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УВОД

Подручје пиротског говора се готово поклапа са подручјем општи

не Пирот и у говору се битно не разликује од говора суседних општина.

Александар Белић га је сврстао у тимочко-лужнички дијалекат у свом

чувеном делу "Дијалекти источне и јужне Србије“. Рођен сам у ближој

околини Пирота (Војнеговац, 1937), пиротски говор је мој матерњи говор,

и, ако се изузму године студија и служења војног рока, непрекидно жи

вим и радим на том подручју. Већ 25 година непрекидно бележим све

што сматрам значајном чињеницом у пиротском говору. Један од мотива,

можда најјачи је и осећај завичајног дуга у време када, нарочито послед

њих година, традиционална култура заједно са свим својим вредностима

ствараним у току миленијума брзо пропада и иде у заборав. Пирот има

много сакупљача фолклора, а ја сам само један од њих.

Ослањајући се на забележене примере из народа, написао сам у поет

ском облику и у дијалекту, и објавио: АЛЕ И НЕВЕДЕ(Пиротски зборник

11—12, 1984) и посебну књигу ШТАИМАДУМА(Слобода, Пирот, 1987). До

сада сам обавио и следеће збирке фолклора. ПОСЛОВИЦЕ И ПОРЕЂЕЊА

У ПИРОТСКОМ ГОВОРУ (СДЗб. ХХХIV, Београд, 1988), ГОВОРНЕ Иг

РЕ ИЗ ПИРОТСКОГ КРАЈА (Пиротски зборник 16, 1989.), ПОСЛОВИЦЕ—

друга колекција (Развитак 3, Зајечар, 1989) и ФРАЗЕОЛОГИЈА СТРАХА

И НАДЕУ ПИРОТСКОМ ГОВОРУ (СДЗб, ХХХV, Београд, 1989). До сада

сам објавио и делом систематизовао и припремио за објављивање нешто

више од једне трећине обима забележене грађе. У необјављеној грађи су

фразеологије разних области говора, лексика, изреке, песме, приче анег

доте, бајке, легенде, белешке о обичајима и друге етнографске забелешке.

Настављам и бележење, и систематизацију.

Примере омаловажавања до 1982. године бележио сам, узгред, уз ос

тале примере којима сам до тада давао предности. Тада, почињући рад на

речнику пиротског говора, уочио сам да ови примери поред других вред

ности имају и посебно занимљиву лексику, па сам се све више претварао

у неупадљивог записивача вербалних сукоба и бележио примере увреда,

оговарања, исмејавања, ироније, злобе, подстицања на сукоб, смирива
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ње сукоба или његово окретање на шалу, као и примере омаловажавања

личности, припадности и сл. У шири круг ове фразеологије улазе клетве,

претње, псовке, вулгаризми, "товарење“, надимци и сл. Претње и клетве

су већ објављене, њихов највећи део, а псовке, вулгаризме и надимке ћу

објавити посебно. Збирка, дакле, не садржи све варијанте омаловажавања,

већ само оне које су најтипичније, његово језгро.

Примере свађа било је тешко бележити јер су то каткада читави

слапови речи, рафали брзо изговорених увреда, па сам бележио само битно.

Систематизацијом забележених примера и уочавањем општих места и

варијација, све увежбанији, бележио сам их све потпуније, чак без ос

татка. Остале групе примера из ове збирке било је лако бележити пошто

се намерно изговарају кратко и разговетно како би пренели што више

отрова на жртву. Избор, груписање, проверу и елиминисање појединих

варијаната у току систематизације вршио сам по фазама у једном сложеном

поступку и на сличан начин као и у досадашњим радовима. Сви примери

добијају ознаку места где су забележени, а ако су забележени на два места

онда се наводе оба места. Исто тако, оба места се наводе ако се ради

о особи која се формирала у једној језичкој средини а потом дуго живи

у другој. Предност сам давао архаичнијим, фреквентнијим, јаснијим

и типичнијим варијантама, као и мање писменим и конзервативнијим

особама, сточарима на рачун ратара, женама на рачун мушкараца, а и

забаченијим и већим селима на рачун села која су ближа комуникацијама

или су мања. Уз примере свих група ставио сам известан број позитивних

примера да бих преко контраста потпуније дао природу омаловажавања.

Примере сам груписао у три групе: вређање, ОМаЛОВаЖАВАЊЕ ЛИЧНОСТИ И

омаловажавање припадности.

Свађе и вређања су најчешће врста естраде, јавни турнир у прљавој

духовитости. И нису важне чињенице, сугестивна лаж је најважнија чи

њеница. Духовитост увреде, њен тон и контекст одузимају аргументе

другој страни и важно је увредама, измишљотинама, деловима истине,

и чак грубом истином у најгорем контексту, на сваки начин, ућуткати

саговорника, уплашити га да може да чује, а и други о њему, и горе. Мрж

ња, злоба, иронија, вулгарни изрази и гестови, рушилачко, све што одваја

човека од човека, као освета за добијене батине, пољску или неку другу

штету, оговарање, лош поглед, случајну несмотреност која је сујеверно

протумачена. Увреда на увреду, отров на отров, клетва на клетву, увлаче

се у свађу чланови породица и родбина посвађаних, гомилају се радоз

налци, "говорници“ се распаљују па не вређају само један другог већ

миле и драге, чак и мртве. Говоре завист, страх, немоћ, лоше васпита

ње, ослобођени окамењене етике износе сву своју духовну беду догод се

не заморе и не уоче сву бесмисленост пораза или победе овакве врсте.

У овом менталитету вербални обрачун је начин да се потроши животна
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горчина и замена је за тучу, а “лиценциа поетика”је врло богата, па се

чак и речи кују на лицу места, а за потребе тренутка мења се структура

реченице и праве разноврсни вербални обрти. Самоистицање, иронија,

злоба, цинизам у обланди уљудности прилазе противнику са друге стране

и изазивају га да виче, вређа, да покаже сву своју духовну голотињу и да

се брука пред другима. Оговарање полази од мана противника, али их

увећава до карикатуре, а пошто се преноси посредно, преко других, оно

на путу до противника трпи промене, много што му се додаје, или се чак

све измишља, па је то најбољи начин да се наивни посвађају без стварног

разлога. Мушкарци ређе вређају, а ређе и опраштају. Јетрве и комшике се

лако свађају и мире. Између снахе и свекрве, или снахе и заове, увреде

се лако памте и понављају а тешко праштају.

Омаловажавање личности је мање необјективно. Оно се мање заснива

на љутњи а више на ставу према некоме, који је често идентичан са ставом

широког круга људи. Омаловажавају се физичке и моралне наказе, али

још више они који покушавају да се отргну од устаљених норми живота

и рада. Од низова примера састављао сам поједине смисаоне целине и

дао извесну типизацију негативних карактера, а уз њих и оне који су

и добри и лоши, као и оне који су сасвим прихватљиви, узори других,

како бих сачинио, на основу контраста, што реалнију слику непожељних

карактера. Ове фразе за карактерисање су у доброј мери окамењене, делови

конфекције за умрле, живе и још нерођене карактере у овој култури. Као

да, још од Теофраста, варирају вечни и окамењени карактери и ништа

им не могу ни смрт, ни векови. Просто, као да свако од њих, између

крајности најнепожељнијег и најпожељнијег, попуњава слободан простор

понашања у коме се затекао, где није неко други.

Они други, то су они гори. То је логика омаловажавања према при

падности другој породици, делу села или другим селу, другој класи, вери,

раси, народу. Уместо поздрава, на путу или у другој прилици, групе се

љака из различитих села размењују пецкања, па тако скидају бриге са

свога срца јер је неко гори од њих, нашли су га, приписују му своје мане

и тако их ослобађају. Ти други су сиромашнији, затуцанији, глупљи,

смешнији, и гладнији, и само се њима копилад рађају, и њима је бог

одабрао горе место за село. На изазове изазови, на претеривања претерива

ње, заједљивом се суседу одговара већом заједљивошћу. Кроз генерације

пренаглашавају се и измишљају особине суседа и праве од њих карикатуре,

понекад врло духовите. У томе има такмичарског, и духовног, и веселог,

али много више заједљивог, себичног, омаловажавања и мржње. Нешто од

родовског, племенског, преживелог. Човек се утапа у наслеђене љубави и

мржње колектива коме припада по рођењу. Млади, пристигли, по истом

шаблону аутоматски су укључени и сасвим замењују оне који су умрли.

Најсиромашнија и најзабаченија села се највише исмејавају, свеједно да
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ли то и заслужују. Примери Беле, Дојкинаца, Топлога Дола, Церев-дела,

где су иначе гостопримство и топлина којим се дочекује странац намерник

најбољи, па и они који их највише исмејавају, комшије. У случају Бр

лога и Дојкинаца пецкања се примају као другарске шале, и пожељна су.

Али највећи број села их прима као велику увреду па на њих одговара

још већом увредом. Пецкања између села и града имају увек заједљив

призвук. Омаловажавање народа, вера, класа, раса, изоставио сам за ову

прилику и то делом због малог броја примера али и због преосетљивости

нашег поднебља на ову врсту проблема. Та осетљивост ће вероватно ускоро

ослабити па ће се јавити потреба и за овим примерима. .

Речник ове фразеологије има своје посебности. Међу непознатим ре

чима налазе се кованице, речи којима се подражава противник, криво

запамћене или искривљене туђе речи, дакле све оно што збуњује про

тивника и утиче на “публику” да се определи за победника. Ако и не

мају када су свака посебно, али када су све заједно, као лексика свађа,

ове речи вероватно заслужују пажњу науке. У овом простору језика има

доста и других речим вероватно врло старих, које се не сусрећу у другим

примерима, и значење речи је најчешће фигуративно, што треба имати у

виду при читању.

Највећи број казивача не зна да сам од њих бележио. Код бележења

и провере доста ми је помагала моја супруга, Марија Златковић, па јој у

знак захвалности посвећујем ову књигу. Код провере тумачења појединих

речи највише ми је помагао мој дугогодишњи сарадник Гојко Ранчић,

учитељ, па му захваљујем.

Посебну захвалност дугујем академику Павлу Ивићу који ми је дао

савете како да уобличим књигу и да ближе одредим њену структуру. Захва

љујем и његовим блиским сарадницима, др Слободану Реметићу и др

Недељку Богдановићу који су ми помогли при акцентовању и припреми

књиге за објављивање.

Пирот, 10. 01. 1990. године Драгољуб Златковић
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НАСЕЉА У ПИРОТСКОЈ ОПШТИНИ — СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

Бе

Бер

Бла

Брц

Бc

бч

Вј

влк.

Boj

Вр

ВРЖ

BC

BСВ

ГЊ

ГОС

Гра

Грш

дд

Дој

Држ

Зав

Зс

изв

Јал

Јел

КП

Кр

Кс

Ку

мј

Мр

—Бела

—Беровица

—Блато

—Бериловац

—Басара

—Барје Чифлик

—Велики Јовановац,

—Велика Лукања

—Војнеговац

—Враниште

—Височка Ржана

—Велико Село

—Велики Суводол

—Гњилан

—Гостуша

—Градашница

—Градиште

—Добри До

—Дојкинци

—Држина

—Завој (стари)

—Засковци

—Извор

—Јалботина

—Јеловица

—Камик

—Копривштица

—Крупац

—Костур

—Куманово

—Мали Јовановац

—Милојковац

—Мала Лукања

—Мирковци

МСВ

НМЛ

НШ

Об

Ор

Орљ

Ос

Пет

Пир

ПК

ПH

ПОК

ПРЖ

При

Пс

рг

Pac

Рос

Pc

Ру

cгл

Соп

Сук

Сре

Ста

ТД.

ТM

Трњ

шд

Цр

Црв

ЧИН

III

—Мали Суводол

—Нова Мала (део Пирота)

—Нишор

—Обреновац

—Ореовица

—Орља

—Осмаково

—Петровац

—Пирот

—Паклештица

—Понор

—Покровеник

—Пољска Ржана

—Присјан

—Пасјач

—PaГодеш

—Расница

—Росомач

—РсовЦИ

—Рудиње

—Сиња Глава

—Сопот

—Суково

—Срећковац

—Станичење

—Топли До

—Темска

—Трњана

—Церевдел

—Црноклиште

—Црвенчево

—Чиниглавци

—Шугрин
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вређање

А, битанга, че работи! Нема више леб без работу! Са че га зор накара.

Ос. -

А, да ми је да дојде време ја да ти судим, па да видиш како ја судим.

Ор.

А, да оч да ти се зберу децата да ти се убаво отепају Вој.

А деда Бора само се крсти и само ћути. Не мож чисто да верује да се они

бију, и тов пред народ. Држ.

А ЈА-да пропаднем од срам у дно у-земи. Кс.

—замлатена, помагам у да не остане гладна. Гос.

А ЈА И —он че се погледамо очи на-очи, па че видимо кој лbже! Сук.

—ти нема кво повише да оратимо. Ни смо са сас орату завршили. Рас.

А ЈА —му реко како на куче: Марш тамо, помијару један! Кр.

—се скријем, зад вратата, па слза слзу претица. Гњ.

А ЈА СЕ — завутну па ђу пита за снауту и за унучето, и она се одма

öћута. Трњ.

. —како малко запљесну да видим какво че орати. Па ка она разврза па

ми све исказа, све, и кво је било и кво неје било. ВЈ.

—наду од јад. ти га помагаш, а оно не знаје кво чети каже. Изв.

АЈА-си знам јербмат, синко! Видим да ме нече огреје од твојуту страну,

а толко смо се надали ја и башта — ти да че ни помогнеш. ВЈ.

—умре од срам, па после не смеја толко време чичу да погледам у очи.

Км

—че њој предем, а њој руће на дупе?! Нек се она само тека нада! Држ.

А КА —му даде да га умири како да му даде да полудеје, и па карање,

и никад крај. НМл.

—Нада уpипи у водуту, у жешкуту, гаче крпене, крпка за крпку закачена,

крпка крпку држи. Неје тbнка над реп, неје сирома, него си тека иде,

нече се уреди, Тека си иде и по кућу, и при доктура. Гра.

А, кад те (ја) замолим, тегај че и вечераш! Тегај че и легнеш при мен,

ка ти речем: Ајде! НМл.

А какво че после твојата деца работе ка умрем?! Којче ђи рани?! Цр.

А луда, а блесава, твоје се, черко, не знаје никад, Кп.

Амен ка ми дојадне, па му убаво наказа. Реко му: Ћути, ћути, ти ли си

за орату?! Може и да си најпаметан у село, ама де погледе на какbв

су пут човеци своја деца извели, а ти на какbв пут изведе твојата деца.

Држ. -

А натам, па навам, па натам, па навам, па по цел ден сновем по кућуту

ко совељћа, а никој да ме види и да ме чује. Држ.
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А њему, каква му је гадосија виснула преко-уста, да га не погледаш.

чин.

А овија блесавјат само знаје да дрнка, две паре не вреди. Пир.

А ОНА -главуче си отhине од њега. а нема две недеље како су се узели.

чин.

—ка ђи је декла, село размири. Бој.

—када ђи спопаде, размири малуту, а требе да се је чуло и до Вашариште.

—лисица! Напрај карање, па измбкне дупе на-страну. Па она добра,

друђи лоши, она паметна, друђи будале. Изв.

—ми прача аброви да не идем при њоња деца, да њој не правим карање

сас деца. Опада ме куде стигне и куде сретне. Изв.

А ОНО МЕ —jeде језа, једе, једе, да ли да вој речем или да си прећутим.

Па не мого да истрпим него вој реко А кој ти је правил првото унуче?

Мислиш ли да народ не знаје, ако ћути?! И она се само оћута, посмеши

ћу, и отиде си, побеже да вој више ништа не казујем. Сук.

—малко како дојадне, зашто да ми га бош тека рече, и това пред свауту.

Boj.

А ОНО СЕ —присмејаше ка вој това каза, и она намаза, отиде си. Држ.

— узнемирило, па се тресе, па вика, па каже: Мамо, ја текве речи не

могу да поднесем, а не могу ни да се карам! Гра.

А са си почела кућу, са у шејеcé године! А ка сам ја правила ти си спала!

Какво си се уокала? Карала си се с народ, спала си у ладовину, па са

немаш! Па не мож ни да имаш! И како њој това реко сви се засмејаше

и она си побеже. Гра.

А тека де Тука ти је место млада невесто! Са си се ватила у железо. ДД.

АТИ —ли тека брат ми? Сас жену ми у кревет, тека ли знајеш?! Чин.

—лисице, испрај се малко да ти видимо очи. Цр.

А ШТО —си не питаш снауту, католко млого знајеш да питујеш и да

казујеш, зашто је најмалbнкото дете носила годину, дона? Да ли је

детенцето чекало башту си да се врне из печалбу па тbг да се роди? Пк.

—ти је језикат длг ко лопата, па мете ко метла, па закачи и усмради

свакога, това ништа?! Вој.

Абер ми пратила, абор?! Нека се она пита какво је това, што мене да

питује преко народ?! Вој.

А бре, -сас волове личе се бориш?! Они свити текви, големи, и баксузје,

- ко волове. НМл.

АЈ —да видимо! Добро ме излbгасте! Када се па и несмо лbгали? BC.

—сá орати ка имаш уста да оратиш! При.

АЈД БОЉЕ —да си ћутим (Пок):- чеси ћутим, нечу да ти прајим орату.

9
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Вој.

АЈД —не јеш трице. Дој. (Оном ко омета разговор, или скаредно говори).

—немој да једеш трице! Доста ми је твоја ората и твоје лbгање и опадање.

Јал.

АЈДЕ —ајто! Вој. (Блага увреда спором, приглупом или заборавном).

—гуско, гуско, гусhе карај Гуcће карај и ћути! Гњ. (Жени, пред

другима, да би је ућуткао).

АЈДЕ ДА —се мањујемо. Карамо се залуду да ни се свет смеје. Чин.

—с идемо дома! Чеме брукају, а мож ме и бију ко на арну годину.

—Море, не плаши њим се! Ти њим се па млого плашиш. —Па како да

њим кажем што сам се забавила ка не умејем да лbжем? Трњ.

АЈДЕ —диве се гадино, доста ти је спање. МСв.

—доста си оратили Ајде крати Кр.

—ега се свести, ајде ега му памет дојде?! Ама, па не знам?! Вој.

—иди, испердаши! Рекла си какво си сакала да речеш, и са иди, Рc.

—ка си толко запела, носи какво ти требе, па чијо је нека је. Нечу те

бијем. ДД. --

—кажи кво си прајил донbска, коју си работу завршил”! Само сhиташ и

ржиш, и очеш ја, жена, да работим за тебе, да тегљим дон и ноч како

. коњ што тегљи. Изв.

—Казуј! Ама немаш уста, немаш очи да оратиш! Вој.

—колко си, бре баксузин ДД.

—муле! Отрише! Вој. (Блага увреда детету или млађој особи).

—погледај си твојуту престилку, па ми после орати. ДД.

—рђо, ајде кажи! Кажи нешта и ти, ако имаш очи!

—А што па да ти казујем да си блесава? Којима очи и уши он че види

и чује. Боље чеси попреглнем. Сук.

Ајдуку, цело село кука на тебе! Брл.

Ајдукуљо, неје те срам да краднеш тикве! Помијаре! Курво! Мужје тражиш

по морузете, и тикве збираш! Држ.

Ајманисал се нешта, па што нече да ване това нече. Пет.

АЈТО —ајтави! За никакву работу неси, па ти је боље да се оћутиш! Гњ.

—áлтави! Што си тебе не помогнеш ка си толко убаво мен помагал?!

Изв.

АКО АКО —Тека је добро, болка да те држи како са, па само да се умочујеш

и усмраџујеш, и говната да си једеш. Пир.

—Текá! Отепе му се убаво! Какво је тражил, това је и заслужил. Рас.

Ако би се ја питал не би тека било. Ама те, ти се питаш. И мора муку

да мучимо, будалу да слушамо. Ре.

АКО ГА ЈЕ —казала! Оно је веч дошло време некој и теб нешта да каже!

10
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Доста си ти казувала свакому какво очеш! Држ.

—оластpила, тека је заслужили При.

Ако га стиснем, има му дупето напорем. Дој.

Ако га тека казујеш, знамо и ни, а убаво знајеш и ти, да неје бbштека.

чин.

АКО —га украдну твоје че украдну, нече моје. Брл.

—ђу пререпчим, она че види. Пир.

—Имаш сbвес, а ти се оћути! А неје лоше и да отидеш малко подалечко

од нас да ни мирне глава. ВС.

Ако ли ја тебе да клнем да немаш дете и коте?! Нејете (још) болело, али

може и у твоју главу гром да удари и стрелка да те погоди у срце. Изв.

АКО МЕ —jóш љутиш, ако си отидем сpдит, нема ти се више врнем. Ста.

—не дираш, нема те ни ја дирам, ама си ти прво заслужиш, па после:

леле! Pc.

—принудиш да те накарам да ћутиш, ти че ме после убаво запамтиш!

Дој.

АКО МИ —jeзик затупи, тĐг че престанем. Мора ти све кажем, и мора да

те накарам да цркнеш од јад и муку! Рс.

—лóше речеш, има ти лоше одговорим. Никој никоме не требе да ћути.

- Нече ти ни ја добро речем ако ти мен лоше речеш. Гра.

Ако не умремо поскоро, че дојде време да се питамо кој је кому какво зло

учинил, па да си опростимо. ВC.

АКО —неје тебе драго да ми дадеш, неје ни мене. Гра.

—немаш добре овце, барем имаш добра пцета. Бар има кој да плаши

курјацити. Она те, пцетата, праје на доброга овчара. Дој.

—неси човек, немој се преказујеш. Орљ.

—нечеш да ми оратиш, нечу ни ја тебе, има те стигнем и заминем без:

ПОМАГАЈ БОГ. Сук.

—њим је срећа, њина си је! Ако се вали, што другога убива?! Пк.

—оч буди добар, ако неч, с двете руће че потписујем да се манемо. Оно

ми до-гушу дојде од твоје пијење. Гра. (Мужу)

АКО ČЧ ДА СЕ КАРАШ — кажи ситува при нас. Кажи одма. Наши смо

човеци, че се зберемо да ти помогнемо и за туја работу, а и бијење

ако очеш, и за това ти се може зачас зберемо. Че ти помогнемо, чети

учинимо. Км. (Иронија). -

—тражи си другога. Ја сам жена домаћица, нечу се брукам (и) село да

збирам окол моју кућу на саир. Пет. (Комшики).

АКО —6чете можда се сви избесите. Ја четека направим. Бла.

—очеш да ти буде добро и да те поштују комшије, а ти се оћути. Немој

се више толко караш. Изв.

11
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—сâ имаш уста, а ти орати. При. - .

-сакаш да се осветиш човеку ка те брука и уpнисује, ћути си. Това сам

од мајћу чула, и тека чете, черко, и ја научим. Мани рђу, ћути си,

она само това знаје — да лаје. Чин.

АКО САМ —отишбл сас твојата кола, несбм ђи изел малко га ли си се

ти слушал сас нашата кола? Сук.

—те убаво разбрал, ти немаш ништа против што те сви сматрају, па и

ја, за голему рђу и голему будалу. Км.

АКО СЕ ЈА ПОЧНЕМ КАРАМ —не мож ме никој после умири и сврти

дома. МЈ. -

— нема миран да будеш (Тм); —че си видиш ућу (Изв).

Ако се почнемо карамо, ти че ме надоратиш. Ти цел живот само туја

работу работиш, и не умејеш ни једну другу да работиш. МЈ.

Ако се толко правиш паметна, ти мислиш да народ не види и не чује да

си блесава, и да си у блесавете најблесава. Изв.

ако си ту ИСКАРАЛА КА —има подлг језик оди реп на краву, нека

си дома седи. Изв.

—је помијар, нека си дома седи, па нек си води њоњу домашњу политику,

а не по-мале. Држ.

Ако си ми син, кву корис од тебе имам?! Никакву корис од тебе немам.

Држ.

АКО СИ —му дала твоје си му дала, моје му неси дала?! Гра.

—сакала ја сам ти казала. И са отув натам да се не карамо. Км.

АКО ТИ БОГ —даде памет, нече више да смејеш да ми се у двор посереш.

Брц.

—неје акbл насипал, ја ти га не могу насипем. Вој.

Ако ти га је казала, не љути војсе. Она не знаје какво је казала, не знаје

какво вој това значи. ВСв.

Ако дојдем, тиче се оћутиш зачас. Рг.

Ако каже! Не турај, черко, на срце. И не брани се, кажи и ти њој. Срамота,

несрамота, кажи и ти њој. Чин.

Ако се караш, иди при Васу Џару из Пирот. Бч.

Ако тFЕБА ДА СЕ —6ијемо, че се бијемо. Влк.

—вардимо једон од другога, това неје заједница и не требе да буде

заједница. ДД.

—пазимо на сваку реч кој квоче каже, това неје заједница. Гра.

Ако Удри га, отуши му! Одавна је он това бијење зарадел. Ор.

Ако чеш с мене да другујеш, има да другујеш како требе. Кажи, да знам!

Пет.

12
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АЛА —алосана (Држ. Вој); —ли је, вол ли је? (Пк).

—неразбрана! Угурcуз ни један! Под стар заман че се мучи. Пир.

—овсена! Нити знаје кво оче, нити је па некада зналi Јал.

АЛА —њим је напредица у кућу. ВРж. (Иронично).

—сам му се отушил. Вој.

Алавужда си голема! Ти ништа не разбираш. Не умејеш ни дрва да насе

чеш, а водиш селсhе политиће. Грш.

Алавуждо! Баксузе баксусћи! Че ми паднеш ти у руће! Неч да пројдеш

јалово за овова. Трњ. -

АЛАПАЧА ЈЕДНА И ОНА ИМА УСТА ДА —орати, -отвори. ВојCуку

Држ.

| Але и неведе све изедосте без мен. Пир.

Али, Петар бил у цигларе, па знаје и латиницу. Пир. (Неписменом).

Али се подоноду Деса и Даница, и направише ђу, и она остави Душка, и

отиде си. Пир.

Алнуло те у акблат па не разбираш кво оратиш пред народ. Грш.

АЛО-албсана (Вој), —алтава (Трн); —залуава (ПетiВој); — залувава (Пир),

—залулава (Пир).

—зашугавела! Ти си па нашел некому памет да даваш. КрjГра.

—изветрела (ВРжјВој); — једна (Дој/Вој); мрзосветна (Чин).

—некрстена! Пијаницо! Вртоглавштино! Талпо! Вртоглав си, па мозак

немаш! Ти не разбираш ништа! Трњ.

—ненасита (ЦД); —небдбрана (Вој); —неразбрана (Вој/Цук); — овсена

(Boj), разбкава (ВС).

—разбкава и неработна! Ала волем овај режим!тратор оре а ја лежим!

Марш на работу! Гњ.

—самоглавна! Куде навијеш, тамо идеш. Зав.

—смрдљива (ВЛк); —ћилава (Држ).

—уклцана! Оно те бог уклцал па не можда гледаш, а ти бч још и да се

расправљаш за убавило, и за поштење, и за богатлbк, и здравје, и срећу,

и највише за чужда деца. Што си твојата не гледаш?! БЈ.

—усмрдела (Об); —чољава (Гра); —шамоглавна (Вој); —шугава (Гос).

—шунтава! Кво па ти знајеш?! Кво беснејеш?! Боље си ћути, немој ми

уста отвараш! Кр. -

Алтавштино алтава, немашич од мозак Немаш једну доску, заплесе! Трњ.

Алтав је он човек, а од аљтавога човека не мож ништа да добијеш. Пк.

АМА —беше лепотиња! Па каква девојчетија гледаше! Ка га је узела, неје

било поубаво и почисто момче од њега! А те са до дека је стигал —

пијаница, не трезни се, нечис, збира децата и мујете окол њега. Гњ.

—бре, па ти ништа неси имал од мозак. Далавере ништа не разбираш.
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PC.

—видим ја, док те не избијем једнушка, нема се отканиш од туја работу,

Сук. |-

АМА ГА ПА —заћити! Нек види како боли ка удари дете с камик по

главу. А доста ђи је поударал. Вој.

—опрзоли! Епа, оно му тека и требе ка оче млого да знаје. Изв.

—опрзолила! Ако Са па нека дива нос ако га неје срамота. Јал.

АМА ЂУ ПА —отпрати! Са чеси лесно дом отиде. Гњ.

—убаво простре! Са нека па трчи да се кара! Вој.

АМА —запричује ме, оче да се саживи пак сас мене, ама ја нечу. Ја па

запитујем друђете нешто друго. Нечу сас њу, Боже, никако! Изв.

—истина ли је тека?! —Море, мани ђу, пушти ђу да се блска. Грш.

—какво ви је неподелено те се стално карате?! Км.

АМА КАКО —оратиш, види се да си и на куче крз дупе прошла. Бла.

—тека, доде Сево! Само што неје малко тека! Вој. (Иронично).

АМА —крштеван ли си, бре?! Не мож тов тека! ПРж. —не може да си

човек! Ру.

АМА НЕ МОЖЕ ТОВ ТЕКА, КОТИ — падне на памет, па тека да га

речеш. (ВЈ), прдне на памет. (Рас).

АМА —немој да ми отвараш уста да не почнем ја да ти казујем. Цр.

—оначе (да) прај сугребје, ама нема да успеје. Вој.

АМА ОНО —бре, орати, ама орати, ама дрдња, ама мир ми не даде. Вој.

—за све има лек! Че се најде и за тебе лек! Че се оћутиш! Полbка (само).

Грш.

АМА ПА — девојhaaa! Не можђу никој сbПре! Не мож ђу никој сbире Не

можђу никој надорати! Никому се не срамује, мурдари, лbже, маже,

öка, прети. По оратуту се види да чеси још млого време будеш девојha.

Држ.

—лbжа! Текву лbжу до са још неcbм чула! Сук.

—нагазила змијуту на реп. Соп.

АМА ПАТИ —испрерипува Ђоку, а неје тека добро. ВРж.

—си се, доде Росе, подмладила! Вануше те зарипују и младата мом

четија. Вој. “

АМА ПА —увенуло лицето на Станка. Ја га јучер видо. ПРж (Оговара

ње).

—че се, дрта девојho, наслушам благу орату оди тебе. Вој. (Иронично)

АМА —cá при нас нема оправија, нема договор. Затов ни и не иде работа

ВЛК. -

—се па нашли! Ко да су се тражили с ћораво магаре. Ре.

АМА СИПА -нашла мајстора! Са нема више да мрдаш! Тм.
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—ти направи орату! А ја сам мислила да чеси пооратимо ко комшиће.

вј.

Ама те, и он че се јавља! И он има нешта да каже, ама не разбира да га

каже. ВЈ.

АМАТИ —га казујеш како неје било, па че мора да се карамо. Ста.

—не личиш више на девојhу. Зашто се још у девојhете бројиш?! Ти веч

личиш на жену која је родила девет деца! Гра.

—се убаво џапаш! Ама, џабе се џапаш! Немој да се правиш на Тошу,

знајеш убаво како је било. Пет.

—че се удариш у главу! Ама не знајеш када че! ВC.

Ама увати пондрека у дупе док војне реко какво сам работила. Пир.

АМАШТО —нече да мирне таја стока?! Душу ми изеде рђа проклета! Гос.

—си се толко накрвавил на мене? Бер/Boj.

Амалин си се родил, амалин че умреш! Цел живот си тегљил ко говедо,

и још че тегљиш док не скапеш! Ја што ти кажем! Изв.

Анта друђи! Ко башту си и оно, саможивно (Ко да су) само они на овија

свет! Пир.

Арне си блесав, ама кој ти кво може. Ти си зрел човек, и не требе никога

да слушаш. Сук. (Иронија).

АРНЕ СИ ШАШАВ —Амаче поминеш има по свет и текви ко тебе, па

си убаво помињују, Рc.

—Само што смо ти се научили, па си те трпимо. Рс.

Ашљак си бил, ашљак чеси останеш, никада од тебе човек нема да буде.

Бpл.

Баба —Рајна се млого врља, ама не може тов тека! Pc.

Баба си това калпи зета, ама неје он све крив, нити па толко не вреди.

Гра. -

Бадава се репчиш! Како ја кажем, тека че буде! Pc.

Бађим да не лајем, ама не можда ћутим! Кр. (Упаштање у свађу).

БАЈЕ СИ —ама нек си баје на лудуту главу. Пушти ђу и гледај си работу,
доде Надо. Пет. м

— на лудуту главу. Мани ђу там. Вој.

Баксуз. Таја че ни свити закопа, па и она че умре, ама на крај. НМл.

БАКСУЗЕ —божји! Оно те бог неје забележил затова што си добар. Јал.

—Да идеш да живиш у планину, куде ни врапци нема. Да нема кому

зло да правиш. Сук.

—Ти требе да живиш куде пилишта не цврчу! Да идеш там да те курјаци

развлечу, расцепе! Ти никакbв домаћин неси! Ти никакbвуредник неси!

Ти си се са само налензил ко онаја у нову кошуљу! Ало смбкљава! Имаш
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ли мозак, смбкљо смокљави“! Погледе се како си прорасал, неси се од

Велигден ни бричили Погледе се како си се напарасил: Од тебе човек

ни ореј из руку да не узне, а камо ли при тебе леб да једе. Без мајћу

и башту си помињујем, та без тебе, вампире, да не могу да поминем?!

Ја се лецни од мене, молим те! Моја те душа нече! Претвараш ми се

крв у очи. Пир.

БАКСУЗИНЕ —Куде си запел на туј страну? ДД.

—ти неси за дом! Само си за у гору куде и тичичи не поју. Гра.

Банзове бандоглави! Главурдо рђо на свет! И ти имаш образ некому

нешта да речеш?! Брл.

Бар се испуца, те отури од срцето муку! А ка ме па закачи, па че тека

прóјде, па че се тека спроведе Ре.

Бега од мене нешта, срди се. Не знам што. ВC.

БЕГЕ —отука ка ти кажем, не могу те гледам. Сук.

—Не ви потепа свити ако останеш! Он нема мозак! ЦД.

БЕЗ —свакога се може, па и без тебе се може, али не мора да буде тека.

При.

—тату и маму могу, та без тебе ли?! Пет.

Бејаше добри човеци док не поче карање. А са се убаво карају, село се

тресе. Цело ђи село чује ка се бију и карају. А што да ђи слуша цело

село и да њим се шегује? Ако оче да се деле, нека се договоре братсhи,

човечансhи. Гра.

Белђи (ти) је севте?! Са ли си се сетил да се срамујеш?! Вој.

Беља си, па нема куде. ВРж (та нема. Вој).

Бере чужди брчкољи, не види си своји. Гра.

БЕРИЈУ —дали, окање колко очеш. Гра.

—надала, окање колко очеш! Мора да су се пак степали. Сук. -

Бесило ли че је, давило ли че је, морило ли че је — Ја си мора смрт

стварам оди тебе. Чин

Бесна кучко, што ме једеш?! Јеџ другога! Брц.

БЕШЕ ДОШЛО —за гушу да се вaчају. Км. -

—при њи — гушу за шију. Бер.

БЕШЕ—ме једампут издала што сам вој рекла. И ја њој после реко Немој

ми више добдиш да ми не излази из кућу све што кажем. Пир.

. —побегла черка њу за жењенога, па се врну. И са пак девојha. Девојha,

ама у главуту! Што това не казује?! Брц.

—увек дотерана. Али ђу патња стиже. И са по чужди домове живи, а не

мож там да буде ко дом. Е па, доста ни је потцењувала, са нек види

како је. Пир.
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Би што би! Скарамо се, степамо се — за кајање вајда нема. Гра.

БИЈЕ — ђи, па децата плаши, па ђи искарује. Чин.

—си шегу с њега. При.
-

БИЛ —би паметан, али ти чавћете мозакат искљуцале. Пк.

—у њину вамилију Лода некој, замлатен, па требе да се је на њега

метнул. Вој.

Били се па си главе потрошили. Па сам после ја, свекрва, за све крива,

па по мен после окају и синат и снаáта. Рс.

Битанго, бицмане, блесавштино! Што чеш у моје ка те неје никој окал?

Сук.

Блазни свет, блазни, а мисли бог не види. А бог је све видел, па чети

врне. Брц.

Блесава, неблесава, теква сам ти се, мужу, падла на дел. Че мора да ме

трпиш ако очеш да ти је мирна глава. Пет.

Блесавштино! Вртоглавштино! Мутавштино! Сви чете пречукају! Глупав

си ти и не умејеш да се погаџаш! ако сам жена, што мене не пуштиш ја

да расправљам, дом да процовТи! НМл.

БЛЕШЧО —куде одиш?! Ко куче залуаво одиш! Ре. ду

—ти! Блешчо блесави! Море, нема ти попуштам па тамbн да цркнеш!

Држ.

“ ни нечеш повезéш? Нече ти се чир приване Соп.

Бљувотине, несмислена работа! Несмислена ората! Свакакве бљувотине

дрнка по комшилbк и малу! Неслане речи. Пир.

Бљувоч каве ме напраји, никакво неје! Оно не знаје ништа, па ни каве не

знаје да напраји. Гра.

Бöг га ишчепил, а оно не види. Рс.

БОГ ДА ЖАЛИ —лебацат што сам ти давала! Сре.

—што сам ти помагал. Гос. (те. Вој).

БОГ ТЕ —ишчанчил, али си и заслужила. Заслужила си! Pc.

—убил, што ти неје добру памет насадил, па са да имам нешта од мужа,

да имам с кога да се договарам! Гњ.

Бож да не лајем, ама че пролајем! Брл. (Почетак свађе).

БОЖЕ —Боже! Како може некоје тека да се издригује, како га неје срамота?!

Нити сам това рекла, ни дај Боже! Вој.

—свака ала и ћила да ти се потсмеје! Чин.

—шчуве од текво ЦД.

Болело ме је, неје ми било право! Ама сам морал да трпим. Рос.

БОЛИ —га пета (Јал); —ђу пета, не можда преде (ЧинfВој).

—ме, боли, ја сам га чувала! Али тебе да заболи, па да те никад не
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пушти! Гра. (Клетва). - .

БОЛНА —па тражи лек из бревенек, ама који она не крпи и не пере. Ре.

—сам, болна, али ми ти не верујеш. Ама ти да се разболиш, па да ми

- поверујеш. Ос. -

Болни смо били, болни, ама позаздравемо. А вашата вамилија не болује,

кажеш?! Па ви здрави мрете! Држ.

Болно, болно, па иструлело! И оно нашло некому да се на болку шегује!

Изв.

БОЉЕ —би згодил смечку него с тебе. Она би ме одеднуш удавила, а ти

ме давиш сваћи дон. Рс.

—говно да једеш, него това да оратиш. При.

БОЉЕ ДАЈЕМАЈЋАТИ —змију родила, па да је змијата негде одлазила,

него тебе што је родила, па ми се довлече у моју кућу да ме једеш. Сук.

(Жена домазету).
-

—црну крпу турила кад те је родила. Брц.

БОЉЕ ДА САМ —клубе родила, него тебе. При.

—на прздер седела, него да сам те узела. Сук.

БОЉЕ —да ти ја кажем него другому да се љутиш! Тека више да не

прајиш, тека неје добро. Своју жену да си гледаш, и свој дом, и да не

cћиташ да ти се народ не смеје. Км.

—змију да сам родила па да је одлазила, него тебе што сам родила, кад

немам никакву вајду од тебе. Гра. (Сину).

—је да затворим на народ уста него да оратим. Сас овуја алу не мож

се накрај излезне. Гра.

. —ми га не казуј да ме неје јад. Вој. (Оговарање).

БОЉЕ СИ –бегете од мене, ја сам малко замлатен. БЛк.

—седи на дупе. Км.

—ти ћути да ја не зинем! Ђути, боље чети је Цр.

БОЉЕ ТИ ЈЕ ДА —запнеш дупе (па да си зарадиш), а не да чекаш да ти

даду. Бла.

—ме не запитујеш! има да чујеш! Ја ти нема ћутим! Пир.

—се оћутиш и онуриш. Гра. “

—си иди у бразду, како сви иду, како требе, а не да идеш од кавену до

кавену, и да се прајиш на алу. Брц.

Боље че је и за тебе и за мене да си ћутим и да ти ништа не казујем. Ем

нема да ти се смеју што си голема свиња, емче ми је мирна глава. МЈ.

БóшЋЕ ГОСПОДИ —На големурђу налетемо, голему муку че мучимо.

ТM.
-

—спашавај ме како знајеш од овуја алу! Изв. (Молитва). Бре —карамо

се! Иде мука и невоља! Бре бимо се! Чудо направимо. Јал.
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—караше се, иде мука и невоља, иде тепање, збраше цело село на саир.

Сук.

Бричене овце?! Тов не може сваћи да очува. А те, ти си бил голем овчар.

Несмо знали, бре какву убаву стоку чуваш?! ДД. (Подсмех).

БРНSO — један, брнзави! Најди си девојче според себе, немој се вртиш

окол нашето. Соп.

—што се не погледаш у огледало да си видиш усницете какве су ти

извијене ко на Циганина. Брц.

Брука га, галати га, ама он се не разбира. Не усеча какво је срамота а

какво неје. МЈ.

Бруће, клетве, пцување, бијење. У вашу се кућу само текве работе работе.

Сре. -

БУДАЛО БЛЕСАВА Нема да буде тека како си запел Ако требе, има се

и бијемо, али ти ја више не попуштам. Ор.

—Неч си ти више плакниш уста с мене! Саче за тебе село да знаје! Сук.

Будало шугава! Немој да ми се сплиташ окол лозјето да не пројдеш како

куче у гроздобер. Ниш.

Буниш ме само, да не умејем да се опрајим! Вој.

Бутање големо има. А и кара ње има. А има и бијење. Ста.

Б6ЧВО ТИ —незатопена, —расушена. Вој. (Пијаници).

Бbш вала! Кад се жене бију, оно се не види како че удари. Само се цепе

како што свиње цепе брашњив џак. Трњ.

Вала ти на твоју слушку! Само седи и одмарај се. Сук. Све је тека на

инат, и пред народ, на свекрву си оратила, и свекрвата умре од муку.

Вали ђу, вали, па после ка обрну па ка поче да ђу куди, па на крај рече:

Ја теквe бабичће како њу никада несbм трпела. Изв.

Вану га за мишће па га исврљи. Бер. -

Вапире, ти си ми крв испили Нема ти више ћутим, па тамбн да ме утепаш

на место! Сук.

Вапируљо проклета! Немој си ми више деца клела! Че узнем камик главу

да ти строшим. Вој.

Варди си своје мује преди твојете очи, а јаче си мáам преди мене. Чин.

Варка да си га узне, че вој га измлзу. Сук. Тека смо се потсмивале на

некоју која даде нешто на зајем, па си га после одма тражи.

Ватиле га самовилћете, па само беснеје, па само бка ко да је луд! При.

ВАТИЛО ГА —6ec, -беснило, —čесоча, — бесоча, па само ока. Вој

—шашавлbнат, че ни потепа. Војдрж.
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ватило те голема ролка, па те не мануло. Идијотштино идијотска Летиш

по жене како овbн раковсhи. Дигал си главу ко шилеже вртоглаво. Пир.

Ватим ли те ја, неч јалов да останеш. Грш

Вача га с бељу! Теква је она! Трњ.

Верувал сам ти, и бил сам спреман руку да дâвам за тебе да ми се сече.

Ама ти са више не верујем. ВС.

Ветар дува и носи, казуј какво очеш. Ја се нечу препирам. Ти си моје

дете, сас башту смо ти другували. Ја ти текве срамотне речи не могу

вртам. Гос. -

Ветрује! Ама че се умири зачас, само да вој дојде мужат! Вој.

Ветерат ти одмел чорбуту, Мијалко ти Недокољин из Расницу? Држ

Вештегару један! Са че чује и мужат, и цело село, какво ја знам за тебе,

какво правиш по морузиштата у Куси-дел. Држ.

ВИ —одабрасте, а мен давате шуклук и боклук. Пок.

. —се играте сас чуждо дете, а оно си има башту и мајћу. Зав.

—си знајете какво сте правили. Пр.

—сте на голему дику састога вашетога блесавотога. Јал/Вој.

—тува све ни упропастисте! Направисте плевњу, сливете ни упропас

тисте. —Ајде, ајде, да донесем рећијицу, па да пинемо, па да се сми

римо. ДД Гра.

ВИДЕ —вој се гола меса. Срам нема ни од деца, ни од мужје, ни од

родитељи, ни од роду. Теква ала! Вој.

—децата неправицу, ама нема кво да њој праје, мајћа њим. Кс.

Виде ме на пијац, па ка се уцbкли у мене. Теквó некакво, нема голем

срам. Зав.

Видела сам ти и кућу и пред кућу, и нема кво да ми оратиш! При.

ВИДИ —да неје тека, ама се не подава. Сака и она нешто да покаже да

знаје, да је попаметна од друђи. Ама, будала та будала! Какво че она

да може да покаже?! Кр.

—се да неси како требе! Ама па оно и будале требе да има на овија

свет. Сук.

—си се, блесав си си. Чин. *

—ти тојагу у руће, па не смеје да ти приде, стра у да у не отегнеш. Пок.

Видим ли те пак да оратиш са мужа ми, чете све искубем. При.

Видо да че излезне на големо, па се оћута. Вој.

ВИКА —на чужда гробишта, а својата си не знаје. Ста.
-

—па ми каже: Млого сам ти прегрешила. Опростила, неопростила, ја

ти казујем да сам ти големо зло напрајила. Мислила сам да си ми ти

прајила, а оно не било, него су ме жене лbгале. Вој. (Мирење).
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Вило по гробиштата, својата си не види. Замлатено! Само заробило доб

póга и убaвoга мужа. При.

ВИШЕ —њу нечу да видим. Могу само сас свечу да њу отидем. Ор.

—с тебе нечу да ортачим, нечу здраву главу да си врзујем. Сук.

—ти моја нога нема у кућу улезне. Ор.

. —у кућу да ми не добдиш! Нечу више да те видим! ВЛк.

Boja Köшкало можда те изеде какbв је — Има, наследил, стекал, ама млого

и работи. Затова и има толко. НМл. (Оговарање).

Böле воловсhи! Жената те води за нос како си 6че! Јал.

ВРЉА —дупе (Вој); —кbч (ПРж);

—сугребје! Галати некога! Она никад не може мирна да буде! Брц.

Врнди са, одлати, ама нема кво да прави! Че цркне од зло! Вој.

ВРТИ —бајће котлајћуту Бз. (Подсмех онима који се туку).

—сучи, па одрече. Текбв си је бил од крај. Сас текво се не мож погодиш,

неје ти сигурна работа. Трњ.

ВРТОГЛАВШТИНО —jeдна! Немој ми одврчаш водуту, да ти не добдим

с матикуту. Сук.

—ти једна! Само знајеш зло да правиш и друго не знајеш. ВЛк.

Врцни се, да ти дон пројде! ДД. (Подсмех).

Врцно! Што се врцкаш толко?! Зав.

Врчво тупа! И ти некому да се потсмејеш! Зав.

Вужда-вужда-вужда! Да добијеш браништето! Ама га не доби. Не дадоше

ти га. Пет.

ВbШНО—једна! Ако ти дојдем вbшћете че ти све искубем Пир.

. —ћути! —А ти си па вbшља, ако сам ја вbшна! Неје те млого опрала

жената, неси без вbшће. Вој.

Гаде! Човек да ти ореј из— руће не узне! Ђути, реч да ти више неchм

чула! ЦД.

Гáдино проклета! Не сакам више да те видим! Сук.

Гáдино ти маненка! Куде бегаш?! Пок.

Гаднотија једна, гаднотиска! Има ли погадан човек оди тебе?! Неси се

омил, неси се обричил, облекал си се у дронци одиш ко муá без главу.

Пир.

ГАДУРИНА ЈЕДНА —Гадурина, ej BСв.

—Не могу да ђу гледам! Гњ.

Газдерицата ђу искарује сваћи ден. Па ђи са надијала, и нема ни дон

да ђи не искарује. Пир.

Галати ђу, галати, ама не помага! Кусо пиле до век неје кокошка. Изв.
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Главата како пинине ми станула од њег. Неје бн млого цвеће за мерисање.

PC. -

ГЛАВАТА —му обеле, а памет му не дојде. И он нашбл, че ми нешта

казује за памет! Пет.

—ти млого голема. Затова се, требе, и млого паметан. Ама на нашето

| магаре поголема, па је оно попаметно оди тебе. Ре.

ГЛАВО —букова! Главо непревијена ти! Ја ли че работим за тебе, а ти

само да лежиш и да ржиш?! Сук.

—чутуреста! Ти си убав, никој друђи неје убав?! Марш там! Беге од

мен да ми неси пред-очи, да те не гледам. Пет.
-

—шашава! Не видиш ли куде те води таја ораспија?!. Твоја је, ама само

преди народ! А чија је, знају одавна и пцетата! Држ.

Главу да му изедеш што га удари збл си, па мора или некога сас реч да

убодеш, или куче да удариш, или пиле да утепаш кришома, или да се

бијеш с некога! Држ.

ГЛАВУ МИ —je paЗмирила, —размири. ВојCук.

—разврте од њу не могу да се смирим! Лопата, па лопата, па лопата!

Кој ти знаје куде сиђу девосала?! Како да ти ђуврчам ка ми ђу неси

давала?! Вој.

Главу му изел! Што га дираш, што ти смита кучето?! Вој. Кој удари куче

које му не смита, тека му кажемо.

Главуране, нечу ти дадем ништа! — Ћути па ти, главуранће! Pc.

Главуту чети смћстим како на змију Нема веше да ти гледам крос-пр

сти што си женско и што си помлада. Ка имаш текbв поган језик, че

мора да једеш бијење. Сук.

Гле како си се убаво надуpлил”! Мислиш ли да че викам ако се дуpлиш?!

- Врж.

Гледај си твојето чудо, и пушти да живи кој како си умеје. Гра.

Гледаш га, он те крадне, правите на будалу! Како да ти жмиш и не видиш

какво прави?! Кс.

глEдв—га колкава му је главуpина“ вс (оговарање).

—како ми се кумица Лепа збрле радује?! Сук.

—куде идеш! Неси заћоравел?! Брл. (Пази. Вој).

Глува патерице! Чујеш ли ме глува патерице?! Чујеш ли какво ти ја

казујем?! Чујеш ли ме, или ме не чујеш?! Пир.

Глувно глува! Пет-путили очеш да ти казујем?! Држ. ЦД.

Глупав си си! И рђа си си! И кво друго да ти казујем?! МЈ.

ГЛУПАВО СИ КО—стовна; —сајла. Гра.

Глупчо глупави! Што се не жениш?! Што не најдеш некоју да те води за
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нос да се не изгубиш? (Глупшо). Вој.

Гмурчо гмyрави! Прво си цивћете обриши, па ми после казуј какво очеш

да ми кажеш. Вој.

Гњидо! Какво оч од мене?! Оно нече само карање, него мора да работиш

и да мислиш па да имаш. Гра.

Говеда, ама оди другога, несбм њим ја башта. Рас. Тека њим рече ка

пројдоше без ПОМОSИ БОГ

Говедо једно! Ти сâмо инат знајеш! BСв.

Говно прегризал, какbв си! Вој (Блага увреда, детету).

Говњива мотка је за њега. он без бијење не требе да мине, ако оч да ти

више штету не прави. Брц.

Говори ти и јучера, и зајучер, ама се не разбираш, ДД.

ГОЛЕМУ СИ РАБОТУ —започела, свáо Голема си говна зајела, па не

знам када че ђи доједеш?! —Па тиче ми помогнеш свате! Држ.

—работу развртела! Голему си орату започела! Голема си говна зајела,

па не-знам како че ђи доједеш?! Вој.

Гóлка! Нема куче за кво да ђу увати. ИзвјBC.

ГОЛФ —а големо! Оно текве але што немају, оне повише дизају главу оди

нас што имамо. Немају си другу работу, не можђу најду. ВЈ.

—ли је, големо ли је?! Тека сам, чула од стари човеци, и тека би могло

њој да се каже. Кр.

ГОЛОДУПО ГОЛОДУПО —Нема за кво куче да те ване. Држ.

—Оћути се голодупо! Че казујемо, голодупо, какво смо виделе ичера!

влк.

Голодупће, сто крпће ти на дупе! Зав.

Голога сам те родила, гол си иди! Тека си га мајћа си, сас теја речи,

искара из кућу сас жену и деца, Кр. (Оговарање).

Гони бошкалоци таја умргуљћа! Че њим направи да се поделе! Пет.

Госпођа, ама с двоје гаче! Болно, не видиш ли да душу нема. Не знам

да личе презими овуја зиму. БЧ. (Оговарање).

Готово! Ти усра работу! BC.

Грбаво! Не видиш ли како је грбицуту издало?! Текво ли, бре, че узимаш

жена да ти је 71 ДД.

Гре, негре, узел ми је лебат из руће! За текво, пиштољ па у чело! Кп.

ГРОЗА МЕ ДА ТЕ ГЛЕДАМ —ало блесава (Тм); —y hopaвото око (ВЛк).

ГРОЗА МЕ ДА ТЕ –погледам каков си (Брл); —у очи погледам (РС).

Гузице усмрдела, ти! Нема више тува да мињујеш преко нашту градину.

Јал/Вој.
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ГУСКО—да би гуско. (СукiВој) — једна! Ђути! Тм.

Гутураче! Од тебе ми је дошло да се селим из овија комшилбк. Пир.

Да бог даде ко мене да станеш, теква алтава, како што ми се смејеш. Па

по тебе после да се смеју моја унучетија и преунучетија. Брц.

ДА ГА —бијеш, бијеш, док се магарето не врне од-воду, док му се не врне

. памет. Ама ка му дојде, и туја че изгуби. Гра.

—пак не вати това, шашавилото. Сре.

—тужим, да га не тужим, па диго руће. Трњ.

Да даде бог да те више не сречам у мој двор. А сречам ли те, нече се

добро спроведеш. БЧ.

ДА ЂУ —Не оженисте без време, това би и уз трн и уз грм раџало. А са

муж води рачун оди њу, и бар че се знаје кој је башта на децата. Држ.

—несте на време оженили, бозикала би ђу још и старити и младити.

НМл.

Да изедеш това што се не једе, па да се оћутиш. Ја бити това рекла, и

нема кво више с тебе да оратим. При.

ДА ЈЕ —било пе-шес године, па иди ми- дојди ми! А оно дрт човек, па

текво да направи. Чин.

—мен добре, а за њега ме брига неје. Рос.

—убаво, убаво је! Ама онака дојде како заблесавено, како зашашавено,

како врзано у мозакат. Пет.

ДА —кажем да сам добро, а како сам ја си знам! Видиш да не могу да се

откачим од туја алу, а сас њу добар живот не мож се живи. Она помори

и децата, разбегаше се које на куде види. Држ.

—лежиш и да једеш, куде това има?! Црв.

ДА ЛИ ЈА ПРИЧАМ ИЛИ —коњ прди? Што ме не послушаш какво ти

причам?! Рс.

—муја брмчи?! Слушаш ли ме, бре, какво ти оратим Цр.

Да ли ме мој син бије, или не бије, това твоја брига да неје! А да бог

даде тебе теква срећа да стигне, па да ти се ја малко порадујем, и да

ти това казујем пред народ како ти са мен казујеш. При.

ДА ЛИ ПА ЧЕКАШ ДА ТЕ ЗОВЕМ САС — погачу, —шуле рећију?! Вој.

ДА ЛИ —ради, да ли смради?! Boj. (О оном ко не завршава посао). -

—се засећирало за нешта?! Да ли је уработило нешта?! Само сhита по

жене и по кавене! Напушти си имање, дом, женицу сас три деца малечка

нá-руће. Грш.
-

ДА ЛИ СИ —болна или че преболиш?! Таја те болка само лете вача, ка

има работа! Сук.

—това једнуш напрајил те си се сетил да се срамујеш?! ВСв.
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Да ли че гледам или че жмим, това си је моја работа! А ти си твоју

работу гледај ВРж.

ДА ЛИ ЧЕКАШ Да —те молим, —ти се преклоним?! Вој.

ДА МИ ЈЕ ДА —знам какво очеш?! Вој.

—ти докажем! Чете клнем, това што не знајеш да те заболи, а онова

што знајеш — нечу. Држ.

Да може, удавил би ме у капку воду. Км.

ДА МУ —жлтице сереш па да те не погледа с очи , каква силоша. Др

—изедеш главуту. Вој!При. (Оном ко је ударио пса).
-

ДА НЕ —би сматрало да му па узимам зорле, боље нечу, Гњ.

—падне, семка да се не затре! Бc. (Подсмех плашљивом).

ДА —неси толко блесаво ко што си блесаво, па да се допитујеш сас башту

и мајћу, сас браја и комшије, и роду да си поштујеш, и жену да си

поштујеш, лbко би се сас тебе разбрали. Ама оно неје тека! Па немој

да те чуди што си повише ћутим ка окап. Не ћутим ја што си ми муж,

него што се никој да са неје разбрал сас тебе, па знам да се и ја лbко

нема разберем. А пробала сам и това. Држ.

—Нече да се затре семка. (Та нече). Вој.

ДА ČЧ ДА —ђу истегнеш (сас моткуту) да вој очи излезну ко чворови, ко

на мајмуну. Држ.

—ми се с очи склČниш, това би те молила?! Да те не гледам! ЦД.

—се не трљаш окол мене?! Бла.

ДА ČЧ ДАТЕ —затворе, да те ја накарам да те затворе, да крз решетhете

бар једнуш погледаш, и да ти кажем: Тука ти је место! —Ако, нек ме

затворе, да се одморим од голему работу. ТД. (Окретање свађе на шалу).

ДА —оче да те опрзоли! Брц.

—покрије њоњото говно, а чуждото да смрди. Изв.

—разбираш, ти не би тека оратила, ама не разбираш! Км.

ДА САМ —ја на њине руће, ако су ми синове, ако сам четри очувала, на

Големи мос би просила, од свакога би пару молила, за леб да ми даде,

леб да си купим. Пир.
-

—те на главу нагазила ка сам те родила, боље би било. ЦД.

Да само могу, да сам мушко, ја би те оћутала зачас. Изв.

ДА СЕ —арнишем од њи, да ми лекне. Boj.

—вардиш да те не прелету штрци Пир. (Подсмех опрезном).

—најде некој да ти савије дупе с главњу да видиш на-што ти моје дупе

мерише. Гра.

—погледаш на у помијак, па да видиш какbв си, како те друђи виде. Вој.

-уринемо, да ти и ја не блазнимо светат. Сре.

ДА СИ —блесав, неси! Тов би сас обете руће потписала! А да си наблес
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њичав, тов си и ти сам знајеш па нечу ни да ти казујем. Кр.

—говно, свиња би те изела! Оно малко како позасмрџујеш, па неје лоше

да се поприпазиш да те не изеду свињете. Пир. - : ,

. —дете па да ти ударим шамар! А ти неси дете него си дрт, па не могу

да ти одвијем. ПРж. -

—добар, не бити зубити џабе испадли Кр.

—добра не би те муж манул! Цер.

“ —душу задоваља, да те мучи, това она оче. Км.

—је некоја, не би га трпела ич! Изв. - - -

—ме питала, не би муку мучила! Ја би те научила какво да прајиш.

Ама ме неси питала, па са че патиш! Кр. -

—ми врнеш иглете да ти очи не ископам. Кр.

—натураш у џепове камење, да те ветbpaт не однесе. Чин. -

—се наједе, да можд-иде да вика од жал Пир.(Подсмех удовици).

ДАСИТИ —некоја добра не би това трпела, ама си ти тека подобро. Изв.

—ћутиш, ја да се расправљам! МЈ.

ДА СИ -узнеш црне наочаре, па да не гледаш ништа, да не видиш какво

ти жената и черката работе. Пир. - - . . .

-чис, неси! Само ме је мрзејало да ти това пред народ у-очи кажем.

Сук. - - . . . .

-чиста сас памет, неси! Позаслушај се тека некад, па размисли да ли

је паметно това што работиш! При. -

ДА -стиска под језик, да се не кара, никому лошу реч да не рече. Гра.

—су га уватили па да су га живога драли. Ор. -

ДА ТЕ ЈЕ СРАМ —да оратиш, и да пушташ глас, и да ме љутиш. Гњ.

—ти не би тека работило, ти би се улевало. Малко од љуђе, а малко и

што неје домаћинсhи, ти това не би работило. Гра. - -

ДА ТЕ —не увредим, ама магаре и зет је, чини ми се, једном . (Увред

љива шала). - -

—неје Мика узел још се не би оженила! —Ама, да неје твојат син, неже

њена би била!? Страшан па Мика! Имала сам ја и боље прилиће, ама

те, тува се залете, твојега Мику узе. Ре. “ . . . . . . .

-увати некој, деда Бранко, па да те рашчепи. Пир.

Да — ти несбм пут преминула?! Какво очеш од мене?! Пет.

ДАТИ СЕ ПОСЕРЕМ У —новуту капу, — њега. Држ.

ДА -узнем неокрастену матину, па да ти све уши смлатим. Ре.

— умреш има цел, Пирот да се шегује, нема у кво да те закопу. Пир.

-цркнеш за трошку леб и капку воду, не бити дала. Ре.

Давамо ти, давамо, ама не врчаш! Е па, са је дошло време да ти загорчи.
Кс.
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*

ДАЈ —Бöже, дај Боже, тека да буде! И ја че будем сретна ако буде!

}г и ја њој малко порадујем! Доста се је, таја рђа, мен порадувала.

* чурљавину, да се умоча. Трњ.

Дако знаје, ама му незгодно па се прај на Тошу. Брл. (прај Тоша. Вој).

Дала њим малко парице колико да и залбже При (Оговарање).

Двете су си криве.Оно се једна жена не мож сама скара. Сук.

ДЕДА — си кључеве прекутамо, да и не најде таја ала. ВЛк.

— ти још речем па да си идем, а ти си после орати какво сакаш!И мож

после ко биров да окаш по мене Твоју ли су черку девојhу затичали сас

ожењенога Суковца, или су моју затичали?!И какво је сас њега работила

у рôвинуту?!Да ли су у трњакат на месечину маниста збирали?! Јал.

ДЕ —де Ћито! Иди да се погледаш над воду, па тегај орати ТД.

—доде, што обрчаш грбину?!Насbм ти очи извадила?! Чин.

— доста си сиктала ко змија!Боље чети је да затвориш устата. Гњ.

ДЕ —ја несвм црвива. Вој. *

—кажи коју си штету намеран дbнbс да напрајаш, да знамо? Кр.

—казуј за кво си дошbл, па си иди! Немам ја време за твоју орату, имам

си работу.Трњ.

ДЕ, НЕ —беснеј, немојте вату лутiheте Пир.

—бој се! Нема кво да украднем од твојуту сиротињу.Цр.

—брзета ме толко, ја толко несbм лоша! Пир.

—давимо никога кој дојде у нас! Кога смо удавили?! Ста.

—жали се толко! Неси ти толко сирома колко кукаш! Бар тројица че

умру од глади преди тебе! Него, не дава ти се, текво срце имаш, се

бично, саможиво.Чин.

—оке!Че те молим, сâмо да не окаш.Бла.

ДЕ —неје ти мајћа ти ни тебе млого добро донела Пир

—нема никој да је кратак у језикат?! Цер.

ДЕ, НЕМОЈ —да си млого запет! Оно, мож ти ја па јутре потребем. Това

се не знаје. Км.

—се искаш, него се ваче на работу. Вој.

—си толко скокотљива, нече ти ништа буде. Рас.

—џабе да се карамо! Де, прво да се разберемо какво кој оче. Об.

ДЕ, НЕСИ —млада невеста у овуј кућу па да не можда најдеш! Изв.

—ни ти светена водица. Км.

—приритал (Boj); —се претргнул од работу голему. Вс. |-

Де —несмо се овде збрали само вас да слушамо како се карате и бијете

Грш.

—нéче да прокопшаш ни ти! Сук.
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—ни се овде несмо збрали да се бијемо и карамо, него да се договарамо.

BC. -

—оно је и у мен душа! Не мож све да згрнете за вас, срамота је и греота!

Км. -

ДЕ, ОНО НЕСИ НИТИ —цвеће за мерисање (Сре); —шарена перашка.

ВЛК.

Де —па и ја нешто познâвам, оно не знајеш па све ти! Не мож за све да

- си мајстор. ВЛк.

—Парасћево, ти излезни да се распрајиш. Ви, жене, по знајете текве

работе. Пет. (Нападнут у свађи, муж, тражи помоћ жене).

—пöтамће, да ми не смиташ, а можда си причаш какво очеш. Пет.

—прво да се поздравимо, па после пцуј ако бч да ме пшујеш. БЧ. (Ок

ретање свађе на шалу).

—прећути га! Ако те је он дрснул, не мора са ти њега да дрсаш. Трњ.

—сá да искарамо свете бује, па од Нову годину на там да смо чисти.

Пир. (Окретање свађе на шалу).

Де,укроти га малко да не беснеје толко Рас

ДЕ ЧЕКЕ —де, стани малко, де прво да се разберемо ја и ти! Ор.

—Још рибата у рекуту! Де, прво ожени черкуту, па се после радуј на

зета! Немој, се ИЗВаља некоја брука па после има да ћутиш док си жива!

ВЈ. -

—Не беге! Чеке да си чујеш манете, да ти искажем све по ред. Изв.

—прво да те пребркам. Км.

Дебела си од лењаво! Чуваш се да има кво да једу бробинцити, а оно и

теб че изеду ко и мен. Сук. . .

Деда ми Велеше на бабу ми ка се скарајоше: имаш ум, ама разум немаш,

па не знајеш да не требе тека, не мож одма да се разбереш. Км.

Декли га, па се не мож одварди од њи. Сре.

Десе, Десе, какво направи с кућуту?! Да те човек запали жива да изгориш,

што си убаву кућу продаде! — Ајде! Ајде! Пали се боље ти сас твојете

муће! Пир.

ДЕТЕ —де се оћути, боље чети је Кр.

-ја ти се одавна стesaм да те бијем, ама са си ми падло на машку. Вој.

-бч ли да се оћутиш?! Немој ти добдим. МЈ.

Дечица! Убавило дечица! Ама не умеје да њим се радује, него све трчи

негдева с некога да се кара. При.

ДИгал главу, па по пијацат овива, овива. Нема си другу работу усред

лето. СоII.

Дигла перја, отишла! Мајћа пуста?! Дете на сису оставила муж да га

чува. Сетила се како баксузлbк да кара! Пир.
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““,“ мани га, нек работи какво оче, не расправљај се сас туја

“ шáшљо шашави, да видиш за кога ти черката иде. Зав.

ДИsaш фње, па у трње! Че ти отперем кожуту. Држ.

ДИsЕ РУЋЕ —од будалу да се народ не збира! Ста.

—срамота је поголема ако се иде на суд! ВЈ.

Д—им да ђу мазним по дупе!? Това ли она оче?! Рас.

Дирнеш ли ме једнушка, има да чујеш што никада неси чула! Гадино ти

једна! Гадино проклета! Јал.
-

ДИРНИ БУДАЛУ ПА —се измбкни да видиш кво ти мисли! Епа, са

имала кво и да чујем од тебе, а чуле су и друђе. Вој.

ДО КАДА ЧЕ —ме само лајеш, кучко проклета?! Ор.

—се на друђе жене у душе увираш?! Неје ли те срамота, народ ти се

смеје?! Пир.

До са је било како си ти сакала, гузице! А од са на там нема тека да

буде! Са че буде како ни сâкамо! Јал.

До тука ли си га докарал, да ме лbжеш?! Пет.

ДОБАР —беше. Поодавна да беше (умрел), да си одвржем руђе од говна.

Држ. (Удовица, преудата, о претходном мужу).

—је бог та те трпи!

—овчар, бвце му се бриче. ДД. (Подсмех).

ДОБРА —je земља што те држи! Толко си добар! Pac.

—земља што те држи, добар богат што те трпи! Гра.

Добре си га напéкал! Нече да може више да мрда како до са! Брл.

ДОБРО, АЈД —да ћутим! Ја млого знам, па да се не замеримо. Кс.

—ко си знајеш и умејеш! Само после немој да кажеш да сам ја крива.

Ос.

Добро што се скара сас њу. Искарала сам ђубре из кућу, нечу више да ми

дооди. Пк.

Доброто млого не знам, а текво сам се наслушала. Брц.

Дозволила се, па са мука! Ако, нека ђу са окају копиларка! ИЗВ.

ДОЈДЕ —ама што не рече ни црно ни бело. Само ме баксусhи погледа,

копну два-три пути, врљи матикуту, и отиде си. ВЈ.

—ли бесникат?! Мани, он јучера лом напраји, па дојдо да видим да ли

се истрезнил. Брл. *

—напцува ми матер! А ништа га несbм дирал, нити сам му па нешта

бил дужан. Брл.

ДОЈДЕ, ПА —га напраји (на) нигде и ништа. Вој.

—ђи направи на ништа и нигде. Рас.
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Дојде си нешто, бубуљачка ти пририпа, и мора (да) се караш, ЦД.

ДóЈДЕШ КАКО —залуав, ама мора да те трпимо. Држ.

—малко залуава, како малко треснута, како да те је ритнуло магаре у

главуту. А за друђе работе си исправна, па ти се затова селсhи мужје

често радују. Трњ.

Дојдеш малко (како) блесавшка, ама ја си те обичам па ти не замерљавам.

Сре. (Увредљива шала).

Дојди чудо да видиш! Дојди да видиш какву ми је штету твоја стока

направила. ДД.

Док —беше млада, свекрвата ми беше зла, а са ми снајете једу душу. Брц.

— даваш и помагаш, добар си. А кад манеш да даваш, или се излетиш

па кажеш нешта, одма се прећида све. И ко да му никада ништа неси

| учинил. Цр.

— је живила и мрдала, и док је могла да орати, све њој је оратила:

Курво! Курво! Курво! Гњ. -

— не падне крв, док некој не лbдне, ви се нема умирите. НМл.

— ти станеш домаћин, че обелејем. Ама и ка обелејем, па нема да

станеш домаћин. Од тебе никад ништа не можда буде. Соп.

— чекаш да ти некој суне какво требе, док просиш и молиш, боље ти је

да си зарадиш. Бла.

Добдели ти комшиће? —Не добде, немам време за њи! —Немој се дружиш

сас теја фђе! Она ми тека рече, а ја си помисли да вој кажем: А ти

каква си?! Па си прећута, нечу сас сваку рђу да имам работу. ГњfПир.

ДОČДИ —ли ти черката да ти помага?! Неје! Неје! Добро што неје

доодила! Млого би ми нешта превлекла! Пир.

— ми да га уватим, па да га ударим, па да пукне ко тиква! Да га

распучим. Кс.

ДČСТА —je више, доста је било! Са се оћути. ДД

— једе трице. Дој. (Блебеталу).

— јеш говна! Че једем, кво ми можеш?! При.

— лаја! Никој те не слуша! Мож сâмо да си лајеш дома! ВСв.

ДОСТА САМ —се смејала на народ, нек ми се са и мен потсмевају за

черкуту сас копилето. Сад је дошло време нам да се потсмевају. Пир.

— типовикала, ама са чети од мен да викаш! Бер.

ДОСТА — се пењави: Јел. (Слабом, кочоперном).

— седе Дупе тмолу чети ване. ВојЧин.

— слуша неслане речи! Ајд се оћути! Гос.

Доћисал си на народ. Соп.

Дочекал ђу на рингишпил Чудо напрајише збраше народ сеир да гледа.

30



Фразеологија омаловажавања у пиротском говору 453

Трњ.

ДОШЛО МИ ЈЕ ДА СЕ - бесим од тебе! Оно, има лоше, има, ама ти си

заминул и најлошето. Чин. - -

— вешнем у-свет! (ПРж); —обесим оди тебе. Ш.

— ударам о-земи! Дошло ми је да си турам јуже на гушу оди вас! Сук.

ДОШЛО МИ ЈЕ —до леле од њи. Брц. — дошло, па не-знам колко ми је

дошло. Пир. (Гнев).

— сbг, мужу, само до појање. Друга те жена са гледа, а ја те само перем

и раним.Пир.

Дошbл си, зете, на оседланога коња, па се са мож правиш газда! А ни

само да работимо да има сас кво да си газда. Трњ.

Драмсузе, твоја се пара не турчи! Гњ.

Драмсбзине Џенабетине! Дој

Дрво и камик да седи, ти да не седиш! Какво чекаш?! Очеш ли да работиш

твојуту работу?! Км.

Дрешкуту да немам, нечу се с родитељи скарам! А ти ако си шашав, ти

се карај, Зав.

Дришљo! Де малко подигни панталонете да ти се девојhете не смеју. Вој.

ДРЖУ —воду на кобилће, и орате си, и не умеју да престану, и само

потопчују ко рањене свиње. А котлове — плни. Вој. (Оговарање).

— га самовилћете, па само ока, бије, троши што му дојде до-руку! Да

му неси у-сречу. Чин. -

Дрмчиш ме! А боље чети је да ме не дираш. Кр.

Дрнчиш ли ме, нема да ти је леко Boj.

Дроњчo! Никакbв муж неси! Алу сам узела, алy че водим цел живот!

Слепца сам узела., Пир.

ДРТ —коњу, тебе памет још не може да дојде! ВРж.

— човек па се заноси! Тов му неје добро. Кп.

ДРТА ДУПЕТИЈА —ти! Какво очете, доста ви је?! Остајте малко и за

децата! Јал. (Терање одраслијих да не поједу сву храну).

— све прокарасте, све изедосте Доста! Амбн Гра.

дFТА —кобило! Ти си па нешла с малbнката деца да се играјеш. Вој.

(Старијем женском детету).

— краво! Саде блајиш ко овца! Рс.

ДРТЉАКУ —кво па ти знајеш? Ти си пак сасвим изветрел Кр.

— пројде ти време, неси више за ништа. Џабе се замлачујеш по жене.

Бpл. |-

Дртљо, ти! Доста! Чин.

Дрто дупе! Све што је поблаго, ти да изедеш?! Ко да немаш деца Вој.
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дpчнику. Од тебе се па ништа не мож заврти! Све тураш у алуту! Вој.

Дунуло вој дутhете, (па оче да-се кара), ЦД.

дупВ —да те не лbтке. Вој. (Упозорење).

— зграбно, ти, -ти, детињо. Вој.

— ти мајно! Какве очеш још од мене! Добил си и повише, а са ми се

губи пред-очи, да те не гледам. Сук.

Дупето ти котоварија. —Ћути си, pђо, оно и твојата товарија неје малечка!

Трњ. -

. Душка, ваља, ваља, и ја се уплаши да ме не увлече у некакbв клобук, па

после кво-чу. Пир (Оговарање).

Душмање су цbвтели кућу да њим растуре. И растурише ђу. Гра.

Душу си ми отрул, pђо пијана. Тм. (Мужу).

Дbн из—дbн, дон из—дbн, и предумаше ђу, преклепаше ђу, и она пристаде,

и појде за туја пијаницу. Девојче ми упропастише! Пир.

Дbнђс ни не иде работа, млого се карамо. Зав.

Дbнђche cмо ишли у Градошницу да обиколимо. А они ђи разнесоше,

покрадоше, неје се знало кој кво носи и колко носи. Гра.

Ђеро Брлошћи! Митко Пћклешћи! Убил те марен у заплесатога! Рс.

Ђбкbш-ђокbш! Вој. Тека, како бајађим на шалу, некој некога напрај на

магаре или на коња.

ЂУБРЕ ЈЕДНО —ало усмрдела! Јал. Ка је некоја лоша домаћица па вој

тека у карање кажу. - -

— покварено ти! Марш отува! Немој ми више добдиш! Нечу те више

видим у мој двор! Вој.

— (ти) непрегорело! Сук. Тека кажемо на лењавога.

Ђубросало се, усмрдело се У кућуту њим ко у кочину, ко да свиње живе.

Кс.

Ђукош Бацко! Куде си се залетел ко овbн? Држ.

Е, боже, боже! И оно се нашло некому ману да најде? Сук.

Е, да ми је тог била таја памет не би ми више у кућу улезло, а камоли

леб да ми једе. Гњ.

Eé —жито ти се вари, а ти си се тува разлетела, Пир. (Клетва).

— Мијорћине муће нигде сиђи нема! Шока свекбрват сас снауту. И

Мијорка тресе главуту док това казује. Пир.

Е, ка смо биле младе, несмо разбирале, на свекра смо нође прале. А са

на младете мужје перу нође у кревет. НМл. (Оговарање снаја).

Е, колко си чиста?! Кливуње ти вису. Ка би једбн отћинула, куче би

утепала с њега! Пир.
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Е, мижно, мижно! И ти ли некому маану најде?! Вој.

Е, не може тека да буде, дупе, ти, зграбно! Сук|Вој.

Е, неч, сине мамин, не мож тов текál MJ. (Упозорење).

Е, она мисли одмаче наследи. Недељу двна како је при њи, и че наследи.

Е, требе да њим износиш говната и да ђубришеш, па после че наследиш.

Брц.

Е, оно каква су ти децата, не поштује те ни једно! — Ђути, бездетко, ти-си

твојата деца исврљила на пут. Брц.

Е, pиџо горило! Гле колко си убав?! Иди над рекуту да се погледаш! Pc.

Е, са га па рече! Срам те било, девојho, до тука ли си стигла?! Чин.

Е, СА ТИЈЕ —дошло срце на место! Будало, ти се на моју муку радујеш?!

Пет.

— срце на место! Нам цркла свиња, а теб да мож-да цркну две Јел.

Е, синко, што су те жене клеле све те стигло. Гра.

Е, сопуљане, која—ли че се навати тебе да узне?! Вој.

Е, тија ли гад што знаје?! Он знаје само лоше да каже човеку да га скара

с некога! Сре.

Е, ћурко, видиш ли ћуркуту тамо?! Ако ђу видиш, врни ђу навам. Пир.

Е, шашло! И ти ли си за орату?! Погледај се каква си, па тегај орати.

Сви петлови да поју, ти да ћутиш. Гра.

Еве га, на ушити ми се закачило. Рс.

ЕВЕ МИ ГА НА —уво, куде сам га закачила; —уши (увоlyо). Вој. (Оном

ко је нешто затурио, неће да се потруди да га нађе, па му лакше да

пита друге где је).

EBE –па се насити сас мојето. (Цер); —укачила сам ђу на уши. Бc.

ЕЈ, БРЕ —неchм ја за тебе Ел Ако те пљунем, има да одлетише чек

там! Кр.

— ни му причамо, саветујемо будалу, па се и срамујемо како да му

кажемо да се мане од курварлbк, народ га у влас изабрал, срамота

голема! Еј, а он се дичи, и њега неје срамота, него повише нас срамота

што га учимо, саветујемо. Пир.

— чујеш ли ме или се тов вbшћете кашљу?! Пк.

ЕЈДА —бог да у шибу и коприву да отидеш, па људи с колци да те јуре.

Цер.

— ми је да те ударим, па да те распучим ко тикву. ПН.

ЕЈ —посерем се у тија живот! Да оче земља да се расклопи па да штукнем!

И тов неје живот! Држ.

— Србине, какво правиш у лозјето?! Sверим се кво да почнем и откуде
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да почнем да работим! -

— А куде су ти снајете, што нече да дојду да помагу?! —Евени! А куде

су твојете снаје?! Што оне нече теб да помагу?! И како му това рекомо,

он си одма побеже. Вој.

ЕПА. —голем си радник? Требе да си од работуту толко отекал?! Гос.

(Иронично, дебелом лењивцу).

— дал си дупе под ћирију, па саче ћутиш? Вој.

— за тебе је тија лекi bxbl ПРж.

— Има жене, па се све наврвиле на врцу?! Пир. (Мужу, иронично).

— ја ти не могу носим гузицуту! Сама сиђу толко голему направила.

Вој.

— како си зарадела, тека ти се врча. Брц.

— нема, јаре и паре! Очеш и мираз и жену како требе! А оно нема, па

си нашБл те туја мрзељиву алу, теква ти је са на дел. Држ.

ЕПА. ОНО —je са дошло време текви како тебе да суде! И како ви речете,

ти и он, мора тека да буде. Сре. -

— некој потрчал за тебе! Млого си паметна и убава?! ЦД.

. — си и ти прав! Какве су будале научиле да пију та ти да не умејеш

што си најголема будала у њи. Рас.

— чети навре некој колач на шију?! Вој. (Оном ко чека да без труда

нешто добије).

Епа са би волела да цуцне, да дојде! Ама мац, нема! Изв.

ЕПА, ТИ —би бил паметан, али ти памет понекад смита па сиђу не носиш

сас тебе. Бc.

— Имаш, а ја немам?! Ја се дотерујем на недељу па на недељу, а ти на

свáћи Велигден, сваћи Велигден, сваћи Велигден. ГЊ.

ЕПА, ТИ СИ –големо говно станул Свиња те исрала. МЈ.

— пуна, па не можеш?! Вој.

— (се) зајмела, черкано! И са чембра да трпиш. Вој.

ЕПА, ТОВА СИ СИ КУПИЛА —без паре, —за паре. Сук|Вој.

ЕПА, ЧЕ —дојдем!? Има нође да си прекршим!? Гњ.

— има после с кво да се валим! Од Перу блесавога сам научила! Сук.

— ти га даду за целивку! Чин.

Епа, черката ти је млого добра —ћути ка сере! Дој.

Е што ме тека бодеш у очи?! ПР.

Жали се, пудим ђу, јурим ђу! Баксуз текво, све се на некога нешта жали!

Гра. - -

ЖЕНАТА МУ —je страшан помијар. Изв.

— налbже, налbже, па после он ћути ко бодљиво говедо, а она си орати

с нас ко да ништа неје ни било. При.
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— cђита! Амате, пере га још, и готови му, па си му убаво —он за боље

и не знаје. Гњ.

ЖЕНЕ ИМ —напрајиле да се карају. ВЛк.

— се карају, па и они не можда се слагају. ТД.

Жене се бију ка се напију, па од милине да и гледаш. Ичера гледамо

такво чудо! Гос.

Женска Петка! Замлачује се ко жена, умеју и да плете и да преде, а и

гласат му женсhи. Оно, требе, да си ти муж у тују кућу, или па некој

од-страну?! НМл. (На рачун мужа жене са којом се свађа).

Жешће клетве у вашу кућу сваћи дbн! Че процbватите, та мани! Бла.

Живу би те турила у-земи, па би те закопала. Пор.

Жлт си ко жлтеница! Скоро че нади тебе висне кандилото! Брл.

Жлтице да сереш, па не заслужујеш да те некој поштује. Изв.

Жлтно! Жлтно! Не казуј се, жлтно! Ти ли се нашла сас здравjе да се силиш

и на друђи да казујеш да су болни и да че скоро да мру?! Погледе се па

се оћути да се свет не смеје.Ја чу ти само толико кажем и че се оћутим.

Boj.

Жмукава гузице! Очити ти отишле у главуту, а само носат остал! Држ.

Жмукљо, не видиш ли?! Толико ли си заћоравел?! Јал.

Жмукна једна! Она че за мен прича какво се сети по село?! Боље че њој

је да се поомије, поопере и позакрпи. Вој.

Жмукно, жмукно, и ти ли си орату?! Доста је да си погледаш патравете

нóђе, па за век да занемејеш. Држ.

Жољo Жољol Оно неси од добро исбл, па си ко мотка Гњ.

Жџапамо се, па дојдомо и до пЦување, па још малко и добијење.Сук.

За болгезуту си Јорду из Доћинци оратеше да је кадор црева у мешину

да скара, а са гледај колко си лижу дупетијата.Дој Пир.

ЗА ДОБРО —ја сам добра, ама ка ме некој рчне, све чему накажем Јал.

—сам млого добар, а за лоше нема полош човек од мене ВЈ.

За каквв си ми па ти матрак?!Вој.

ЗА КАКБВ ЧЕ СИМИ —па ти ђавол“IНе требаш ми ни жив ни мртав.Pc.

—ћулум?! Што че си ми?! Никакву ми работу не вршиш. Вој.

ЗА КВĆ —да не оратимо?Праг ти неchм претрљала од доодење.Сук.

—је ишла при Тошу, зашто се пожењувала? Лозјата ли да му копа?! Брц.

ЗА —кbвче си ми па ти ћулум? Каквуче па корис имам од тебе недога

вога?! Нечу се више женим деца да си брукам, а има удовице и за

теквија.Пет.

—лошег човека треба да узнеш неокрастену грабовину, па да га бијеш и
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да му не кажеш за кво га бијеш, док се сам не сети Гра.

—моји синове повише је једна жена него сто мајће! Пир.

—никаква говна неси! Ниш.

—никакbв матрак неси, не бива те за ништа.Гра.

—почетак, мора да се попревије, да слуша. Не може тов тека, нечу ја и

за њу да работим! Вој.

—срам! Това ли она знаје, да ме клевети, да ме опада?! Тека ли се она

добра прави при жене! Заборавила је ка сам њој ја требала. ВЛк.

ЗА ТЕБЕ —више нема места на-земи, па (нема) ни за у-земи Кр|Гра.

—нéје тува да се караш! Тражи си подобро друство за карање.Неси за

тува. Ја погане думе не волим да слушам и не волим да казујем.ДД Гра.

ЗА ТЕКВО ТРЕБЕ ДА —га бијеш, и па да га бијеш, док не разбере кво је

зло напрајил. Гра.

— узнеш воловску жилу, па га отеваш, па да га отезаш, па да види тека

на може. Пк.

За текво требе омашљак. Текво с добру реч не можда опаметиш. Гос.

Забави се! Иде ли при мајћу си сису да ти дава, да се насисаш малко

млекце? Пир. (Мужу по повратку из посете родитељима).

ЗАБРА —ме још вратата! Те ти си това рекла, те ти си овова рекла, те ти

си онова рекла! Једва се откачи од рђу. Трњ.

— убра, забра-убра, све ми надума! Ја си ћута, несте се расправљам

пред народ. Држ.

Завуте, завуте! Ти ли па мислиш мен памет да даваш?! Јал.

Завутњаку! Това неје требало да ми речеш. ВЈ.

Загуљотино једна! Ти си па нашло некому да се потсмејеш?! Км.

Задорице! Боље ти је да се задираш сас другога, а не сас мене. Трњ.

Задрнчујеш се како дете малечко. Пушти ме на-мира да се малко одморим

- од тебе! Само окап по мене како сам ти додијала! Па какво очеш од

мене?! Да лите несbм опрала, да ли ти несbмручБкспремила? Полbка,

мужу, че дојде нбч, че се помиримо. Жена је ночна кукавица на мужа.

Држ.

Зајели се, зајели, па се не мож гледају, ко да несу брајћа. Това њим све

женете праје. А они су добри по душу, слагали би се. Вој.

Закараш се, па се караш, па не знајеш ни кво че речеш, ни до када че се

караш. А боље ти је да се не јављаш, и да ми уста не отвараш, да не

чујеш онова што не сакаш да чујеш. Изв.

Закачи га на-земи, од-земи не може да падне! Толко ли си па будала

да не можда се сетиш на грм да га закачиш?! ДД.

Залуавштино једна! Ти ли че ме учиш кво че работим?! Ја до тука несом
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стигла, од тебе памет да купујем. Трњ.

Залуду ти све имање и богатство, све, ка немаш кому да се радујеш, па

ти се чини кô да смо ти за све ни комшије криви. Чин.

Замлато! ало замлатена! Мен ли најде памет да продаваш?! Ђути да те

не треснем по туја твоју главу блесаву, да зајдеш. BC.

Замутили чорбуту! Млого брашно сви турали. Изв.

Запел си како вол у јербм, капа па капа Па добро, чети купимо и капу.

Ама, да ли чети буде доста капа?! При.

Заседал, па си седи и не помера се! И неје га срамота. МЈ.

Затлцњаку! Најди некоју другу, поглупаву од мене, да те слуша! А ја си

Имам работу, и не обичам будале да слушам! Сук.

Затова му се после и посражената на гробат! Затова што ђује суде водил,

и убаво ранил и облачил”! За срам! Пир.

Зацрвил си вратко бик! Това неје од работу и гладување, него од лежање,

и од једење и пијење. Рас.

Зашто бБш ја да будем трећа нога од саџак?! Бла.

ЗАШТО ДА МЕ ПЦУЈЕ И —брука пред народ? Това ли сам заслужила?

Како га неје срам?! Малко ли сам га помагала?! Бч.

—зашто да ми текво грбње износи?! ДД.

ЗАШТО ДА МУ -отварам уста па да ме после глава боли? Км.

—ћутим ка несbм мутава. Рс.

ЗАШТО ДА —њој кажем? Нечу си прајим карање. Чин.

—ни свако знаје? Ћути си! Ако смо се скарали несмо си бчи повадили.

Трњ.

—одговарам за куче! Он човек неје. Гра.

ЗАШТО ДА СЕ —карамо за малко?! Карањето доноси болес, узнемирење.

Кр.

— се судите? Паметни сте човеци, расправете се сами, без адвокати.

Сами си пресудете. Ста.

ЗАШТО —да тов пропадне тека? Неје младунка да се топpв жени. Пир.

— ме љагаш?! Какво сам ти учинила?! Зашто ме пред народ срамотиш и

| изврчаш си устата наопако?! Неје ли те срам од народ и стра од бога?

Држ.

— ми деца проносиш, чумо проклета! Какво су ти зло учинила моја

деца?! Народ ђи знаје каква су, а ти само себе брукаш пачавро. При.

— сас рђу, черко, да имаш работу?! Беге у-свет (од њу). Грш. — све

мора работа да ти буде црвива? Сук. - “

ЗАШТО СИМЕ —запопузела, жено?! Какво сам ти зло учинила?! Зашто

си устата изврчаш наопако?! Вој.
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— понћала при доду Севу, а?! Мислиш ли да си без маану?! Вој.

Зашто стално пуцаш на мене? Работи, па имај и ти! Колко оч имај, мен

Не смита! BC. - -

ЗБОР ЛИ ЈЕ —прдња ли је?! Теква ви ората не доликује. Гњ.

— срање ли је?! Де, кажи какво очеш да кажеш? Имамо си работу,

немамо млого време да те слушамо. Рс.

Збрале се але и будале пред њинуту капију, па кој мине по путат, оне му

се потшегују, Јал.

Збутамо се сас јетрвуту на вратата, погледамо се, и ништа не рекомо једна

- на другу. Црв.

Здрав човек, па се прај на блесавога. Једно смо се договорили, а он са

друго оче. Ама ја му више нечу попуштам. Изв.

Здраво луди! —Здраво блесави! Још ка те чекамо да минеш и тека нешто

да кажеш. Млого ми је мило што и ти стиже. Још ка чекамо некоја

будала да мине, да има с кога да се шегујемо. Рс.

Зевало! Доста зева! Вој.

Зинуло ко клен, асли је цепленка! Изв.

Зла?! Та кога сам дрснула! ” Да ли сам тебе дрснула?! Јал.

Зла си, кучко! Јевтичава гузице. Изв.

Зло, али се прави на добро! Ја у знам убаво, немој ми у ич казујеш. Пк.

Знаје ђи таја черкана! Знаје она убаво свакому да накаже. ВЈ.

ЗНАЈЕШ —какво?! Све си си болан, болан. Ама сас туја твоју болку има

да закопаш гоџа здрави, ама можда умреш и довечер. Трњ.

—ли ти кво си рекbл? Пијан ли си бил, трезан ли си, че мора да се

трезниш доста време. Ја ти това нема опростим. При.

Знам ја нешто што ти не знајеш, па је боље одма да се оћутиш. Кс.

Значи, теква работа?! Што ја оратила, што куче лајало! ВЛк.

Збpка друга! Све она паметна, све друђи не разбирају. Вој.

Збpле ми не можеш ништа узнеш! Које сам наследила, које сам стекла,

никому несbм украла! Моје је, твоје неје! Пк.

И владика да је, това ти не требе на врата! Што-че ми неписмено у кућу?

А и ти школу неси завршил, нити си војску ослужил, само че се збирате

на коматат. Пир.

И ДА —jäа, и да мáа, па не можда се одбрани од таја пцета. Чин|Вој.

— си цркал, такво?! Одавна би те прежалила. Гра. (Мужу).

И Душан умре ко куче. Кара се сас снајете, кара, ама га на крај ни једна

неје гледала. Сук.
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И ЈА —би тека легал, па да има кој (само) да ми приноси. Об.

— сам окала, и ја! А оно пак барјакат носи, оно пострашно и од мене!

PC.

И једното лудо, и другото лудо, па си наказаше кво се сетише. Пет.

И ка њој това реко, она поче само да прпче и (да) врља камење од зло и

јад што не може више ништа да ми каже. Држ.

И куде њој реко там си и остаде! Завејано текво, неје да нече него заборави,

неје се учило на ред. Бc/Пир.

И мислиш да мора тека да је, само тека како ти кажеш?! Е, неч! Е, неч!

Че видиш?! Сук.

И мртви да се дигну, па нече да има доста народ да дојде. Свадба без

народ. Бер. (Злоба). -

И од њег крв тече, и од мен крв тече, и од сваћег. Ако оч да бије и коље

мож лоше да пројде. Тм.

И ОН —ка дојде, она била пред огњиште, варила манџу. И онђу нападне:

— Што си доодила ка те несbм окал у грозје?! И требе да ђу је ударил.

И она како нешта држала у-руће врљила му пепел састова у очи. Пир.

(Освета преварене жене).

— ме, копидлак један, учи како да работим и какво да работим. МЈ.

— тиће сложи главу, и нема више уста да орати. Пет.

И оне сас Стану нема да проорате додека су живе. А и још како девојhе

несу си оратиле. НШ.

И ТИ ДА —не будеш долња, купујеш си и какво ти требе и какво ти не

требе. Км.

— се караш, и ја да се карам, нема тој да расправи никој. Бла/Гра.

И ТИ —ли си муж ка не смејеш на жену ни. Потам да кажеш?! Кр.

— неси млого здрав, ли си здравјето носиш у носат. Рг.

— њој се увираш у дупе. Ако Там ти је најдобро, там ти убаво мерише.

При.

И ТИ СИ —па, мочљо, за оратење! И тиче се оглашаш, и ти да кажеш

Нешто! БЧ.

— све чекаш да ти одбивам на глупос, на будалство. Нечу ти више

преглтујем. Вој.

И това куче дигло реп! Доватило се до платицу, живи у град, купило

оделце, и ману да ни познава. Ко да несмо заједно у Дудину дупку

овце чували. ВЛк.

|- И чети прелети тека живот! Тека, на карање сас мужа Патика си теква,

баксуз. Изв.

Играју се, окају, пцују! Какве само речи, да те је срам да слушаш. Чин.
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Иде како поп од кућу на „кућу. Тражи женуту куде се заблајала, па ђу

после дома води на ручђк. Црв.

Идеш како бос преко трње Де, рзмисли малко какво си рекĐл, и да ли

би ти тека нешта рекbл да те несу теја рђе научиле тека да ми кажеш?!

Ста.

ИДИ —бестрага (Пс), — у бестрага (Вој); —бре, че узнем моткуту (Дој)

— и немој се врчаш! Не сакам више ни да те видим, ни да те чујем!

Сук.

ИДИ У —врага (Изв.); —свет (МСв); —ћбраву страну (Бер/Boj).

Из свитку да ми је излезло, не волим што ми крадне унуката. Украла ми

најголемото клубе што сам га спремала да си плетем чарапци, Гњ.

Изазива ме преди њи, знаје да нема да отhутим, Кс.

Избезобразило се, па се изгубило, па ко да неје са това дете. Трњ.

Избиколbш је таја твоја черка! Знају ђу девет села около! ВРж.

Избрука га, и оно се стукну, оћута се. Држ.

Извала ви пипката, готово! Че ви све опустеје! Сре.

Изветрела си како здувана тиква па не знајеш какво ломотиш! Изветрела

кобило! ДД Гра.

Извраскам се, испуцам се, ка се наљутим, па се после никому не срдим

какво ми је рекbл, а и неје ме срамота што сам ја рекла. ПРж.

Изгалатише женете тамо по градинете, требе да су се скарале. Дој.

Изгубил си капуту по њивете, па ђу тражи цело лето. Кс. (Потсмех

нераднику).

Издувал ти ветбрат дbнбска чорбуту, а неси ђу млого ни имал, па се не

мöж разберемо. Трњ.

ИЗДУМАЛА СЕ —Ако, са нека се чеша куђе ђу не сврби! Об.

— па са че мора да ћути. Чин.

Издупнилму облицити убаво! Нема се више сети тека за друђи да орати.

Пет.

ИЗЕДЕ —га това куче проклето, това куче зло, Бер.

— големо окање Епа, заслужил (си) је Пир.

— ме ко козју ногу (ДД); — ми крстаја ала (Вој).

Изеле ти чавћете мозакат, напил си се па ништа не разбираш. Све ти

чáвећете мозакат испиле! Црни те приш ватил па те не пуштил, ка си

толко заплес! Језик ти ко лопата, речи не бираш кво че кажеш! Како че

се јутре гледамо, како че јутре оратимо?! Оратим ти ја, ама ко куче

да лаје! Џабе кравата дава млеко ка га расипе. Џабе ме чуваш ка ми

на-нос излази чувањето! Држ Пир.
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Изиде окање, изиде пцување! Ка малко после, чумо да га је Драга цепнул

сас матику по-главу. Вој.

Излезли на путат, па се бију, па се кару, па свашта работе. ВC.

Излете ми, па реко, па се после покаја. Ама доцкан! Трњ.

Изнеси кадилницуту отува, из моју кућу, и немој да ми ђу више доносиш.

Грш. Тека кажемо на некоје кад се упршка.

Изорати си што има да се изоратиш, а јаче си работим кво си знам. Км.

ИЛИ —нек ти бог даде још памет, или нек ти узне и туја — да знамо кbв

че будеш, с кога имамо работу. ВС.

— чете уморим, или чете искарам! Ја те више не могу трпим, свекрво!

Пир.

ИМА ДА ГА УВАТИМ —и ко куче да га пребијем! Ало на-свет! Од теб

нá-свет по ала нема! Ако те бијем, има те бијем ко канту строшену!

Само ако те уловим! Рс.

— ко куче! Че ми падне на машку, че му направим клопку. Пк.

има да —дојде таја закачената, па ка откачи језикат, че ни помори.

нмji.

— издbлжиш шију, само чеке да те уватимо на работу. Трњ.

ИМА —две кокошће, а тражи да ти се натриша. Трњ.

— ђи које сматру да само оне знају. Ти требе да си оди теја. При.

— жене, па ђи срам, па знају сас кво да се вале а сас кво да се не вале.

А ти немаш срам. Валиш се сас мужа курвара ко да га на панаџур

продаваш, како Цигање што продаву коњи. Гра.

— Има, амати га па докара до ИЛАЛА (до крај). Пир.

— једна лапача, млого се кара. Она ти рекне како се сети, што је

најгрозна реч, да досади. Бађим вој украли бритву. Па каже: Украла

си ми бритву, бритварће! Тој сам замотрела од њу. Цер.

— како да нема, сâмо това нас не стиsal Тебе ако Цр.

— кој да се сbóкује — мајћа, снаá. Това знају! Пир.

— ли га бумбарат у вас? — Има! — И ја би у вас дошла, ама она чеме

искара. Пир.

— млого повика на вас. Ви, ако тува кућу правите, не мож се сас народ

карате и бијете. Гра. -

— ли срам? Нема! Најде си крај, па пуца на свакога. Другу работу

нема, само опада једнога- другога. Гра.

— нокти големи, може сас њи да оре. А девојha! Вој.

— очи да се шегује, али не знаје како че оно пројде. ЦД.

— по свет pђе свакакве. Те, са си се и ти у њи умешала. Пет.

— свакакве але по свет, свакакво измишљу. Гњ.

ИМА СИ —валинку, неје без ич. ДржIПир.

— Мајbу покре њу. Затова се толко шиба. Гњ.
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— све ћивкате по њу ко палашчетија, она чеси је испред вас. Држ.

— ћитку, пађу другому дава. Пет.

Има синатога да ти накарам у болницу, па јаче га после чувам и чеси

задоваљам душу. Пир.

ИМАТЕ, БРЕ —вртим ко добош Бла.

— сцепи како свиња на дронbк. Кр. (Увреда обеју завађених страна).

ИМА ТЕ —грунем у грбину, па има да полетиш надоле. Рас.

— изведем без леб, писнеш ли за това. БЧ.

— стигне откуде се не надаш и када се не надаш, па има да се чудиш

одека си. Км.

ИМАТИ —после добди сваћи ден на врата, па има да се раскречи у

кућуту, па нема да можда га искараш из њу. Пир.

— се рашири дупе од бијење. Јал.

ИМА —целу Држину да претраскују, и мора све да знају, и свакога да

пресуде, и да знају у свако грне у село ква се манџа вари. Држ.

Имал си је кукурек на капу, а и шумку на капу, па се затова оћутал. ВРж.

Имало —немало, оно си се напeнђоши и накокоши, а ни што имамо, залуду

имамо ка немамо време ни да се одморимо, ни да се облечемо па да

излезнемо у народ. Гра.

ИМАМ —густи зуби па не могу да ти све речем , а има да ти се каже и

пóвише. ВЛк.

— си златног човека, а ти мож за њега да кажеш какво си очеш. Он че

си па остане добар, а ти че си па будеш рђа. Гњ.

ИМАШ —гузицу ко товарија. Неси ђу текву од работу и од шпарање

направила. Црв. -

— ли ти нешто од акbл, или си без ич? Сре. -

— сина разбојника, са ти се из апсу врнул И ја несbм подобар! Пир.

Тека, бађи, комшија у карање, у бржиње, погрешил, ама си право рекbл.

. — убаво прстење на-руће! Чети исечем прстити, чети ишчепим рућете,

да ти ђи узнем! — Што да ми режеш прсти, еве ти ђи Пир. (Завист).

Имаше некој Петар шунтави, па ми на њега млого личиш, Брц.

Инат-работа! При тебе је све инат- работа! ВС (зајнат. Вој).

Искарували су му масло сас големити гвинт. Ако, а види да и њега може

некој да бије! Кр.

Испречи се Добросав па не даде да улазнем. Он се са осилил у туђу кућу.

Пир.

Истребал си ми Бош си ми млого истребал! Ја сам те позвала, а ти ако

öч дојди, а ако нечеш бош па и не мора. Вој.

Ич неси одрочљива. Трчу по тебе мужје ко по кучку. Пир.
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Ишло џабала, карање, кавга до небеса! Карали се, па се село тресло. Питај

Мирку, она чети све исприча. Вој.

Ишчђчкује! Зове једну снау, зове другуту, опада ме ! При.

ЈА —без твој лук могу и да поминем! Пир.

— бео свекрва. Че видим ти каква че си свекрва ка твојити синове

ОЖéНИШ! PC.

— видим: улазимо-излазимо, улазимо-излазимо! Ја се sверим какво—

је, а оно баба Џуна умрел, Ор. (Ругање малоумниковом опису сахране).

ЈА ГА —мрзим, не могу да (га) гледам, а оно ми се у кућу дотресло. Гњ.

(О свекрви).

— питујем, а оно поћуткује. Нешта му се не орати с мене. Пк.

— реко, па са би, што би. ПРж (што-би, би. Вој).

ЈА ДА —идем у село, па на њиву, па на работу топpва, тов муж нече

да доживи. Ја имам три мужа у кућу, па не могу нође да савијем од

голему работу у кућу, и па да идем у њиву — нечу Ре.

— уватим моткуту, па је после лbко! Јел.

Ја добро-добрб-добро! А оно лоше-лоше-лоше! Па га пуштам нек иде

Додека бЧe. Pc.

ЈА ДОК —те не сместим куде требе, нема се оћутиш. НШ.

— човека обичам, ја га обичам. Ама ка ми из-срце излезне, не сакам

да га видим. Чин.

ЈА —ђу гледам, а она побеже ко усрана. Пн.

— знам како је на моју грбину. А ти се правиш залуав да не видиш

какве муће мучим. Гњ.

ЈА И —он смо ко браја, ко да ни је једбн мајстор здавал. ДД

— ти смо завршили разговор, и боље да се не сретнемо више, и боље да

се несмо сретли до крај живот.

ЈА —Имам срећу у баксузје. Бог ми баксуза доделил да се цел живот с

њега патим. При.

— јадујем, па се тресем, а оно само шлbва, једе, ни абара нема. Пир.

— једну, она две! Ја једну она две! И тека се скарамо. НШ.

— јесам будала што сам това дала и потија пут пошла. А и бн је будала

што је това напрајил. Цр.

ЈАКА —имам зор, ја те не молим. Нечу с тебе да си имам расправију.

BC.

— ме куче залаје, ја-се врчам. Немој-ме састова твоје лајање и ти од

пут врнеш. Гњ. -

— приметим да је некоје, које ока по мене, за ништа, да је голема
будала, ја се оћутим. Нечу да му прајим вољу, а нечу ни да му давам

прилику да излезне попаметно преди народ. Чин.
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— се скарам с некоју жену, па по три-дни не спим, све додек се не

сретнемо и не насмејемо једна на другу. Гњ. -

ЈА —кажем једно, а ти друго! Оно се после окрене, па се после мојето по

важи од твојето. Рс.

— како малко почу! Ама па реко — мож и да неје истина. Пок.

— кво си имам, ја си имам! Ти кво си имаш, ти си имаш! Што да се

карамо?! При. „“

— колко је гадно и лbЖе, и маже, и свашта оче да каже, сâмо да ме

увреди. ДД.

— личе па сваку алу да гостим, на сваку алу на-нође да стојим. Изв.

— мислим човек иде, оно било Денко. Пир. (Увредљива шала).

— мину покрај њу, а она при жене прича, не види ме! Каже да сам

штрокава, чељата, да сам три-пути била свекрвуту и да се стално карам.

PC. -

— мињујем низ решето, а тиче допрва мињујеш и низ сито и низ решето.

нш.

Ја могу да преглнем, ама неч да је тека добро да ми казујеш. Ја сам стар

човек и башта могу да ти будем. Пок.

ЈА МОГУ —млого да истрпим, ама ка врчам — че видиш! При.

— СаC „човека да живим две године и лошу реч да му не речем, ама ка

ме изbЗве, ја му треснем да ми плати док је жив. ДДГра.

Ја му добро и реко! Чин.

ЈА МУ КАЖЕМ —jeдно, оно каже друго, и посвадимо се. Цер.

— немој да га бијеш, оно га бог утепал. А, рђа, бре, би га да га утепа

да га затре начисто. Рос.

Ја му убаво натља нос, па са ако бче нека се сpди и нека не орати! Брига

Ме! Пет.

ЈА НА КУРВЕ ВОДУ НЕСБМ НОСИЛА — нити чу носим. А за теб не

знам?! Ајд боље чеси ћутим. Сук.

— паре сам ти пачалила! Пн.

ЈА НЕ ЗНАМ—Даро, каква је това работа? Čчемо да живимо сас љуђе, сас

народ, а оно нече, не иде, Тиће наједнушка отсечу. Давамо, чинимо,и

тиће се наљуте, не угоди њим се нешта, и нече да чују за мене. И

мислим, мислим, и глава ме боли, и не-знам куде сам грешила. И

после — ко да се несмо дружили. И пá, идемо, давамо, носимо, гостимо,

не питамо колко кошта, и па отсечу. Да ли нешта кажемо, одма ни сечу,

одједнушка, и више се не вртају. Цр.

— што лудејеш! Какво сам ти па толко лоше рекла?! Тм.

ЈА НЕ —могу да турам руће на- очи, да не гледам. Гос.

— морам да трпим башту што зависим од њега, те четрпим тебе. Цр.

— обичам да се карам. Поиспцујем које ме закачи, па се оћутим, А
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нек си оно прича какво си бче. Сук. (Мушкарац).

— сакам туја за снау. Она је богата, има мираз, разалена је, неје ни

работна, па чете молим, синко, да ми ђу не доводиш у кућу. Гра.

— умејем да се карам. Само побегнем и одвикам. ВЛк.

ЈА НЕСБМ —куче да ми врљаш леб (паре). ЦД.

— ни ћорав, ни глув, видим! Pc.

— пијан, ја знам какво са рекĐл. дд.

— само коњ, или само вол, или бивол, па само ја терет да влачим. Брц.

ЈА —од тебе не зависим па да ти се клањам. Пет.

— пијем, тебе вача, па не знајеш какво шомfiташ. Пет.

— поче да њу оратим, а она се поче умрџује! И ја се оћута, нема кому

да оратим. Пир.

— почу и черкуту да је научила на туја работу. Pђа, че упропасти убаво

девојче. Зав.

— правим мир, а оно — размир. МЈ.

— пројдо покрењу, она поче да муpдари. Ја се оћута и отидо си. ВЈ.

— с никога немам расправију. Од това се чувам ко од бгањ. Чин.

ЈА САМ —видела мојту срећу, а тиче да видиш твојту. А што сам ја

видела ти да не видиш. Леле, ка се само сетим! Клела ме, неклела, ја

те нечу клнем! Кр.

— делил, ви сте бирали, и затова сте узели најбољи купове, а мен

оставили последњо, лоше. Пк.

— жена домаћица, ја се текво нечу издумујем. Вој.

— за добро добра, ама сам млого гадна за зло. Зав.

— здрава жена, весела, а ти си болно и баксуз, и никој те не обича. Гра.

— зуби наостpил на њега. Пс.

— изгубил срам и црвенило, са се никому не срамујем. Ро.

— ишђл на гробишта и рекbл сам на башту ми да чете скоро пратим

там при њега да легнеш. Пир. (Мајци удовици).

— мислејал да су будалете само од једну сорту, ама те, са видим да

несу. Добре што те срето да се поразговоримо ко шашавити. Сук.

— млого преболела па че преболим и това. Могу ли да саставим јабалку

која је пресечена?! Изв.

— незгодан, ја на реч могу човеку свашта да кажем, а зло никому не

мислим и не чиним. Бc.

— њим на свити рекла говна да не једу. Јал.

— притужљив, ја не могу крв да гледам. Идете па се тепете на друго

место, па ако очете и главете се потрошете. А и једbн и друђи сте рђе

Големе. ПРж.

ЈА САМ-СЕ— мислил главу да му сцепим, па реко Пушти будалу, немој

да те после глава боли! Бла.

— највише мучила, а тија трут никакве муће неје видел. ДД
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— од тебе текво наслушала и доста че ми је за цел живот. Него, де

речи нешто друго ко жена домаћица. А са си веч свекрва, па и баба си

станула. А несу текве речи за бабичку с белу главу. Кр.

— текво твоје добро наслушала и нагледала. Достаче ми је! При.

— трудила, и работила, и стекла. А оно оче да ми га отне, да ми-га

узне на силу. При,

ЈА САМ —cehирчето убаво наклепал. Ништа! Само да ти кажем да си

знајеш. БЧ.

— си малко простачка, а он неписмен, па се не трпимо, стално се карамо.

ГЊ. -

- таласом, кажеш? А ти каква си?! Изв. -

ЈА САМ ТЕ —затекла сас мојетога мужа. Кажи ми, кучко, имаш ли мужа

или немаш? —Марш! Марш! Марш! Пк. Тека у нападе једна жена на

пијац, а оваја неје знала какво да њој одговори, неје имала очи, него

у измаршира и побеже.

— јучера, мајћо, прежалила док сам ишла из Тијабару. Пир.

— текву алу узел, скапану. Па са кој ми је крив што немам очи у свет

сас жену да излезнем. Пир.

Ја сам теква! Кој год да мине, знала га, не знала га, позовем га у кућу,

поканим с леб и слеб. Тека ме је мајћа ми учила. А снаата је другаква.

Она све разјури, и роду ми разјури, а не ли да нарани гладнога који

нема куде да сврне. Пет!Држ.

ЈА САМ ТИ —веч рекла и нечу ти га казујем сто пути! А ти, ако имаш

главу мисли сас њу, а ако немаш нека те учи друђи како кућу да си

затреш. Чин.

— казала да не казујеш на онуја какво сам ти казала. А ти си ти, невољу

си ми направила. Пк.

— казувала, ћоравог чете чувам, али сас сваку рђу нема да-ме смешиш.

Пир. (Претња неверном мужу).

— све рекла што је требало и што је истина. Ти си са мож окаш до јутре

ако те не мрзи, ако си немаш другу работу. Цр.

- — улезла у-око. Само не могу да знам зашто?! Какво сам ти зло

учинила?! Зав.

Ја сам това тека разбрал, а оно мож и да неје тека. Сук.

Ја све знам -и кво сам работила, и кво несвм работила. Она ли чеме

уплаши ако ми каже: Курво?! ДДГра.

ЈА СЕ —понижавам ко Циганка — кумим, молим! А оно не знаје какво

öче. Кр.

— у мужје не запазујем никада — ни кôј како је, ни кој куде је. ДД.

ЈАСИ —за това ни две паре не давам, нема ни око да ми мрдне. Соп.

— и бејо љутита, ама он ми са докладе, и слзе ми ћипнуше.
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— Имам Кво ми требе, него се позамисли да ли и твојата жена има какво

требе. Немој и она, како и ти, по путове да га тражи. Рс. |-

— мирно седим, а оно ми у дупе бели лук тлца. Јал. (Оговарање).

— не би дупе заглављала, девојчeнце, Комуче после идеш на милос”

Држ.

— сам набдим ману. Што ми треба да се расправљам сас будалу.

Км/Пир.

— само женуту познâвам. —А по кво? —Млого је зла, увек се негде кара

по село, и ка ми затребе, зачас ђy је најдем. Рос.

ЈА ТЕ —неchм докарал до тука. До тука те је докарала твојата шашавата

памет. При. - -

— синко, раним и облачим, и мене мора да слушаш! Нема више да

слушаш друђи. При. -

— чекам ко ловција зајека на врвину. НМл.

Ја ти, изгледа ми, тува служим за шегу. Кр.

ЈАТИ —неchм сипувала у уста, па си пијан. Гос.

— помагам, притће правим, турам, муку мучим, а ти си још и нашла

да се љутиш на мене. Цр.

ЈА —това несвм рекла никому. И немој ми това оратиш, и немој ми това

тураш у уста што оратиш! Пир.

— црно, ти бело, и не мож се сложимо! Бла.

ЈАЧЕ —ви накарам у ћоше, че видите. Кр.

— њега за шију, а он че вас. Па, ако требе, че се дадемо и на суд. Зс.

— њим дадем по голему цену! Ја че надидадем, па да ти после главу

с камење строше! Јел.

— си идем, да си не тропаш џабе зуби, и да си не поганиш устата, да

си не преметаш по устата какво ти неје за у уста. НМл.

— ти пак потребем, ама нема да буде како до са —што је моје да је и

твоје. БРж.

ЈАЧУ —да будем пачавра ако требе, ама нема да дâвам да ме човек гази.

дд.

— ти дупним опћнцити. Вој.

Ја гле бре! Како ли па неје бbштека било? Вој.

Јајчаре! Од тебе не мож ништа да се скута. Брл.

Једва гледа да се отароше од њу и само-у опада. Дој.

Једно пипне, друго чушне, једно пипне, друго чушне, навузгала се па ич

не види. Изв.

ЈЕДНУ —вечер тиће се дотресе. Погледа, он! Преседе ми вечерата! БЧ.

— клетву да ти кажем, доста чети је. ВРж.

ЈЕДНУШ —лоше човече. Несбм видела полоше човече. Оно, има лоше,
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има, ама од овова полбше неchм видела. - Јал.

— се млого забави. Тела сам да ђу умлатим ко грcницу да сам ђу

нашла там куде је била. И ожени алу, муж да брине оди њу, мене нече

да слуша. Држ.

ЈЕДБН —лази, а друђи га гази! Са је тека при нас у нашу кућу дошло

Ама, нече се дозволимо, зете, да си ти у кућуту газда, а ни да те слушамо

ко малечка деца. Сук.

— текbв бистар како што си ти, питал: Ама, тате, толко ти је магарето

болно те га четворица преко мосат преносе? Па и ти како тека некако

питујеш! Ре.

ЈЕЗИК —имам, па чете оратим. Вој.

— он кости нема, па можда речеш кво си очеш! При.

Језикат ме млого не слуша, ка се разоратим, не умејем да станем. Зав.

ЈЕЗИКАТ ЊОЈ ЈЕ ТОЛКО ДЛГ ДА СИ — дупето лиже с њега, — може

дупето докача с њега. мј.

ЈЕЗИЦИТИ ВИ —лижу по дупетијата, а очете да ви некој сматра за жене

домаћице. Изв.

— убаво лају, ама рућете слабо мрдају, Рc.

Језичаро, алапачо, што се не бжени ка млого знајеш?! Ама те нече никој

Никој неје луд текву рђу да си доводи, бељу да си тура на шију Брц.

Јело је само надробен скроб, гладувало је, а са никога не познава. Јучера

ме срете и ни реч ми не рече, ко говедо асли! Рас. -

Јетрва ми, куде да ме види у поље, ока по мене колко ђу глас држи: Курво,

че те бију! Курво, чете бију! Бата га нема, а ти збираш мужје! Отидеш

у лозје, тамо ђи збираш, отидеш у градину, на појату, у воденицу, све

по тебе мужје, суде те оноду! Чете искара бата! —Па ако мене искара,

нек тебе узне јетрво, па че да имаш два мужа! Трњ.

Јетрвата се никад неје карала с мене, никад ми ништа неје рекла, а, те,

тbг ми рече: Чисти си, чисти си, мети си, нечу да те дирам. Суд досуди

на твојуту страну, исплни ти се жеља и дојде ти срце на место. Пк Пир.

Јетрве рогате, кару се, клну једна другу, че растуре убав дом. Ста.

ЈЕЏ —(говна). КмfСук|Вој. *

— Јеџ! Јеџ! На чуждо госjе је млого благо! На понекоје, како ти што

си, оклапина је поблага него дома да си се наједе. Км.

— свој леб, туђу бригу немој да водиш. Гра.

Jóва га пцује, а он писује. Ја мислим че буде карање и бијење, а оно се

све обрну на шалу. Зав. |-

Јок! Шала работа! Цр.

ЈОШ —jeдно чети кажем па че се оћутим. Ти си башта на блесави, а ја

НеcbМ. НМл.
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— не могу да ватим крај да ли си блесава или се прајиш на блесаву.

Јал.

— предеда ви бил паметан у туја вашу вамилију, голему и глупаву, те

тија што беше продал цел буљук чужде овце, па, те, са си ти излезал

паметан. Бар тека кажеш?! Чин. -

Јуне ти непотковано! Нема више да ти пада од-бога! Овам! На работу!

мј.

Ка беше, синко, помалечђк, ти беше попаметан! Ама, од како се ожени,

требе да си се нешта помереметил у главуту па неси сас свуту (памет),

па те са жена за-нос води. Сук.

КАБИ —могла, у гробиштата би га понела, толко њој се недава на никога!

Понела би све што има, никому ништа да не остави! —Море, никој неје

однел, тамо се не мож однесе. Пир.

— могло срцето би ти извадила, па би га наденула, исто како ти са

мóјто. Пир.

— почела за това да га бијем, била би га, била, била, па би малко станула

да подbнем, па би га после па била, догод му гузица не помодреје. Пир.

— свакој тека прајил, ка би свакој узимал, ни лис не би остало. Ор.

КА. —вану да моли, ка вану да проклиња, па да се извињава, па да се

превива, мука ме увати по њу. Соп.

— вој га реко, а она — жлтеје, модреје, зеленеје. Ама, да цркне! Како

она знаје да рича, а њој никој да не рече? Епа, нек са види како боли!

— Ако си вој га рекла, нек црца! Нек се затре семка погана, свет да не

блазни! Јал.

КА ГА —запуца, он само стану једноглед. И ћути. Брл.

— погледам синатога ти, он ми на тебе личи, па ми мрско да га гледам.

Пир. Тека рече на свекрву си пред народ.

КА ГРИНУШЕ —на мене свити у– глас, ја се оћута. Вој.

— у мене, да су мечће, појеле би ме. Рс.

— завезоше, па се заборавише кво орате. Сре.

— заорати, оно што ми појде коса на-главу. Зав. |-

— из лозје сврнем при њу, она се скара сас мене да си побрже отидем,

да ми каве не праји. Гра. *

— имала, ка немала, ја си знам! Sbмбам по селата, сhитам, лутам,

паре печалим. Дbнђс — јутре, дbнóc — јутре, оно се збере јад. Пир.

КА ИМАШ —jeзик, оно че је тека, често чете бију. Брц.

— теквечерће, че чуваш копилетија. При.

КА ЈЕ —момче бил сироче је бил, ама је бил чис и уредан. А са га

направила (на) штрбкавога, с нож да му стураш штроку од шију. БЧ.

— тенко има да се отhине, ка ти ја кажем. НМл. (Оговарање).
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КА. —купим триста овце, чете окам да ми ђи чуваш, кучко проклета! Гра.

— луда, ка блесава, теква ни срећа стигла. Покоравамо се, трпимо ђу,

нечемо лудницу да правимо. Гњ.

КАМЕ—Изврза састојагу по дупе, ја излелеча. Ама, ка га после ја сhепа,

влачи га по камењете. ВЛк.

— је натисал, душу че ми извади. Рас.

— наљути човек, не можда најдеш у селото по злу, али сам за добрити

добра. Гра.

— наљутиш, у село не можда најдеш текву лошу жену, а ка ме не дираш,

не можда најдеш подобру. Гос.

Ка ми виде парете у-руће, па ка искоколи, па с очи да ђи изеде. Толко

себично. Трњ.

КА МУ —беше зор, он се мазнеше покре мене. А са ме не зарезује, прај се

на Тошу. Дој.

— се това каже, он пошашавеје. Нека ме пак задирне, ја чу му га пак

речем. Рас.

— това речем, рипа те толко од-земи. Рас!При.

КА —њим је дал зор, само се размињују, само угревају. Чин.

— њој дојде да се кара, она састави браду и нос, и у лице се промени.

Дој.

— оди, шири нође, шири, ко да се усрал. Ама не мож га мењаш, ућа ти

. је. Гњ. *

— орати једон, право је. Ка орати друђијат, оно и његовото право. Сук.

— остарејеш нечу ти ни воду дадем. Има да мреш за воду. Сук.

— отвори њоњата големата уста, она ђи после на затвара. Јал.

— пину, па ка доби реч, па ка се раздрња, па ми свашта наказа. Срамове

ме изедоше од њега пред толко народ. Чин.

— погледам, па човека јад! Што да га уара? Што да га упропасти?! Пк.

— погледаш,њој се врнуло зло за зло што је другому мислила. И њој са

неје добро, има (и од) лоше полоше. НМл.

— појду на пут, па ка дигну главе, па само што не полету. Тека сиђи

мајћа учила, Дрина смокљава. Пет.

КА. ПОЧЕ ДА —грува вратата, ка поче да се сили! Свити се разбегамо

кој на куде види. Рђа голема! ДД.

— ока, оно ме како дострашне од њу. Вој.

КА-пукне тиква (при вас), па ка се засмрди! А са (још) прдите у једну

тикву. Изв.

— сакаш млого да знајеш, ако су те били. Гос. -

КА СЕ —вbшка наједе, она искочи на чело да ђу утепају. Теква си и ти!

А вbшива си, вbшће те на-живо изедоше. Кр.

— жена уване доле, за пустињуту, па ка-се кара с некоју, това је за
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- онуја другуту најголема увреда. Пир.

— најадовим, после се све извушчим. Вој.

— нацрвила, а ка-се расцрвила, убавило — црепње. Вој. (Ругање наш

минканој).

— скарају и степају, нече да може да ђи раскрстимо. Изв. (разотнемо).

Нш,Boj).

— спомене суд, главуче си отhинем, Ти иди тāм, ти обичаш да се тужиш

и праничиш! При.

— суну по мене ко змија,њу да одбрани. Км.

— умешаш у говедата не могу (да) те познајем. БЛк.

- уцекли у њега, замалко за-гушу да га вача. МЦв.

КА-смо спали, добра сам ти била, а са ка се разбудимо, па ти не ваљам.

BC.

— су се делили Сoкoлoви, село (се) је тресло. Трњ.

КАТЕ —не би сматрал за голему будалу, мен би ме млого било јад за

све това што ми рече. Брц.

— човек гледа од-страну, кој те не познава че рече да си паметна, да

си жена домаћица, да си карактерна. Ама те овамо сви познâвамо, при

нас немој да се продаваш. Гос.

Ка теква рђа како њу почне да те клне и галати, ћути си, ни реч не кажи!

Или, ако не можда истрпиш, бегају-свет. Сас текво ако се расправљаш,

само можда те је (после) повише јад. Сре.

КАТИ —се почне врча све кво си мен и на друђе жене прајила, че ми

лбкне. ВC.

— синат отиде у болницу, има да ти јаше снауту како кобилу. Држ.

КА—улезнеш, не знајеш у кво прво да гледаш, све имају. Кујна ли је кујна,

сóба ли је соба, све синуло, блшти се, ко у цркву. А били су сироти

ња. Тека је ка се некоје довати до влас па газдеје сас чужду муку. Цр.

(Оговарање).

— улезомо оно ко да смо улезли у осило. Км.

— умрем да минима сарану не дојдеш! Това чете молим I Пир.

— човек сака да ти најде маану, оно лbко. А немој да мислиш да си

само ти без маану! Чин.

Кавгалиће, што ме нападаш?! Това неје истина, това лbжеш лоша СИ, Па

се само караш. Трњ.

Кад би ти све ишло од-руку како блесава ората (што ти иде), ти би у

село била најгазда, на би јадан и гладан дронци носил и ка на-госје

појдеш, и не би живил у чешћи страч како да неси човек. Вој.

КАД ГА —бију пред мене неје ми криво, ама ми криво кад га бију а не

видим. Сре.

— поче бијем, знам, а кад га ману бијем — не знам. ЦД. (Потсмех
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ономе ко је извукао дебљи крај).

Кад иде негде сас женуту, он иде напред, а она клиска по њега. Па пројде

ли убaвa девојha или жена, он си батали женуту, па стигне туја што је

пред њега. А жената, јадна, трчка по њега ко палаш и не може да га

стигне. А манечка како шишарка, и добродушна. А он ђу никако неје

обичал, силома га оженили за њу. Гра.

КАД МЕ —набере јад све чети кажем, ама се са не могу све сетим. Гра.

— некој најадови, сас све парцањети би га изела, сас све говната. Гњ.

КАД —ми некој не обрече што тражим оно ме неје ни јад. Ама, кад ми

обрече како ти са, че се сhинем од јад ако не одржи реч. Дој.

— млого знајеш, дом си седи. Немој да ме оговараш. Кад му дојдеш у

дом, какво да ти кажем — после га одма од народ чујем. Пир.

— њој дојде мужат, нема да беснеје, него че се смири, он че ђу убаво

смири. Рђа жена! Бесник жена! На све беснеје, на све ржи, како кучка

бачијарска. Трњ.

— отидеш на њиву, тачно че познајеш да ли су јетрвете скарале или си

живују. Кад си живују оне заједно копају, а кад се скарају једна копа

на једбн крај, а другата на друђијат крај на њивуту. Сук.

— се обрнеш, моме, погледе си одозад ћиткуту.ДД.

Кад смо били у Нишор, видомо једни, мужа и жену. Он висок и убав, a

она манечка и грозна, па уврзала бебе у љуљhy. Čн њој се све подсмива

пред народ, па каже: Ја у моја Стевка! Манечка, па детето из љуљћуту

бере цвеће и травће. Пк Пир.

КАД ТЕ —видим, одма видим да неје голема вајда од мозак. И ти си,

видиш, живиш ко и тија што су паметни, па си се и зацрвил. Сук.

— заберем, па чете бијем, па чете бијем, па че станем, и па чете

бијем. Па че ме убаво запамтиш! Pc.

КАД —тебе видим, обневидим. Не могу да те гледам, крв си ми у-очи.

Гњ.

— узимате, лbко Ама кад давате, тресу ви се руће. Рас.

— улезнем, па кад њој кажем, има од јад да излети из коминат. Км.

— умреш има да запојем, нема да завикам. Боље ти да си умрело него

башта ти, што ме остави сас толко деца да се сама мучим. Кр.

КАДА —ли калаџија стану, када ли си загњицуту у црни?! Када ли нос

диже како коњ кад се зајезди. МЈ.

— некуде појде бош права краљица — висока, голема, па косу накол

мувала. А он, сирома, те му се обрчају панталонете. Оне уљопане,

умазане, сцепене, исти прошљак. Гра.

КАЖИ —му добру реч, дај му вољу на живот, а што га је бог текво дал,

това му ти неси крив. Вој. -

— њим да се не праје вртоглави него да добде овам. Кр.
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— си мануту да ти ђу на казују друђи. Гра.

Казује га, па дорим се тресе. Рас.

КАЗУЈЕ СИ -алиштата, мућете, брућете! Он се тека вали цд.

— чудото! Барем да ћути, да не знају сви, само он да си знаје. Рс.

Какавâ је безочна, ко да нема деца. Ни сливу, што је слива, нече да њим

даде уста да си расквасе. Бер. -

КАКВА СИ —душу би ми на конбц извлекла. Ста.

— како вретено, ич те нема од човека! Џабе те рани мужат Брл.

— кучка, како лајеш кучко, девет села около би могла да чуваш. ВЛк.

— кучко, сто брави овце би вaрдила! Каква си зла! Ор.

— можеш целу кућу да завадиш?! — А ти, боља ли си, јетрво?! Ти можеш

цело село да скараш. При.

— ти говна јела за мене?! Пет.

КАКВЕ —ми је речи думала, на куче човек нече да рече. Чин.

— речи знаје народ да каже, да те погоди у-срце да цркнеш, Гос.

— су си све будале поминуле заједно, те да ви не поминете! Сук.

Какви су?! Да рипну у исти вир да се удаве. Вој.

Какво ви је неподелено та се толко карате?! ВојlЦД.

КАКВО ДА —правим сас вас? Да ли да узнем мотку да ви потепам?! ДД

— те слушам ка знам да лbжеш, Црв.

— ти казујем за њи: једната неје добра, другата ич не ваља. Рос.

КАКВО —дрнкаш?! Какво си се толко раздрдњала па не умејеш да преста

неш?! Главу ми размири! Сук.

— забушујеш, што вочђе не збираш?! Ја ли чети пак преко-зиму давам

да им какво да свариш на дечицата?! Гра.

— Има, ја да ти га казујем одма, па, ако требе, има и да се скарамо.

Км.

— Имаш још да блајиш?! Што само врекаш?! Рс.

КАКВО ЈЕ -било, како сте се карали, кво сте работили, това си ви знајете.

Ја ви несbм скарала. Цр.

— правила, млого арно помињује. Држ.

КАКВО ЛИ —je, a какво најде — паметно и добро момче. Рас.

— оно мисли када падне, када нође изгуби, казна каква че буде?! Пир.

(О свекрви).

КАКВО МЕ —вртиш како сврдел на врбову заглавку. ДД

— толко вадиш из памет?! Зс.

КАКВО —митова она мож купи, а да си ја не могу купим?! Пир.

— млатиш како ћорав колци покрај лојзе! Гра.

— му све неје рекла?! Да се чудиш! Бc.
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КАКВО ОЧЕ —нека праји! Нек си и дупе одере! Гос.

. — Топрв у грање да се качиш?! Ништа више не вреви ни добро ни лоше.

Што не кара децата?! Гра. - -

КАКВО —па толко дизаш на нос”! Нити си паметан, нити си убав! Мож

само сас големе уши да се повалиш! А само се још сас њи неси валил.

Boj. (Девојка, момку хвалисавцу).

— работиш?! Само помрчкујеш и потрчкујеш! Какво се тува разлатиш у

чуж дом?! Држ.

КАКВО СЕ —зацепујеш, какво лbzеш?! Какво мислиш да кажеш това?! BC.

— толко правиш силан ко да си на бога брат?! BC.

— утрисаш како јаре на молитву! ДД.

КАКВО СЕ ЧУДО —јучера направи у вас?! Карасте ли се, бисте ли се?

Оно је село грмело. ВЈ.

— у вашјат сокак направи?! Какво пљаска таја залуавата?! Какво ти

све (не) надума, а ти си ћутиш?! Море, казујњу и ти, неси мутава! А

има кво да њој се казује! Зашто ђу трпиш да ти се народ шегује. Вој.

(Распиривање свађе).

КАКВО СИ-је тражил, това си је и добил. Брл.

— ми надумал, на-главу да (си) га туриш. Гњ.

— мислиш това си речи! Не обикаљај како глува кучка кобилку. Гра.

— па надала окање, блесно?! Што се чепатиш по детето? Кр.

— работил” Неси ли боле чешал? Јел. (Лењивцу, подругљиво).

кАКВО СИ СЕ —зајмила, свекрво, и богат ти тека врча, Брц.

— толко усукал?! Че помисли некој да си голема будала. Рос.

— увртела ко моруза на жегу?! Јеџ, пиј, па работи, нема летос време за

болку. Нш.

Какво си тражиш, оно чега и најдеш, нема те замине. Рас.

КАКВОТИ —одговара, това чујеш! Несити млого глупав, него си адвокат

голем! Пир.

— очеш?! Какво ме дрсаш?! Кој ти је крив што те жената рано избила?!

Да си муж како требе не би те била и јадовила него би те милувала!

Дрт си човек па се замлачујеш. Пет.

— работи жената? — Кво че работи! Па ђу ванул баксузлбкат, па се

спрема за мречку. Км.

КАКВО —това шомлташ?! Када је това било?! Куде си видела?! Немој да

лbжеш! Ли смо свете тамо биле и свете смо гледале?! Вој.

— толко окање иде при вас? — Ама, Збpка се распењавила! Те това је

при нас окање! Вој. -

— четам работиш?! Че чешаш мајмуне! Пир. (Нераднику).

Какву главу носиш и какву нарав имаш добре и одиш, добре те народ још
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трпи! Чин.

Како га Гранка њекња зајела, падал на-земи, слошало му се. Гра.

КАКО ДА —вој је бог ујна, тека се големи? Море, усра! Пир.

— га реше?! Оно се све сабрали мој до мојега, и како да га реше?! Никако

га не мож реше! Pc. *

— се слагамо?! Снаата ме сваћи дbн с говна рани. Јал.

Како дојде у село таја рђа, запали селото, градине мануше пипер да раџају.

Сук. (О лопову). -

Како замаши да те удари па да те не удари. Море, требало је главуту да

ти разбије, да се оћутиш, pђо Гра.

КАКО ЛИ ЈЕ —па ббштека како си га бБш ти рекблi Boj. (Неверица).

- Тека па било? Де, се ти малко поприсети! Немој сâмо да измишљаваш

и да си уста чепиш! МЈ.

КАКО —ли си па ти млого ишаран? Вој. (Иронија).

— ми је она надумала, срамота ме да ви казујем. А ја сам ђу за черку

сматрала. Сас њоњу смо мајћу биле другарице. Гос.

— може това тека да напрајиш?! Како те неје срамота?! Бер.

— не видиш колко си грешна? Мислиш ли куде че (да) идеш (ка умреш)

и кво че да буде (сас тебе там)?! Пир.

— неси стока?! Малко ли си пути одил на четри нође, стоко пијана?!

соп.

— ни стално брукаш, Натhе, че да испадне да смо сви ни будале а да

си сâмо ти паметна?! Сук.

— њим таја рђа дојде у кућу, дигоше кућуту на рbгове. Сре.

КАКО ОРАТИШ —девојho, види се за куде си и за куде неси! Изв.

— убаво, за тија дом неси! У моју кућу нема да улезнеш. МСв.

КАКО —па неје бБштека?! Вој. (Неверица).

— правиш тека ти се и врча! Не мож зло да правиш, а да ти се добро

врне! Бог чети, све това што си ми рекла, наплати. Пир.

— свао, како с черку ми, слагате ли се, добро ли је? — Па не знам како

да ти казујем, сваћи-дон ме с говна рани. — Она си је теква, свао, и

дома била, и мен је ранила. Него ћути и глте, па това му је. Грш.

Како се убаво валиш, са да си за женидбу, да неси толко дрт, са би се

полбко оженил. Не би ишбл за Роску скапану толко далеко. ВојCук.

КАКО —си га уљопала, како да си се на њега посрала. Изв.

— дошbл, тека чеси и отидеш! Ако ми текbв добдиш у кућу, мож бдма

да си идеш! Км.

— могла да ме издадеш?! Ја сам ти га казала, а ти си ме издала! Језик

ко лопату имаш! Заклни се да вој неси казала! Тека сам ђу судила што

ме је издала, а она само ситно трепче и ћути си. Трњ.
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— помлад, требе да потрчиш, а не да одиш ко пребијен ка те негде прати

| човек да га услушаш. ДД. - -

КАКО СИ СЕ ЗАЈМЕЛА —свакpво, добро си и прошла! Пир.

— тека чети са врчу. Чин.

КАКО СИ СЕ ЗАЈМИЛА —свекрво, тека че са трпиш! Тагај си ти била

силна, а са сам ја станула силна. Пир.

— тека чети се врне! Па и малко повише, да признајеш! Pc.

Како си ти рекла стварно сам тека рекел. Ама бил сам млого љут а ти

ме тbга нагази у аминат. Пк. -

КАКО СУ ТЕ КРШТЕВАЛИ, ТЕКА ЧЕТЕ Са — венчају (Гра); — венчују

(МJIBoj). - |-

Како старејеш, све поголемо говедо стањујеш и нема од тебе ништа да

испадне. Цр. (Мужу).

КАКО ТЕ —па узе мужат такву лењаву!? Pc.

— цоцну, убоде, да рипнеш! Држ. (Подстицање свађе).

Како ти дојде у нашу кућу, лоше појде, на рогач! Манумо (се) да чистимо,

да работимо, да једемо ко човеци! Ка бејомо без тебе, беше почисто, и

ред се некакbв знајеше у кућуту! Pc.

КАКО ТИ СЕ —убаво лепе уста ка оратиш?! А какве речи сам чула из таја

твоја уста, не могу да поверујем ако сам с уши слушала. ВЛк.

— уста не усмрду од теја смрдљиве речи?! Пу, рђо, пу! || || Гњ.

— чиста невестице, не усмрду убавата устанца оди теквe пoгaнe речи?!

| Кр.

КАКВВ —му је домазлbк, текво је и човече. Од баксуску семку Това ти

могу за њег речем, убаво га познâвам! Соп.

— рачун имам да те лbzем?! Тека је било, па ако и очеш да се карамо,

тука сам! Јел.

— си, бре, дебел, па си смешан! Кога ти можда бијеш?! ДД.

КАКБВ СИ МИ —ђавол“. Ни си ме раџала, ни си ме чувала! Свекрва,

страшно чудо! Пир. (Свекрва).

— муж?! Само си ми на број муж Бе.

КАКВВ СИ –млого си добар за јетрву. ПРж.

— па ти овчар?! Добил си јаришта од овце. Рас. (Лошем овчару).

Какbвче па ја век карам сас будалу мужа?! Вој.

Камик голем! Четворица мужа несу могли од место да га помере! И те,

cá га нема, одвезла га некоја рђа! Вој.

Капу ти могу купим, памет не могу! А како ти млого требе, никој нече

да може да ти купи! Јел.

Каразлије се зовемо! Шалимо се тека, а не карамо се. Сук.
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Карају се ко малечка деца, немају си другу работу. А немају си ни памет.

При.

Карали се, били се, тепали се, обрукали се. Чеси обере народ морузу, и

чеђу олупи, и у амбар че ђу наврља, и нема да осети да је завршил

голему работу, они че помогну сас њиното карање. Сас њи смо си и

друђе работе тека завршували. Вој.

Карам ли се, не карам ли се, али те ја раним, свекрво. Мен леб из-руку

једеш и има да ћутиш па и да ти неје право. Пир.

Карамо се јучера сас њу и свашта си надумамо. Ја се јучера смеја, смеја,

па после спа, па ка се разбуди ја се па смеја, и на сbи сам се смејала.

Што ли смо биле блесаве на народ ћев да правимо?! Пк/Пир.

Карање ми прави таја рђа проклета. Пир.

Караше се и бише на свет узверише. Вој.

Кве су па теја селсhе багателе?! Манете се, бре, од карање! Трњ.

КВО —је работила с мене, мани, мани, да ти не казујем! Народ чује и

види. Пк.

КВО —прерипујеш толко?! Вој.

— работе теја жене? Гледу ли си деца или јок? Цр.

КВО РАБОТИШ? —Целден се мајеш?! ајде да се вачаш за работу, доста

си џабе леб јел! БЧ.

— Што те брига кво работим?! Работим какво очу! Това је моја брига,

а ти си гледе твоју бригу! Pc.

Кво се вртиш како вртоглава овца?! Не знајеш ли куде је њивата?! Соп.

КВО СЕ ПА —ти тачиш куде ти неје место?! Вој.

— толко прајиш (важан). Чете напрајим на пљескавицу и чете турим

у џеп. Гра.

КВО СЕ —прчиш како маче на џиђеp?! Седи тука да попричамо. Гра.

— тебе тича?! Какво очу, текво че работим! Пир.

КВО СИ –блскаш главу?! Мани се од туја работу, неси ти за това! Чин.

— Имаш да си имаш, ја ти га не сáкам! Об.

— работил”. Пребил си на мачку реп. Те толко! Сук.

— работила?! Јајца ли си држала?! Пир.

КВО ТИ —je тебе мука да се чешаш од мене? Км. -

— каже да (ти) каже, не туре на-срце, ћути си, па това ти је! Чин.

— па кучето смита, да те пита човек?! Вој.

— смитам?! Што ме дираш? Вој.

КВО ЧЕ —прајим там?! Там нече да вачам мује?! Вој. (Там личе да.

Сук).

— там работиш? Та нече да тресеш дренће? Рс.
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Клензо један, кленвави! Зав.

Клипшо клипави, Ти ли си најде да ми се потсмејеш пред гарод. Боље

- си погледај смћкнутете панталоне! Пир.

Клнеш мојете ћерче да не доседу куде отиду, да немају срећу, да немају

деца! ако, клни! Ја се прекрстим па речем: Како бог даде! Али и ти

имаш черку, немој бога да дозовеш?! Пир. |-

Клца, клца, ништа не напраји! Толко си умејеш! Км.

Ко, бре, да неchм љута, сестро мила?! Толhе паре врљил у ветар. Црв.

КО ДА —маглуту влачи преко планинуту?! Забави се нешта, нема га. Гра.

— му је уво провpтено? Не чује! Зс.

— те ја обичам, ка нема у тебе кво да обичам. Брц.

КО—ли па неје тека?! Вој. (Иронично, саговорнику).

— мајстор не вредиш (ни) рџав јексер. Пк.

— те неје срамота да једеш тува леб”! Нити да имаш осећај?! Ко камик

си! Пир. (Свекрви). -

Кобиле једне! Не видите колhе сте?! Оно је дошло време веч за срам да

знајете. Сук.

Кобило дфта! Што си не гледаш работу, девојho, него си нашла да се играш

са малbЧката деца. При.

Кога лежеш?! Кво си напрајила?! Обрукала си башту ми мртвога?! Пир.

(Преудатој мајци).

Кожа је тупан издржала, те ја да не издржим ћотек! Чете бијем те чете

, на балабанче напрајим! Pc. (претња јачем).

Кој је и каков је, и не требе да ми дооди Зав.

КОЈ КВО СИ —je правилон чеси и најде. Гра.

— тражилтова си је и нашБл. Вл.

Кој кога закачи, бише се, трошише си главе! Ако, ка ђи ни не мож бијемо,

нека се бар они бију! Чин. (У тучи).

КОЈ ЛИ —ђу толко напумпа те је толко бесна?! Рс.

— че ђу гледа ка изгуби нође?! Док је млада и (док) слуша, че ђу трпy

пајсторићињете, а после ка легне че види какво је мука у чуждом. Пир.

(Преудатој мајци). ч

КОЈ —од вас двојица повише лbже? — Ти! — Ама, ја не питам за мене,

питам за вас, очу да ме уверите. ВС.

— оче да се кара другара си тражи. Ја му за карање не могу будем

другар. Гра.

КОЈ СИ ИМА —менђушку, она му се и без ветар клати! Пир.

— ћитку, он ђу другому дава! Могу само това да ти кажем, и чети

кажем да нечу да се карам. Сук.
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КОЈ ТЕ —бије по шију това да казујеш?! Кс.

— је това научил, срам га било. Гос. (Детету).

. — надорати тија може да се повали! Ама, ти се па састова дичиш! Км.

— наказа?! Благословене да су му ручицете! Оне си доста са народ душу

појел! Гра.

— па тебе (за нешто) пита, — сматра. Вој.

— пита: бричи ли се владика! Дој.

— унакази?! Кој ти тека убаво строши носат?! Кр.

КОЈ ТИ —je крив ка си жбмбав, па неси за у народ?! BC. (што си. Вој).

— мож забрани да се љутиш без потребу (и говна да једеш). Пир.

— па њега сматра када нема од човека ништа за какво куче да га увати

а оно се надигло па отишло на вашар. Пир.

КОЈ —че па тебе гледа, текву жену? Страшна па жена? Мужје па гледају

млого у њу, па нема мир од њи?! Да ли те гледају, да ли очеш да те

гледају?! НМл.

— што однел, однел! Кој што повлекал! А са се помирите, и да се више

не бијете. Бла. -

КОЈА —си па ти? Не познâвам те! Изв.

— тов будала од нас праји две будале, да се карамо?! Ја чеси ћутим, а

ти мож и да се караш, а мож и да си ћутиш, а мож и да поразмислиш, да

се чукнеш у-главу! Тека ти је и најдобро! А ја да ти кажем: Подвалили

су ти, лbгали су те, оче да се скарамо ти и ја. ВЛК.

КОЈЕ —je cпрам мене давам за њега све од себе, али ако ме боде, нечу да

чујем зањега. Гра.

— си сакала ја сам ти казала! Са могу мирно да си спим! Сре.

КОЈИ —je помијар, свакомуче пристане. Оно се нам се смеје, а не види

си њу каква је Држ.

— си па ти?! — Који ли сам ја, која ли си па ти?! Само да ћутиш! За

тебе цело село знаје која си и каква си! Ре.

Козо, козо, како се не мож сетиш?! Убаво те потсеча, амати си па забо

варила. Пир.

Кока нече тека?! Малко се поодмори, па поразмисли, па се сети како

беше. А ни сви што те слушамо убаво знамо како је било. Чин. (Лажову,

учтиво).

КОКОЛАНЕ —че искоколиш још повече ако те вузнем сас овова мокро

конопче преко-главу! Јал.

— што коколиш у мене ко блесав?! Вој.

Кокoлaно! Кокoлaно! Ти ли па најде с убавило да се валиш. ВЈ.

Кокошко! Не видиш ли да немаш душу ни да бдиш?! МСв.

Колеро колерска! Само сhиташ, дом се не прибираш! Рс.
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КОЛКĆ —видим, глава ти неје врзана! Несу те млого били, а требало је.

ТД. -

— је баксуз, не мож му набијеш церову главњу у дупе! — Ма ајде, мани

ђу! Ватиле ђу лутњете! Пн.

— клопотара имаш, Тозе, ти? — Три! — Мора да су млого убави, оно

ка дрнку оно се не чује. ДД (Потсмех овчару).

— се ја разбирам у будале, чини ми се да си ти голема будала. ТД.

КОЛКО СИ —каваљер, бре! Тројица те држу, а четврти ти у џеп брка. Ре.

— ме увредила, нема да мож това никако да отпереш! Нече да могу

тöва никад да ти опростим. При.

Коло води Минчић! Мамицу му кој-му коло сhине! Км. Ка сам ишбл на

Џерман при тетку на гбсје ко момче, а он води бро, и само он води, а

остали не можда дојду на ред. И он тека прети. Текbв је бил ка је бил

момче — штом он дојде у-оро потепају се момчетијата, и одма црвене

кошуље (од крв).

Коњ прди, ветар носи! Што ме брига кво ми казујеш?! Јал.

КОЊУ —дрти (Одраслом детету, када се понаша као да је мало).

— консhи, ти! Тека ли се работи у чуждо лозje?! Што неси дошbл у

копање?! Како те неје срам од унучетијата? Вој. (Лопову).

Коњаче ти једна! Гра. (Крави, али и жени).

Копиларће, копиларће! Каче најдеш башту на децата, слепчу некојега,

да има кој да ђи рани. Пир.

Копиле манечко! Ако те уватим, убаво чети намодрим дупето. Вој.

Корила ме је, испрекоревала ме је. А неје њој било место. Брц.

Коркар ме је да те погледам каква си грозна! Гади ми се и да те погледам.

Ста.

Краво једна! Што си твојуту бригу на бриниш него чужду?! Што си черкуту

не жениш? Што те брига за моје некопано лозje?! Кр.

КРАДНЕШ —краднеш! Ама да ти је само таја маана па човек и да те

трпи! При.

— ме, али пак нече да имаш! Дадено и крадено не траји! А ја сам

работим, па и да ме краднеш, ја чеси пак имам. ВС.

— па од това живим! Ама живиш ко куче! Краднеш, а од краџу се не

живи, сâмо се залбгује, требе дупе да запнеш! А ти само лежиш ко резан!

нмл.

КРВ —ми је у-очи, — сам му у-очи! BojiГра/ВЛк.

Крсти се, крсти се, кле ме! И па се крсти, и па ме кле! А ја си све ћута,

само је њу народ слушал. Па си накрај отиде. Она мене (сака) да обрука

па си њу обрука. ДД
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КУДЕ —га смолоса? Зав.

— год да идеш, ако неје голем студ, све збираш мујете. Оне се јако

збирају на мед, ама ка не можеју да најду мед, оне млого не пробирају.

- Кр.

— Има това са да човек човеку прећутује?! Било, ама некад! Пк.

— нема карање човек зачас изорати. Тека је у нашу кућу. Кој је љут

нешта, он изорати и никој му ништа не рече, сви си ћуту. Па после као

да неје ништа ни било. Зав.

— се сети да текво изрече, да ме тека убоде. Зав.

КУДЕ СИ —до са бил, да пита човек? Вој. (Оном ко је закаснио).

— пошла, да те пита човек?! Тека ли се деца остављају насред пут?!

Мájћа си њим, божнома. Пир.

- пошbл, öлан! Бре, шашав ли си, и блесав?! Зав.

КУДЕ си ПОШbЛ, ЈА САМ — веч бил там, и врнул сам се. Сук.

— ишол и врнул сам се, и нечу више да идем! Рас.

КУДЕ ТИ —је мужат? — Куде је? Čткара пак пчелете у пашу. Тека прај

свáћи дbн, да се не погубе. Него, неје добро што не кара наште него

чужде, па немамо мед ни за обидбк. При (Иронично, о лењивцу).

— шијеш, ја прошивам! Не мож ти лbко на крај сас мен да искочиш!

Бöље чети је помалко да ме лbжеш ка те нешто питујем. Ста.

КУДЕ —улезну, лом праје таја твоја домаћинска деца! Нашла си с кво да

се валиш, ДД.

— штуче това куче. Км.

КУРВА —проклета! Тлчникат му у цветат набиј, па после нек иде по цел

свет. При. (Вулгаризам).

— си! Да ти и черче сhитају! Да не видиш своје, (него) оној (само) што

је моје! Цер. Тој се каже на жену која бтне мужа на другу.

Курваре, с коју курву више неси ишбл?! И ти си пак некакbв домаћин”.

Нашђл си с кво да се повалиш?! Гос.

КУРВО —Ако те уватим, има те рашчепим! Пир.

— Донела си ми копиле из Држину! Врајлетино! Пир.

— једна! Збираш ђи ко кучка пцета! Мислиш да се твоје не знаје?! Пир.

— курво! Излази из кућуту Сина си ми зацрнила! Ти имаш још мужје!

А ти, ти, ти! Ти ми неси син, курву си ми у кућу довел. Пир. Све вој

је тека свекрвата оратила до последњи час, док душу неје испуштила,

ич ђу неје подносила.

— оди твоје поштење село грми Гра.

— ти растураш куће газдинсhе! Требе да се затова толко издизаш на

прсти. Сук.

Кућата ти личи на кочину, а ти убаво знајеш какво живи у кочину. Вој.
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КУЧЕ —враже, нешто да ми рече! А оно нече ништа да ми рече Црв.

— ко куче, мрзи цел свет и цел свет лаје. Ја га закачи: Како си, што си?!

А њему се не орати, мрмља, мрмља, само што не сједе од јад. Пир.

КУЧЕ ТИ — недотепано (ВЈ); — подмукло, како те неје срам (ПК).

КУЧКО –бесна! Кучко бесна, ти! Пк.

— једна, сâмо вртиш сас гузицуту, и сâмо се премењујеш! Оно некој

заћоравел па не види кво работиш. Пир.

КУЧКО ТИ —бесна! Немој да ми једеш девојчето, оно то неје криво Ако

нече твојетога сина оно, он чеси најде поубаво! Не видиш ли га какbв

је, како се расцовтел у лице ко божур! У њега не гледају само девојhете

него почеше и удовицете. ВJ. (Иронично).

— побеснела! За мужа си побеснела — при мужа, мужа немаш! ВЈ.

Кbга си па то знал кво работиш?! Работиш све наопако, па се после чудиш

зашто ти се смеју! Дој.

Лáј ме, лај! Ко кучка цел живот да лајеш! Цр.

Лајал, не лајал, по глас ти се познава да си куче! Изв.

ЛАЈЕШ —лајеш! Чеме глнеш сас-све дреје. Изв.

— ли ме лајеш?! Ја се не бојим од тебе. Мене су лајала и поголема

кучишта. Рс.

Ламтиш се за другога, а немаш вајду! Ако, нека те теква срећа прати цел

живот. Трњ. (Клетва).

ЛЕБ ТИ СЕ —ОГaДИЛ! Бc.

— огадило, говно ти се ублажило. Пир.

Лебац ти се угорчал Пир.

Левосал га је, требе?! Неје си чис у рућете! Вој.

Лежи Ћиро, па че навaкнеш ка се залади! ВЛк. (Дангуби, у току лета).

ЛЕЛЕ —леле, греота је! На паре лежи, а мајћа њој се гладна сhита по

путове! Пир.

— муко црна! Како од тебе, алу голему, да се спасим, да ме не брукаш

пред народ?! Пет.

ЛЕЛЋЕ —бошће, утепа ме таја ала (Држ); — нанће (Вој).

Лењави се ставили сас женуту да си не наоде маану. Вој.

Лењаво си, па те дупе боли оди лењаво. Гра/Pac.

ЛЕЦНИ СЕ ОТУВА —да те моје очи на гледају, ка си толко помијар и

нерадник. ДДГПир.

— не могу да (те) гледам! ПРж.

Лéцни се там, да ми неси пред-очи. Вој.

Лечи си главу како умејеш и како знајеш! Мене за това не питуј. Гра.
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— Ли знајеш, кукавица кука и пресказује зло?! Она кука лете на нечија

врата ка зло мисли на туја кућу. Тека и она на туја кућу! Ама што је

њим зло мислила,њој је преседло. Пир. -

ЛИ СИ —га тражи, че си га најде. Пн.

— девојho, цивћете још сас рукав бришеш, нема кво да ти казујем, нек

ти друђи казују! Нечу си мрзнем. Сук.

Ли у твој џеп не бркам! Гледе си ти твоју работу, не гледе моју. Чин.

Лиле, овија ми познат, али га никад несbм видела, а и име му знам. Ре.

(Потсмех лакој жени).

Лило (луди), Митко (луди) Пк.

Липцотино! И ти си па некаков муж, претиш сас сећиру! Сећиру може

да узне свака будала! Беге у-свет, народ да те не гледа! Вој.

Лопов Лопбв! А има ли поголем лоповоди тебе?! Ти и с дупе краднеш!

Сук.

Лóш те глас бије, а тé, кажеш, млого си добар, млого те љуђе цене?! БЧ.

Лóша, лоша, ама неchм од тебе полоша. Ос.

Лудо, полудо не можда буде! ДИse pуће! Цело село закасало од њу. Гра.

Лbжљо! Оно мислиш да ти некој верује?! МЈ.

ЛbЖНО —што не дојде?! Пир.

— једна лbжбсана! Само да лbzеш и по свет ћорава да одиш, и за леб

да просиш! Пир.

Љикшо љигави! Гадино! Беге да ми неси пред очи! Пет.

ЉУТА —бесна па клне, па бka, па њој пламик из устата излази. Км.

— па се једе, па доримка млца оди јад. Рс.

Љутиш ли се на мене што ти јучера свашта надума?! — Ама, какво да се

љутим?! Ја чеси работим какво сам си намислил, а тиче си пá оратиш

какво ти падне на ум, како су те учили 6-дома. Цр.

Љушћи му оратим, а оно ми диже тојагу над главу! Срамота голема!

Како га неје срам, постар сам и од башту му! Чин.

Ма, не понижавај се! Врни му, кажи и ти њему! Зав.

МАТИ —ли што ћутиш?! а, срце те изело Гњ.

— умри, него немој крава да ми липче. Кс. (Болесном).

Ма тов да је човек од железо, не би издржал! Тов га нема нигде, теква

мука, текво зло! Не дава ми срце да вој опростим! Пет.

Магаре си ти големо! Жената не знаје колко да те натовари, нема меру.

Умејала да је те избере за теквé páботе. Рс. (Увредљива шала).

Мазни га с перо по дупе, ама не помага! Вој.
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Мајмуне, ти! Ти си се сетила за убаво да расправљаш! Ореј да ти човек

из-руће не узне! МЈ. *.

Мајмунице, мајмунице! За Тошу Мајмуна си пошла! У Африку да идете,

да ви моје очи више не виде! Пир. -

МАЈЋА —ли те чува, њурчо, цел живот?! Изв.

— ме је прежалила ка ме је дала у туја кућу! Ја живим како мртва у

туја кућу! При.

— ми је, ама ка чу да се оженила, срце ми је однела! Са да умре, нема

слзу да пуштим за њу. Пир.

— њој се у младо време бесувала ко кучка! А ко девој ћа за пример је

била. А после у град отиде и поче да тражи работу и да моли да ђу је

не најде, и тека поче да се бесује. Држ.

— ти те је родила само овија свет да блазниш, Брц.

Мајћуту отpуше, баштушу обесише, и тека направише. Пир.

Малечко! Асли тупица, кикирез! Па нараџа путпудаљће — кво че њим

праји. Изв. -

МАЛКО-патравшка и језична, ама добра му је. Оно, за будалу не може

да је подобра. Чин.

— се пожуапали, ама си знају прескакалата па се неч скарају. Гра.

(Скару. Вој).

Мама ти и да се отрује, не требе да јадујете! Че се најде нећи и њу

да пречука! Таја кућа, това је зној на башту ти! Млого је лоше што

се това тека десило, што је туја глупос напрајила. Имаше она друство

убаво. Како се изглупирала сас туја женидбу, како се само изглупирала?!

Нашла друго друство, лоше, и тека ђу је това друство научило, на зло

ђу навело, а она лbка с памет. Пир.

Мале —мале! Оно ка се нађиздило, накокорило?! Само не знам ка се је

купало?! Брл|Дој.

Мангупи двојицата, и он и жената! Мајћу ми уморише, башту ми обесише,

те какво напрајише! И ништа пак не стекоше! Пир.

Манете ђу! Немој да вој се језик разврже, па нема да знајете куде да се

денете (од њу). Кр.

Мани, бре, требе да се скубу тува! Пушти говна, не прибирај! Соп.

МАНИ ГА —беше свити оплашили ДД

— нек ме дрса! Оно че побеснеје! Че ме дрса па че побеснеје. Рc.

МАНИ ГА ОД —кад је оно болешљиво, не може ни воду да си донесе.

Сук.

“Ha- нема ништа — с трн ижу затвара! Това човек неје! Пк.

МАНИ —Она је голема алапача! Од њу мож књигу да напишеш! Зс.

— после нема да можда се отпереш одњега. При.
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МАНИ ЂУ —ка ти кажем! Немој да се правиш орату! Вој.

— не можда се отарбшеш од њу; —нек си лаје опашкуту. Вој.

МАНИ МИ СЕ —од-главу, — с милога бога, ако (бога) знајеш вој.

Мани, нек ме дрса! Само он заборавља да су се отрули који су ме дрсали.

PC.

МАНИ, НЕМОЈ —вој кажеш, после се нема свртим одињу. Кр.

— ме потрисаш (Пир); — се пењавиш там (Јал).

. — у дираш! Ако се сас њу закачиш не мож се после откачиш! Пк.

Мани се од Градешницу, несити за Градошницу. У село се само добре

девојhе жене. Гра.

МАНИ СЕ ТАМО ОН —je са јадовит, че ни потепа. Вој.

— се јадовит родил, имала мајћа му срећу?! Пет.

Мани! Чега утепаш! Немамо солда га посолимо ВЛк. (Потсмех ловцу).

Мањуј се, бре! Има те бијем док се магаре од-воду не врне! Км.

МАРО —Маро! Знајеш ли куде чети душата иде на онија свет?! — Па

уз-тебе че, да ти могу врчам, свекрво! Свеједно ми је за овија и за

онија свет! Гра.

— немој да ме сећираваш! Брана може да ме сећирава, она нема деца!

А ти имаш деца, па може да ти се врне! Тека ми је свекрва говорила.

А оно ми се и врну: снау имам, не обича ме, отидем при сина, а оно

неје како требе. Пир.

МАРШ —гаде Беге да те не гледам! ЦД.

— мочно једна! Ти ли че ми па памет даваш?! Рас.

— отува, — отука. Вој) Кр.

МАРШ ОТУКА—Марш там, рђо једна! Сук.

— Нити си ме раџала, ни чувала, сâмо бчеш некога да пресудиш! Цр.

МАРШ тамо! Оћути се, и да гене видим више Беге ка ти кажем, док си

. читав! МЈ.

— чумо једна! ДД.

МЕН-МЕ —je тoва јад. Исцрклил си у нас Чарлини, па душу очеш да

ми извадиш! Гра.

— неје млого брига кво чети речеш за мене. Сви те знају да си пачавра

голема, а на текво никој не верује. Чин.

МЕН МИ ЈЕ ГЛАВА —заштурела од бригу, а оно оче да се карамо и да

си сказујемо да ни се народ смеје (Гра); — од њега утpнела (Пс).

МЕН МИ-је кожа дебела! Него квоче праје теја састонћете коже?! Оне

се леко расреде. Пир. ,

— малко требе да ме боцне, па после има да чује кво се не нада. Рос.

МЕН —се чини да неч тека да буде! Да видиш?! Соп.

65



488 Драгољуб Златковић

— теква дума, ја тека оратим, немој ми замериш! Ја ништа лоше нcсом

сакал да ти кажем. ВЛк.

МЕНЕ —моји понижавају, али че будем жива и че видим како (они) че

прöјду. Пир.

— неје стра од ништа, ја се од ништа не плашим! Имам си све! Ама

како че ви да поминете овуја зиму?! Чин.

— спање не вача од бригу, а тебе, дете, од игру. Троши си главу! Немој

да искараш бијење, па сто пути да си газдинско. Брц.

Менђушка му се без ветар клати, има си ману Гра. (Оговарање).

Мисле дом да ми затре, ама си њу затре. Пир. (О мужевљевој љубавници).

Мисли да ти кажем још тег, да те прекорим, па си прећута. Ама ти са

нема прећутим, нема ти попуштам. Ако ти се једе, а ти си испествуј

како друђе жене. Км.

Мислила је да че њој се мине по кожу, ама неје могло! Бој.

МИСЛИШ —да че ја трпим, Боже-ле! Пк.

— ли, свекре, да че паднеш на моје руће?! Гос.

Миџав да поједеш и да те нема, да се не врнеш, Брл. (Мижав. БР/Бој).

МЛČГО —гатија заубавил Брц.

— јадује на туја реч! Затова ву у и казујем! ДДГра.

МЛОГО ЈЕ —згрешил, саче на видело излезне Нече скоро да умре! Како

ђи бог одједнуш двојицата казни?! ЦрjГПир.

— опорит, само с њега да се не закачаш. Гадан је, гадан! По жлтицу да

ми сере, у кућу да ми не улази! Он мрзи свакога, и од њега побпорит

човек у село нема. Гра.

МЛОГО —ме брига за Миру! Неје ми искочила из —очи. Пир.

— њој поврча снаата, не знам какво че испадне. Сук.

— њу за мене, млого? Па не воли да ме види! Брц. ду

— пути сам се sверила како може тека да живи, по цел дbн сас скрстене

руће да седи. Брц.

MЛОГО САМ —се напил оди теквија који остављу (да часте) за јутре?

Ти би да пинеш ка друђи дава, а не да даваш! Пк.

— ти набрала, мора ти врчам! Тов да си знајеш! Бла.

МЛČГО СИ –баксуз Ама ти мислиш мене си баксуз Волат рије, а оно

му на шију пада. Држ. |-

— билитар, бре! Толко си Итар, те на кучето крз дупе че пројдеш! Гњ.

— говна појела на овија свет, па че ђи једеш и на онија свет! На овија

свет си јела чужда, а на онија свет че си једеш својата. Пир.

— добар, добра земља те те држи?! И добар бог што те чува! Изв.

— ме увредила, ама чети врчам! Ја ти дужна нема останем, мен никој

- дужан не остањује ВЈ.
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MЛОГО СИ МИ —истребал, — наћисал донбска, — устребал. Вој.

MЛОГО СИ (ПА) —голем пуравелик станул”! Очеш ли да ти се клањамо,

ни, који једемо свој леб а не државни?! Пир.

— паметан искочил”! Умејеш од какалашку саат да напрајиш?! Пир.

МЛОГО СИ СЕ —раздрдњала, нема на добро това да испадне. ВЈ.

— распењавил Или че утепаш некога, или чете некој утепа?! Ти си

дbнbс решил главу да тураш куде не требе! Де се малко поолади, па

после че оратимо. Вој. |-

МЛОГО —си трнкокожеста! А ти умејеш убаво да речеш и сакаш да ти-се

никој не љути. ВЈ.

— ете на родуту, а нашта градинка малечка, па се шушпа не заврта,

тикве не врзују, а лукат се сам скубе? Ја че морам некога да тепам!

Сук.

— су се удубили, не знам квоче напраје. Пк.

— ти отbнела кожата, па све вређаш и ка требе и ка не требе. Кр.

МЛČГО УБАВО —гледаш с белото, девојho?! Чете обича свекрва. Сук.

(Иронично).

— чува свекратога, убаво му залци броји?! Сук. (Иронично)

Млсну ме у-главу оди туј њојну орату (Заболе ме). ЦД.

MöГУ —две државе да завадим и да помирим, само ка си очу! Па чеви

је подобро сас мене да се не закачате. Сре.

— те бијем до јутре, само си нечу. Нечу се расправљам сас будалу. Кс.

Модрељане! Измодрил си ко теквоа! Да те човек погледа преди ручБк

нема му се (после) леб приједе. Вој.

МОЖДА —немам памет за продаву, ама могу да купим, умејем да у

купим. Су-Б.

— су друђи аламање крали, а можда си и ти, зете?! Држ.

— цркнеш ко лешник, тов се не знаје?! Гра.

МОЖ И ДА —ме називате да сам лош, ама лош неchм ДД

— да сам Циганка, ама сас туја Циганку леб једеш! ВС.

Мож ли да изведеш једно меко па да се оћутиш! Км.

МОЖ МЕ МРАЗИШ —и помен да лазиш, ама ми ништа не можеш! Вој.

— ништа ми не можеш! ВојCре.

МОЖ МЕ —мрзиш, и помен да брзиш Соп.

— само мразиш! Што си ја имам, ја сам стекла сас овија десет прста,

и сас мужа, сас слогу! Вој.

М6ж сам и лоша, ама по мене не окају а по тебе стално дизају берију!

Држ.

МОЖЕ БИ —да не знам колко си паметан, ама убаво знам колко си будала.
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МЛК.

— и да си паметан, само ми това, ми глупавити, не мож това одма да

приметимо. Гос. -

Може ми каже какво оче, али нечу да се напијем да ми се народ смеје.

Не би тека никад напрајила како сестра ми. Држ.

Мозак ми се расћипе од твоје дробење и дрндање, нане! Брц.

МОЈА —баба Суса твојег деду друса! Текали си сакала да ми се повалиш?

Марш куче, од моју капију подалеко! Немој да те сbкнем сас пшетата

па нема да знајеш на куде да бегаш. ДржfHМл.

— брига, мој проблем! Какво очеш још од мене! Пир.

— јапија, твоја капија! Изв.

— си је мука моја, а ти си гледе твоју работу. НШ.

МОЈЕ —зло пројде твоје зло те чека! Немој ми се млого радујеш, не знаје

се кво се може и до теб јутре доваља! При.

— лајно че ми суди?! Јал. (Сину).

MöЈЕТЕ РУЋЕ —нема круше да беру, него чете млате. И ја знам да

млатим глођиће, па ти је боље да ми не претиш него да се припазиш

од мене. Трњ.

— се научиле на туја работу, а твојете несу?! Ама су твојете руће помладе

и појаће, а и време је да се уче! Вој. (Прекор).

Möјето и твојето се не мож сложе. Тебе тегљи на једну страну, мене на

другу, и тека, свако —си иде на своју страну. НШ.

Мојто сам чудо видело! Како ме само убаво дочекасте ка се врну из

болницу?! Пир. (Прекор).

МОМЕ —Како сте се укарале има сто брави овце да вардите! Гра.

— опери си sáгњицуту, че ти се усмрди! Оно, ка приде човек до тебе,

оно га нешто у нос удари па че од смрад у несвес да падне. Изв.

Момче ли је, жењен ли је, те тија, вашјат роднина! Беше се напил ко

свиња и беше ужлтил га чете! Па је добро да ми га не спомињаш, одма

ме смрад у нос удари! А девојћу му тражете там куде га не знају. Чин.

Мора бар једну муку да ти врнем. Рс.

МОРА ДА —га кажем, па како буде! Да не цркнем. Гра.

— иде, бре, голо на голо! Нема мрдање! ПРж.

— је нешто било штом народ прича! Неси ти бbш толко чиста кад народ

прича! При.

— су га дома наљутиле женете, па са дошbЛ сас нас да се кара. НМл.

Мора ти све да знајеш! Ти си ко жена! Пир.

Морала сам ја стара после да лежем за њоњо лудило. Друђи пут нек си

троши главу, нечу ћу браним. Кр.

МОРЕ, АКО —ја само зинем, тиче има кво да чујеш! Црв.
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— ми ћипне, има те ударим да ти свитће из очити излету. Трњ.

— бче, нек си дупе одере (од викање)! Толко ми чини! Вој.

МОРЕ —бес те уватил тебе одавна! Видим ја куде ти је лекат. Пир.

— види се да си ударен с Чорчин чарапок, нема какво више да оратимо.

Пир.

— вртоглава кучко! Таја не знаје зашто се кара, ни какво чети каже.

Брц.

— да сbвијеш језикат! Немој млого да оратиш! Твојето чудо сви знају!

Погледе се на огледало па да видиш на кво личиш! Личиш на sверку.

PC.

МОРЕ, ДА ČЧ ДА СЕ —беси, јаче конопчето потргнем! Чин.

— обесиш на туја нашу крушу, па да повисиш над меџуту, да ти се

порадујемо. Јал.

МОРЕ, ДЕ —já сам полетела за тебе?! Прилику да не испуштим, момче

убаво?! Чин. (Момку, иронично).

— не плаши се! Неје тов толко страшно! Ти си тов одавна пробала! Пок.

(Девојци).

— оно неси и ти млого сbПета у језикат Вој.

МОРЕ —допрва си почела! Па ка ђи ижениш има повише да грми. Пет.

— добар си?! Добра земља што те држи! Гос.

— за паре ништа више не купујем, ни роду, ни пријатељи, па макар

сама у четри зида седела. Цр.

— згрчила би се сама, на једно место.Не би јела, не би пила. Че се

расправља сас чужда деца кад си има њоња?! Че да дочекује и да

испрачује чужди?! Рc. (Оговарање оне која се преудала).

— зима да не добди Тува би си капосала, само да не идем при снауту

да ме свáћи дbн брука и уpнисује. Вој.

. — знамо си каква смо лајна! Ђути, да ти и ја не казујем! Чин.

МОРЕ, ИДИ —од мене, ђавол нек те носи! Иди там, и немој ми се врчаш

у кућу! Ти си ми живот загорчал! Pc. (Мужу).

— си, иди си! Не требаш ми ни варена ни печена! Без тебе (че) си могу!

Pc.

— у мајчину! Ја сам лисица, а ти си поголема лисица! Тека смо се

разминули. Ја сам ишћл одозгоре, а ти одоздоле, а несмо се видели ка

смо се сретли. НМл.
|-

Море, има да идеш па да појеш! Ос.

МОРЕ, ЈА —ако те декнем тиче се опрајиш! Сре.

— бити закачил кола да сецаш! Побрже да обогатиш синатога, бабичће!

Вој.
-

— му не би ишла па да знам шарену перашку да че ми даде. Чин.

МОРЕ, КА —ме вате лутhете, нема да знам квоче кажем, и квоче прајим,
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и куде че идем! Пир.

— умрем, она има свирће да узне. Јал. “

МОРЕ, КАД —га ванем за мишhе, па кад га издигнем, па чега исврљим

надвор да прсне. Рс.

— се распиштољим, нема кој да ми докаже! Гра.

— умре ни свечу нема да му запалим. Цр.

МОРЕ —какbв Мирко!? Ни се једва куpталисамо од њега Сре.

— које текво знаје никада да не види добро, да ти по кућу не оди, да

ти у дом не улази! Све сас зло да си иде! Оно ти је само лоше и зло

доносило у кућу, па да се њему врне тека како је замислило у твојуту

кућу да је! Вој.

— љ6пшо ти један! Смен се не расправљај, гледај си женуту! И иди

там у мајчину Пир.

— малко-га ли је окање, мракање и брукање! Посметомо се веч и сас

памет. Сук.

МОРЕ, МАНИ ГА —главша ни један Соп. -

— рђа! Не смеју му речу (ни) потам (стани). Пет.

— само syрлáје. Соп.

МОРЕ, МАНИ СЕ, ДИŠЕ РУЋЕ Немој да ти грми глава! Трњ.

— иди си! Немој глава да ти грми, немој народ да ти се смеје. ВС.

МОРЕ —мани се ти од окањето, (за) окање знају и будале, него да се учи

човек да будеш! Boj.

— на једно чуј, сестро мила, а на друго пропуште. Чин!

— најури га сас омашљак, па нече да се сврта дома. Гра.

— наљути га, па га не може кожа побере. Сук.

— не видиш ли да си сас двете нође у гробиштата?! —А ти, погледе

каква си?! Ти ли си по здрава?! Чете испрачујем, и чети палим свечу,

па после че мрем! Грш.

МОРЕ, НЕ МОЖЕШ МИ НИ НА —малијат прс, —малити прс, —тија

прс.ВојCук.

МОРЕ, НЕК —вика, па нек си дупе одере Бc.

— прича, нек прети, само да не бије. Гра.

— силаје опbнцити! Гледе си работу! Сук. ..

МОРЕ —нека пасе говеда, нека носи тежину! Нема џабе леб. Сре.

— нема кој да те утепа, да не блазниш свет! Вој.

МОРЕ, НЕСИ —ми ни на малијат пре Џабе се валиште се брукашка ти

никој не верује. Пет.

— ти толко замлатен колко што се прајиш замлатен. ВЈ.

МОРЕ —неchм ти праг претрљала Вој. (Прекор).

— неч гузице! Неч да мож тува да пробијеш! Пок.
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МОРЕ, НЕЧ ДА —га преглтнеш, ја што ти казујем. Вој. (Гладном, а није

заслужио да једе).

— пробијеш при мене! —Море ли је, Дунав ли је, боље чети је да се

оћутиш! Вој.

МОРЕ, НЕЧЕ —ни ти да прокопшеш, ако ме мене толко страшно клнеш.

При.

— ти ја дадем да једнеш! Вој.

Море, нечу више ни реп од свињу да видим. Оно сам закасал од мојете

свиње, па ми јоште и ваште добде, и све ми прерише двор. мј.

МОРЕ, НЕЧУ ГА —више ни видим ни чујем. Ор.

— па тамbн да је златан. Пн.

МОРЕ, НЕЧУ МУ ДАДЕМ ТРН ДА СИ –извади очи, — очи извади.

ВојЧин.

море, нечу му трпим, па тамбн да ми је испадал из —

бревенек, — очи. Држ. ВојЈСук.

МОРЕ, НЕЧУ —ни праг више да ти преступим! СукiВој. (Зарицање због

увреде).

— никад више да ти сврнем у кућу! Нечу се понижавам! Гра.

МОРЕ, ОНО —ли је спуштило трепћете и вешете, и никога у очи не гледа,

онó неје било за у туј кућу. Од како га доведомо, видело не видомо.Од

ко је дошло ко да ни је нешто све тресло. При.

— се теква слика ко тебе још неје родила?! Мож и да си убaвa на селсhи

мужје, у мрак те гледају?! Ама, што се не питаш да ли си убaвa и на

твојетога мужа, и на твојуту и на његовуту роду?! У-земи од срам че

пропадну од това твоје убавило проклето! Збираш мужје ко кучка пцета!

- Држ.

МОРЕ -попраји се са! Са работи па му очи излазе! Гос.

— поскарамо се, поскарамо се и повише! Али, све сам му наказала —

и за синове, и за черће, и за све! Кад ђи зажени, ч-идем да кудим да

ђи никада не ожени! Pc.

— разбира ти чутурата! Какво ти разбараш, ало једна?! Вој.

— рђо ти једна! Оно ли те некој тебе с кривуту шију не знаје?! Трњ.

— само да узне човек мотку па да га пребије! Кр.

— синовете те не сматрају ни за црвиву сливу. В.С.

МОРЕ, ТАЈАЛИРЂА —рђосана?! Она ми је, требе, и това зло напрајила?

Трњ.

— шегобивљива?! Све она мора некому да се потшегује! Јал.

МОРЕ —тамbºн се не грижим за тебе ич Грш.

— твојата черка је небијена викала! Гра.

— тека да умираш, има те гледам и нема ти помогнем. Изв.
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— текво ми не требе на врата, па да ми и (и) жлтице сере. Ро.

МОРЕ, ТИ —не би шашавејал, синко, да те приберем сваћи дон да работиш

барабар сас мене. Кр.

— (оч) све да знајеш, говедо једно! Соп.

— само диваш прашиште, а нема, како и до са друђе работе, ни туја

работу да завршиш. BC.

Море, тија је брич за њу! ББш ме мило што ђу је стигло! Оно мене лоше

мислило, а стигло њу. Брц.

МОРЕ, ТИЈА ЛИ балавур, —дрвендељ. Вој.

МОРЕ —то су јадове, то несу медни колачи. (Тов{това (то). Пк.

— убава?! Мож је мињувала покре убавете па ти се тека учинило! Вој.

(Иронично).

МОРЕ, УБАВО —ви поизмресте. Ама да оче да кара до крај, па да ви

- опустеје и кућа, и појата, и воденица, и имање. Ка умејете друђи да

клнете, боље вас да стиsa. Сук.

— си ти сас туја памет и до тува стигла! Оно неје за тебе ни Драгомир

грбави. Пир.

МОРЕ —увати, па удри, па удри, па удри, па рашчепи гада насред пут.

При.

— увредила ме је, па ми је, чини ми се, душуту убила. Ос.

— увредило ме је, па ми је срце дорим закачило. Цер.

— узни ка те каним! Узни да не пушташ љиђе. Км.

МОРЕ ЧЕ —давају и надидавају само да ђу ожене, руће да си одвржу

Сук.

— даваш бога! Нема са да измрдаш! Кс.

— играјеш дфдлавку при њега, и ситан танац Сук.

— легнеш ти, гузице! Че легнеш, па има да се усмрдиш! Зависиш ти од

мене, не зависим ја од тебе! Ништа ти нема заборавим. ВЛк. (Свекр

ВИ),

|-* попрдите, па-че пројде све това, ако сте се са толико

надули. Рас.

— работиш, па че се опулиш! Доста си лежал по ладовинете, а ни

работимо за тебе! Сук.

— те чушнем да не можда прескочиш прагат! BC.

— ти дадем трн бчи да си извадиш! Км.

— узима наш Тола твојуту черку?! Нек си она тражи спроти себе, ја не

- сâкам да ми улази шугаво у кућу! НМл.

Мочло једна! Како те неје срамота текве речи да ми казујеш, могу мајћа

да ти будем? (Мочно). BojСук.

Мочљо Мочљo! Уа! Моча насред пут! Boj (Pyгање оном, најчешће
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детету, ко мокри на 6твореном простору).

Мочно једна, ти личе ми кажеш кво да прајим?! Дој.

Мразе ме свити, а нема за кво да ме мразе Вој.

Мрака мe, брука ме, неје знал какво ми је наказал. Вој.

Мрака ме, ружи ме, опада ме, и куде стгне и куде сретне! Не знам куде

да се девам од туја жену! А никакво вој зло несbм учинила. Вој.

Муаш се ко муá без-главу по градинете, а у теја градине немаш никакву

мешу. Неје ми јасно какво тражиш, да ли бијење?! (МуашIмуваш). Вој.

Муж-немуж, брига ђу! Све му наказа пред народ, па га и с говна нарани,

и на крај га натовари сас сестрете. А он, јадан, све претрпе, па и това

што му таја гадина на крајат рече. Види да сас будалу нема расправија,

да не може на крај да излезне. Јал.

Мужје знају Дигну се, па накладу огањ,па каве напраје на жену, па ђу

измилују, па ђу накокре! А оно никакbв муж неје. Ста.

Мука ме једе! Да ли да вој речем или да си прећутим? Цр.

Мурдару! Срамове ме изедоше од тебе! Башта можда ми будеш! Срамота

Голема! Пет.

Мучиш (се), влачиш, сецаш, све направиш, деца очуваш, и па нема доб

ро Када да живиш? Свако ишчепило очи, свако рогато, свако напето,

свакому неје тамbн! Колко гледаш да му згодиш, не можда му згодиш.

пк

МУШКА ЈАНА —Зла кучка! Да може, таја кучка би ме сас све дреје гл

нула. Изв.

— она се никад сас девојчетијата не играје, него само сас мушката. Трњ.

НА —главу да сам га нагазила када сам га родила! Бе.

— говно се подголемил. Пс. (Нема чиме да се поноси, а понаша се

уображено).

— голку, само вој дај да се наједе, и она одма че се оћути. Вој.

— гољацити че пропадне окањетоlДојВЈ. (Подсмевање сиротињи која

тражи своје право на хлеб). -

— једно уво пуштам, а на другото пропуштам. Направим се да не чујем,

и не могу да се наљутим. ТД.

— једb"н крај че прдне, на друђијат че се чује! БЧ.

— колена ме је молил, ама не би пристала да сам това знала! Рс.

— крстачу да му се насерем! Čн ми је туја невољу направил, па са он

умрел а ја да си врзујем главу од бриђе! НМл.

— малко је остало да се не скарамо. ВЛК.

— метлу те је мајћа ти напрајила. (На крпу, на начавру). При. (Мужу).

Нá! Насити се, ало! НМл.

*

НА —нос чети излезне това што те ране! Само полbка. После че се и ни
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смејемо. Брц. -

— пар сте си двојичка! Ти блесавшок, она блесавшка, па чеси поминете.

МЈ. -

— подор му све ората! Море, тија ли душманин, он се само смеје ка

некога зло стигне! Вој. (Оговарање).

— празно грне не требе заклопка! Што чети капа?! —Ама, ја имам

главу, капа је за главу! А ти немој да заклапаш твојето гpне затов што

је празно! Пир. (Увредљива размена шала).

— пропас идете, на добро не идете. ВС.

— пут излезло, и ћитку заћитило, и у ижуту нема куде да ступнеш. Гра.

НА РЕЧ, НА ДВЕ, И —скараше се (ВЛк); — че се скарате (Ста).

НА —реч, на две, па че се скарате, и добијење има да дојдете. Ниш.

. — сва уста ме оговара па не могу више да ђу трпим! Пет.

— твоја уста каква су говна излазила смрдљива, добро те и слушам ка

оратиш. Сук.

— уши си седиш! Ка ти човек нешто орати, а ти га слушај Бc. (Оном

ко није добро чуо).

НАВРЧА —воду на чужду воденицу, а сас своји си мрзне. Оно и будалете

су разне, има ђи од сорте. НМл.

— си воду на своју воденицу. Тека му право, тека работи. Ни срам, ни

очи! Грш.

Нагазил си на добру мину, лошу си жену нашоћ! Теква је ала за текву

алу! Pc.

Нагазим змијуту на реп, па не попуштам. Тека ја змије тепам ка се

мóтају окол мене. Ор.

Нагледа се свашта за кратко време! А што се па наслуша?! Оно несу били

човеци ни једн ни друђи, несу знали какво су си надумали пред народ!

При.

Награбали се паре па са ћуту. Све то на грбину на народ. Пир.

Нададу окање, нададу, па се после умире. Тека је стало при њи. Никој

њи неје крив што не умеју да се договоре! Ја њим това карање несb"м

прајила! Км.

Надал берију, че рече човек — деру га. Чин. “

Наденуше се, бре! Ајда једу ако њим се једе, ама она ђу све покршише,

вислетија за дома да си носе. ВЈ. -

Наднело ми се, бре, над-главу, па немам мирку. СГл.

Надрндила дупе и дошла си, врнула се дома, па ме са срам народ у очи

да погледам! Сук. (Мајка о разведеној ћерки).

НАДРНДИЛО —дупе, па отишло (Рас), — се, па дошло чђк на појатуту

(Вој).
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Надул па гајде, па му ништа неје право. Трњ.

Надуло си нос ко питије! Д-идем тамо?! Да ми се Мирка шугава после

потсмишка. Пир.

НАДУМА МИ КВО СЕ СЕТИ —ко да сам куче, ко да несбм човек. Вој.

— сказа ми триста и триjeсе. Км.

Најголемо карање се прај ка се умеша трећи, адвокат, па само фчка. А

штом се са страну рчка, неје добро. Ти слушаш једног-другог, а они

само додавају. Пк.

Најел си се, па са примочујеш како куче трн. Држ.

Најело се, напило се, облекло се, наспало се. А на работу га несу ни

учили. Сре. (Оговарање).

Најубаво има да згодиш ако се усереш, па да ти се (после) сви смејемо.

PC.

НАКАЗА МУ СВЕ —кво се сети (ЦД); — све-му струпа (Вој).

— триста и тријеce! Триста му надума, све му сказа. ВЈ.

— што се сети и што њој дојде на језик. Кп.

Накpвил се па дbнбска, па че бије некога. Трњ.

Наљутил се, наљутил, па га не мож ни кôжата побеpe. BC.

Наљутила ми се комшика, неchм јучера изалезла да ђу испратим до ка

пију. Ама, оно малко ли је њоњо доодење?! Не могу сваћи час да ђу

испрачујем, имам си ја и друђе работе. Пир. (Оговарање).

Намештали му па кошчинете! Ако, ка оче свакога да закачи, свакога да

удари, на свакога матер да испцује. ВС.

НАМČЧАМ —ви се у судницуту и у лудницуту! Од вас човек да поштуреје

и пошашавеје. Пир.

— ти се у њега! Што че ми је? Км. (О позајмљеном предмету).

Нáне, това млого смрди! —Море, черко, теб ти и дупето смрди, па си га

носиш. Пир.

Наодиш свакому ману, тебе си не видиш! Гос.

Напије се, па се умоча, па цел дон моча по школуту и дава двојhе и

јединице на најдобри ђаци. А ка је одмор, оно легне па никога не

- види. А учи твоја и моја деца. Пир. (Оговарање).

Напил се ко свиња па не види (ни) мачку. Пир.

НАПИЛО СЕ —напило, па си пред-нође не види. Кр.

— па се усрало, па само гледа ко зашашавело. Чин.

Напиљасује ми! Све ми нешта трља нос! Км.

Напогребла ђи, па чеси имају работу сас њу. А толко вој се радуваше ка

ђу доведоше за снау. Вој.
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Наподлипили се, па че ми очи изваде. Вој.

НАПОЖДИПИШЕ —га, бре, па чему душу изваде. Вој.

— ме, бре, ко пЦета, па се не мож одвардим од њи. Сук.

НАПОЧЕПИЛ —га, бре, па оч душуту да му узне, да му извади. Кр.

— ђи Господ нешта, па само ћуту и ништа не орате. Рс.

НАПРАВИ МЕ НА —ништа (Вој); — шибу (Км); — шибу и коприву (Гра).

Направи снаата нешто благо за деца и нече да даде на свекрву да га обиде.

А сас лошу реч, това знаје. Гра.

Направил си га, па си му очи избил. Грш.

Направиш карање па си после мирна, а ја се тресем! Епа, боље ви је да

се тресете, а ја да сам мирна! Нечу више да ви чујем! Пк.

НАПРАЈИ МЕ НА —нигде и ништа! Рече ми све што се сети, и какво

требе и какво не требе. ВРж.

— ништа, па после пак каже: —Ајд тов да заборавимо! Pc.

Напрајил га на жвоњbк, урнисал га до крај. Вој.

Напрајила каве, никакво неје! Чај неје, светена вода неје! Трњ.

Напрајило га само колко да му замаже очи. Км.

Напрајише триста багателе! Текви ми помагаче не требу, боље да не добде.

Об.

Напрдеше се, и прајише какво сакаш! Па са нема?! Па, нема! Пир.

Напpчили и малко, наплашили и! Несу са више толко сигурни! ДД.

Напуљезгала га жената да се кара. Вој.

Напурил се, па га кожа не прибира. Сук. (побира. Вој).

Нарипује на бијење. Ама че ми падне на машку па че мане после да

нарипује. МЈ.

НАРОД —без везе! Ама јаче докарам сви у ред! Село је овде без дома

ћина, од свако село народ се доселило, какво потражиш, тов че најдеш.

Гра. Он је са влас за водуту, он тека каже и злогледно гледа.

— је това! Штом те виде да мрдаш почну да ти завиџају и да те опадају.

прж.

— че прочудиш, черко! Доста, ако бога знајеш! Че помремо оди срам

оди теја твоје речи неслане! Км.

Насвињил се, па ни разбра ни одбира. МЈ.

Насвиткал се беше убаво јучера, водејоше га ко младу невесту. Чин.

Насмејал се цреп на грне, кад погледало (он) нема ни уáло ни поклапало.

Пк. -

Натиска те човек одједну страну ти рипаш од другу, не могу те надоратим!

Бла.
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Натрескал си се добре! Са само да има кој да ти отвори вратата на

кочинуту, па да се убаво наспиш и истрезниш при свињете! ВРж.

Натресло крпено сукно и крпени чарапци, па асли чума. Вој. (забон.

Сук).

НАЋИСЛОМУ, ПА СЕ САМО КАРА —и не умеје да престане. ВРж.

— ко да сам му ја за све крива. Рс. Нашта појата је почиста од вашуту

кућу, а ти се мож валиш колко си очеш. Вл.

НАШТО —je у корен убијено мужу, још ка је почело Пир.

— прасе па заглавило ногу! Pc. (Pyгање оном ко стално виче).

Нашбл му мекото, па са само врти! ВЈ.

НашБл си стару лисицу да превариш? Примен нема да прошијеш! Сук.

НЕ —бакари га за ништа, не цени га, не сматра га! Ама тамћн га не

ферма за црвиву сливу! А оче он њу да поштује?! Држ.

— би ме муж ми прајил на будалу да са и ја имам пензију. Ама немам,

а он има, па ме кара да га слушам ако сам постара оди њега. Пир.

— бива тека! Скоро че се замеримо, свате! Вој.

— боли ме това што си ме крала, него това што ми ричаш текве речи

погане. Јал.

НЕ ВАЉА —изблиза да се карате, че се упљујете! Брл. (Подсмех онима

који се свађају).

— лоше! Џенабет! Дој.

НЕ —викај, моме, на чужда гробишта, него се обрни па си брини твојете

бриђе! Гра.

— вредиш ни две паре! Немој се само силиш да ти се смејемо! Ор.

— гледај се млого, мужат те знаје каква си. Гос.

— гледаш си својето него грабаш чуждо?! Што се не браниш од својете

мује?! Не брани друђи, што ти је мука за друђи?! Изв.

— грижи се за мен, тебе си гледај! Чин.

— дава више да се за њу каже ни добро ни лоше. Ја сам ђу, каже,

поштувал ко мајћу, а са да ђу сретнем, нема њој реч речем. Пир. -

НЕДАВА ДА —вој се рече: —Црнће, црнће, црно ти дупе Пир. (Зајед

љиво).

. — се издума! За това не дава реч да се каже! Чин.

НЕДАВА —ми да језичим (Boj); — му да шукне (ВРжјВој).

— си силуту, не попушта. Пет. -

— у, од око да му не мрда — ако је чужда жена. Пк.

НЕ —дâвам ти за право! Неје тека —и готово! BC. .

— дозваља да ђу бију! Врча њим! Не дава се таја лbко! Гра.

— држу караз! Не држу на-срце! А често се карају, нема-нема па

изгрми! СТл.
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— дрнкај, не загомиљај, не могу те слушам! Рс.

— живују, не живују, па и ка се саживе кратко време траји. Све нави

шије. Гра.

— завутуј се, море! Че изведеш ћотек какbв не памтиш! Само џабе

оратиш! Бла.

— задевај ме (Вој), заидај ме (Зав).

— зарезује ме (ни) за црвиву сливу Кр.

— зачБчкујс, да те не стигне и кво неси сbњувал Рас.

НЕ ЗНАЈЕШ КВО —шомлташ (Вој); —шмлташ (Гра).

НЕ ЗНАЈЕШ —куде чете Белка одлаје, и ти При.

— од које да се браниш, и како! Гос.

— папитујеш а ја знам па не питујем! Тм.

. — ти какве има жене?! Настало је дbнbc страшно! На његове очи ђу

дрпаше на свадбуту, и он — ништа! Понасмеје се, па ништа! Кп.

— у народ леб да једеш, и тиче па још некога да учиш! Км.

НЕ ЗНАМ КАКВО —ви је неподелено, те се карате?! Бер.

— чувам?! Чувам куче! Изв. (Мајка ћерки).

Не знам кви чети и ја, жено, будемо! А друђи видимо па ђи оговарамо.

Ста.

НЕ ЗНАМ КВО —ви је неподелено те се само карате дон-из-дbн ко-да

сте полуделе? При.

— ме бог казни тебе да узнем! Ти си божја казна за мене! При.

— њим је неподелено, само се размињују и карају?! ВЈ.

Не знам сâмо кој ти даде толко деца?! Како си бог душу огреши да се

толко муче при тебе?! Нити ђи опра, нити ђи грани, нити-ђи закрпи,

нити ђи облече! Само си језикат пуштила по дупе да те лиже. НМл.

НЕ ИДЕ —како требе да иде! Које у клин, које у плочу. Од нас не може

ништа да буде! Пк.

— ми се там, требе да сретнем јетрву ми. А не могу да ђу гледам, а

камо ли с њу да оратим.Цр.

НЕ —извлачи ме за језик да те не закачим куде те не срби! ВСв.

— интересује ме ни карање ни валење! Чујем га само док га слушам, а

ка мрднем на-страну ја га одма заборавим. Гра.

“ — јеш говна! —Ти ли че ми забраниш? Доктору ми ђи неје забранил,

та ти ли чеш?! —Епа, ти ђи тегај јеш ка су ти толко блага! —Што да

ђи ја једем?! Што ме сас говна раниш?! Јеџ ђи ти, роспијо белосвецка!

Пир.

НЕ ЈЕЏ МЕ-ко куче! Какво сам ти ја крива?! Какво сам ти ја згрешила?!

— кучко! Не јеш ме, кучко проклета! Изв.

НЕ —кажем ти да се това валиш?! Епа, са видим да смо од паметнити
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остали само још ја и ти! Pc. (Хвалисавцу).

— казуј ми това да ми јадове не задаваш! БЧ.

— карете се! Немој да ви се народ шегује! Чин.

— личи воју теја године да се жени, да си понижава и деца, и унучетија,

и роду, а највише њу да си понижава! Ка појдеш у народ, требе да појдеш

сас лице! Пир.

— лови ми га око. Изгледа добар, весел, другар, ама ка требе да се

плати, он—се измбкне! Ка требе да се работи, он се па измбкне! Дој.

— ми му дупето сас слзе! Не јадови се! Не прави си јад без јад! Дој.

— млати празну сламу! Немам време да слушам свакакве бљувотине.

| Или ме прво посачеке док нараним прашчината, па че после дојдем па

да те слушам, млого убаво причаш! НМл.

— мого да му истрпим, па му отворено реко да това неје поштено што

прави сас деца сирочетија, и да неје лоше да се малко и од бога плаши.

Сук.

НЕ МОГУ —више да се борим сас говна, сас говеда! Торђа Брц.

— да идем натамо, не могу да ђу гледам, та камо ли госјанка да вој

будем. Пет.

НЕ МОГУ ДА ПРЕЈАДУЈЕМ, ТОЛКО —ме је млого за-срце изела. Км.

— ми је лоше речи рекла. Дој.

НЕ МОГУ —се отарошем од туја рђу Вој

— си одбраним девојче од мангупи Рђе големе, не знају какво чему

речу куде га стигну и куде га сретну, а ни се срамују од народ ни дај

боже! Пир.

— (ти) се начудим! Паметан си, бајађи, а сас кучешку се памет служиш!

Сук. (Ловцу).

Не могу се сложим с тебе! Неје тека, и готово! Ти иди на једну страну,

јаче на другу! ДД.

НЕ МОГУ ТЕ —трајим (Чин|Об); — трпим (Вој).

НЕ МОЖДА —прејадује, убола га таја у-срце! Не види си (она) ћопавуту

черку, него брини туђе бриђе. Држ. (брине. При).

. — си човек! Алá-си и ала-че будеш. Камо твоји другаре да пију и

да лумпују како ти?! Само си се ти нашоћ да идеш и да лумпујеш по

кавене! Неси говеда ранил, неси бвце ранил, дрва неси насекал, а одиш

по село ко вртоглаво шилеже, и немаш од одење време ни леб да једеш!

Зберете се све текви, але, па се ббзкате с једнога-другога, пцујете се и

пијете! И ка дојдеш дома сви ти не ваљу, само си ти добар. Држ!Пир.

НЕ МОЖ —му ништа докажеш, он је, каже, од стару козу јаре. Какво јаре,

јарц?! Тека бар смрди! Пк. * -

— само они да се вале с комшилbк. И ни си у комшилbк имамо текву

будалу. При.
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НЕ МОЖ СЕ —искубу из дуг. Млого широћи, не умеју да оскуде, да њим

остане. Изв.
- д

— одвардиш од текво! Очи чети ископа, бре! Амбн! Вој.

— удрамени (Вој), удрeмeни (ВојCук), удрами (Дој).

Не мож ти да знајеш повише од мене. Ти си моје говно! Вој.

НЕ МОЖТОВ ТЕКА —Ја те нема више пуштам јаловога! Тов да си знајеш!

Јал.

— Неч да успејеш како си намислила! Км.

НЕ —обрче ми, доде, грбину! Ако смо се скарале, несbм ти очи ископала.

Сук.

— окају те џабе НЕСВЕСЛИЈА! Ти си све нeшта јадујеш, све си нешта

нерасположан, а и друђи онерасположиш за час! Пир.

— пази кво че каже, па си на черћете стално прај карање сас мужје!

Текво, вртоглаво! Рг.

— питујеш ме за кво требе, а питујеш ме за кво не требе. Км.

— познаваш ме? Па ја (ли) сам ђубре за вашту ливаду?! BC.

НЕ ПРАВИ —карање на жену! Кажи како је било, како је истина! Ја текву

шалу не обичам! ВЈ. -

— се стално луд! Ти неси бош па толко луд да не знајеш да си луд! Држ.

НЕ —рани ме сас њу! У-зуби ти, курво, пустињата пиштала. Држ.

— сакам да у видим а камо ли да у валим! И ка умрем, да се не

сретнемо. ДДГра.

— слагате ли рогове сас њега?! А од када?! Што-ви-би, убави сватнина?!

PC.

— сматра ме за црвиву сливу. КМ.

— сматрам те ни колко куче пред врата! На к, не чеврљим комат, тебе

НéЧе! PC.

— слагу се што су брајћа! Те зашто се не слагу?! ВЛк/ТД.

— смејеш ни да му се мешаш, него како му бог даде. Не прима мој

савет. Рас. (О невенчаној ћерки).

— смем да се мешам у моја деца. Нечу да дозволим да напрајим карање

сас децата како при друђи што је. Свекрва куде појде, клне снау, а ја

тöв нечу да дозволим. Јал/Пир (Мајка, о удатим ћеркама).

— сте да ми врне ножат па ко да ме осакати, па се се слушам сас рџаве

костуре! Вој.

НЕ ТРЕБЕ МИ —више она ни за век ни за лек, ако ми је мајћа! Пн.

— никаква потпорка од тебе. Вој.

— твоја ората, могу ја и без твоју орату. МЈ.

НЕ ТРЕБЕШ МИ НИ ВАРЕН, НИ —печен (Изв); —печен, не требеш ми

никакbв (МЈ).

НЕ —умеје нос да си обрише, а оно (па) знаје нешто. Вој. (и оно. Сре).
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— учи се да си свиња, снао, после се нема (мож) одучиш. При.

Не чујеш ли? На-уши ли си седиш, Кр.

Недодршко! Ти си ко дете малечко — све што знајеш мора на сви да кажеш!

Че манемо да ти казујемо какво знамо! Км.

Недbгавштина једна! За никакву работу неси! Сви друђи работе за тебе!

влк.

НЕЈЕ —била ћеcћимна невеста па ђу мужат искарал. Кclдрж.

— бош згодно што си блесав, ама па твоја срећа што неси луд. Тм.

— вој драго што је дошла у туја кућу, ишла би у другу, бољу. Гра.

НЕЈЕ ГА —никој бил по шију, оно си је само рекло ЦД.

— срамота од сединете! Стар човек, а текве речи! Рас.

Неје дете да га ванеш за-pуку па да га доведеш. Нече, нече и нече! Запело

се како говедо! Грш.

НЕЈЕ ДОБРО ШТО —су тека напрајиле. Че виде да неје тека добро, ама

че буде доцкан, че се покају, ама че буде залуду. Грш.

— тека правиш! не знаје се како чети се врне. Држ.

НЕЈЕ —знала какво је на свуту надумала. Па вој после стигне пакет преко

пошту, и у њега само — црн језик! Требе да њу је това, од некоје заклано

бравче, сваата пратила, а може би и друга. БршJПир.

— имало по мајстор од њега, неје имало по поштен, и по вредан, и

по писмен. А жена немарљива, небакарљива, само путује. Надокљива,

а он миран. Ђути, ћути, де, де! Па си он зажма, леже и више се не

подиже. Грш.

— крив, бре, турају му бељу! Вој.

— лоша жена била. Него, ка се жене скарају, оне не знају која какво на

коју че каже. Кс.

— ме чешал скоро, затова толко и причам. Рос. (О мужу).

НЕЈЕ МИ —јасно како се ви будалете и лbко, и одма, најдете у толко

народ, а никада се преди това несте видели?! Пет.

— што чекам, него што знам да нема да ме стигне, ако је обећал и

молил обавезно да га чекам! Вртоглаво, неје од реч! ПРж.

НЕЈЕ —он лош другар, ама све сака друђи да му дава. ВСв.

— перо да га туриш у џеп, него реч је. Па куде сам га рекла, оно си-je

тамо и остало. Држ.

— са прилика да се са износимо! При.

НЕЈЕ СПОСОБНО ЗА —жену Неје ни требало да се жени! Убаву жену

заробило, па ђу само мучи и пришива њој какво неје било, брука ђу

пред родитељи. Пир.

— мужа, неје кадbф да га опере и да га закрпи. Вој.

НЕЈЕ —те бог подарил, што велéше мој свекар, неси ти за госпођу! Него
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у село да се врчаш, овце да пасеш, Гњ|Пир.

— тека, ама нечу се расправљам сас тебе, че дојде до карање. Боље че

си ћутим! „Па ка манеш да окаш, ка почнеш с мене ко човек с човека да

opáтиш, лbко че се распрајимо. Изв.

— ти севте, море де?! За тебе народ одавна орати каква си и какво

работиш! Брц.

— тов тека! Де се замисли мож ли тека да оратиш, уста да си чепиш?!

Сук.

— това момче за туја девојhу, нити орати нити бога назива! А она се

сас свакога заорати, и сас свакога че све подели, и млого је вредна.

Брц.

— чиста ко жена, таја другата. Иде сцепена, незакрпена, штрбкава,

развлечена, неочешљана. А у кућуту ни мете, ни чисти, нити па знаје

- које куде оставља. И не знаје, ка ти заприча, кво че каже. А првата

му је била чиста, вредна, домаћица. Затова он са овуја по не трпи од

првуту. Ако, теква је за текву будалу, сhитницу, оставил си и жену и

деца?! Пир.

НЕК —и мужат сложи роговети, па че се оћути и она. Пир.

— фгне, главу да си строши! Вој.

НЕК СЕ —карају, па нек си очи поваде! Ор.

— понаруча и она, па нек си гледа работу! Нема зашто да се сpди на

будалу. ДД.

НЕКСИ ЧЕПИ УСТА! —што ме брига! Ти знајеш да неје тека, а брига те

кој кво че орати?! Вој.

— што си Милка чепи уста, нема ли си другу работу?! Пир.

Нек сhита! Бар ти нече невестицата буде јалов: др.

НЕКА —беснеје! Нека јадује! Нека вртоглавеје! Нека ночу не спи од

бригу Че му га кажем па нека беснеје ако оче! Кс/Пир.

— га узне, ама има после глетаво да сере! Нема му се после качи на

шију. Дој.

— малко једноничи да види како је ВС.

— ми каже да је љут, да знам каков је па да му не кажем: ЗДРАВО—

ЖИВО || Км. *

— му је на час! Мене би било срамота да сам тека напрајил. МЈ.

— поделе Грм ли је, трн ли је, нека си све поделе. Па какво су узели,

вајду нече да виде! А ја сам чувала старца.Км/Пет.

— са води муж рачун оди њу! Сиромаштија, паре нема, нека си работе

какво си знају! ДржIПир. (О удатој ћерки). -

НЕКА СИ —они оделе брашно за качемак! Не мешајте се! ВЛк. (О тучи).

— троше главу! Како право, тека здраво! Доста сам и за њи бригу

бринила. Сук.
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Нека тресе зуби зимус ка не слуша! Ос.

Некад се најадовим, па преко коч само једно спање спим. ВЛк.

Некакве загуљотине казује, и това његово казување крај нема! Позаслуше

га, па одмаче видиш колко је паметан! Сре.

Некоје си тека изгуби памет, па га тражи по село од кућу на кућу, и не

мóж га најде. Ти си оди теја! Гра.

Некому давају и сас шаку и сас капу, а некому — ништа! Грш.

Нема акbл, има паучину! И те, тека, че полети за тога вапира! Казува,

саветува, прети, галати, моли, а нема, готово, кандисала веч. ДржfПир.

(О удаји ћерке).

НЕМА ВИШЕ —Јелка луда да сеца и да работи! Море, не умеја да га

манем па нигде муж да се не види! —Море, на једно уво чуј, сестро

мила, а на другото пропуште! Извlпир.

— кому да се пожалиш! Народ се променил, неје како што беше! Зав.

Нема време све да ми каже, па — ПУТПУЛПУПУ Држ (О свађи).

Нема гледање на-страну, мора од са очи да отвараш! Тув играње нема!

прж.

НЕМА ДА —дадем да ме бију. За пету че гризем, ама нема да дадем.

Брц.

— се скáдим после од њи. Пн.

НЕМА —згаџање на дbнbпањ народ, него работи ко ти је згодно. СГл.

(О оговарању).

— кво више да ми казујеш и да ги казујем. Убаво се знамо која каква

је, а и овија народ што ни слуша, и он това знаје. Сук.

— кво она мене да жали! Нити ме ранила нити ме чувала. Нек си

черкуту жали. Пир.

— лоше нана умре, тата се спрема. Бла. (Подсмех).

— назад! Че мора да мињујеш на таја врата! Чин.

НЕМА, НЕМА, ПА —изгрми Пе-шес куће у једбн двор па никад мир

немамо. Тм.

— ми каже, вантазија једна! Закачено, не мож му замериш! МЈ.

— се жуáркају! Пргаво и једно, пргаво и другото! Pac{Пир.

НЕМА —ништа од тебе да буде. Види се, познава се Тм.

— од учење ништа! Куде он, тамо и она, куде једон там и друђи. Гра.

— оно се испуцало у младете године, и са — баба! Гра. -

НЕМА ОЧИ ДА —дојде, —орати! Вој.

Нема потребе да се човек кара, ама (понекад) изb'зве човека. Ор.

НЕМА С —кво да и покани, само од пут на пут, само се уватило за кћк!

Нече само това?! ДД Гра.
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— кога да оратиш, па ти је боље да си ћутиш и ништа да не питујеш.

Сук. -
-

НЕМА –са више кво да ти оратим! До са што сам ти оратил, ако си

ме разбрал, доста је! А ако ме неси разбрал, не вреди више ни да ти

казујем! BC.

— само да се бијемо, него и за-гушу че се вáчамо!- Кр.

— се бодете ако сте се карали?! Чин.

— ти спремам, нема те перем, љутим се! —Aбре, жено, што си толко

луда?! Ја че се наједем скроб и качемак, и па чеси идем у дрва, очу

да сам подалеко од тебе и не смита ми ни мука, ни студенило. Држ.

— уста да орати! Вој.

Немај с говна работу да ти руће не смрду. Чин.

Немају си, они па другу работу, па се само карају! Вој.

НЕМАМ —крпку да си закрпим вречу, тече закрпим на народ уста! Може

ли тека?! И ти си станула голем помијар! Оно, и ти причаш свашта, а

и често се караш сас жене! Трњ.

| — с кога да се карам! Сас блош нечу да имам работу! Сас ћубре нечу

да имам работу! ДржIПир.

Немамо куде да улезнемо да преночимо там, сестро мила! Цр.

НЕМАШ —ич чорбу у-главу (Boj); — премену ни за укоп (ЧинfСук).

— са кому да се качиш на шију, па си мене нашла! Дој.

— што да кажеш па си устата изврчаш, скапотино! При.

НЕМОЈ —Боро, тека! Што дираш жену?! Срамно је Зав.

— Верће слзу да пуштиш ка умре баба-Перса! Само се кара, само лош

глас по њу иде! Жал-ме за —њу, ама баксуз — стиза ме, среча ме,

замињује ме, ни реч нече да рече, ни “помагај бог” ни “добра среча“!

ни “добра стижа". Гра. . »

— ви одузнем силуту, и тебе и њему?! Млого сте нешта насилели Кс.

НЕМОЈ ВИШЕ ДА —беснејеш и вртоглавејеш! Čчи чети ископам за теје

твоје погане речи! Пир.

— те тука видим! МЈ.

НЕМОЈ ГА —вузгате (Вој); —вускате. Пс.

— преврљујеш на једнога-другога! Ти си сикрив! Вој.

НЕМОЈ ДА —бијеш стокуту. Ако у мрзиш, а ти за улар па води на пијац!

НШ.
-

— брбњеш! Доста побогу! ВРж.

НЕМОЈ ДА ВИКАШ БЕЗ —бијење, — horéк. МJIBoj.

НЕМОЈ ДА —дрдњеш! Када сам това рекла? Имаш ли очи! Вој.

— дрнкаш да те не стигне кво се не надаш! Кр.

. — дробиш! Глава ми се распучи оди твоје дрдњање и дробење. Вој.
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— жванћаш! Немој ти това жванћање на-нос излезне?! PclВРж.

— испадне оди две торбе дизаsи ћилави?! ДД.

НЕМОЈ ДАЈЕДЕШ-говеџи бој (Вој); — лајна (Бла); —тричњаци (ГњIHш).

нЕМОЈ ДА —кашљеш, да прдиш! Искочи надвoр, овам има народ! Изв.

— лbжеш, лbЖљо један! Ску!Вој.

— ме дираш! Немој да ти развржем цигларсђе зајебанције, па има да

се учудиш одека си! ДД.

— мрмљеш, него на работу! И ја би мрмљала ка би могло! Вој.

— причаш млого, да не уплетемо језицити па после нема да може никој

да ни одварди. Изв. (ђи расплетемо. Пир).

НЕМОЈ ДА СЕ —на мене отрљујеш (Сук); —чешаш куде те не срби (Бе).

НЕМОЈ ДА —си чепиш рашчепената уста, да ти ја не добдим! Пет.

— спиш на това уво! Вој.

НЕМОЈ ДА ТРАНЋАШ —Боље чети је да се оћутиш! Вој.

— да си не збереш зубити у шаку! Сук|Вој.

НЕМОЈ ДА ТРАНЋАШ, ЧЕ —те молим Вој. (Увреда у виду преклиња

- ња).
|-

— ти зубити избијем! Сук.

НЕМОЈ ДА —увиваш, де! Са чете саслушамо! Са че видиш како ни

саслушијемо! МЈ.
-

— уждиваш! —усмрцаш, још че-те бијем; —џак(ол)иш. Вој.

НЕМОЈ —дупе да те леже? ВојЦД.

— ђу потсечаш више да ти пак душу не једе како што ђумен једе. Трњ.

— и толко одгаљате. (ђи). Чин.

— комшиће тека! Душу погану (немој) да си грешиш! Кс.

НЕМОЈ МЕ ВИШЕ ГЛОЏЕШ —подобро чети је: Сре.

— и изазиваш, немојте ђавол носи (ВРж); —чете молим (Соп).

НЕМОЈ МЕ ВИШЕ —дрcаш кучко. ВЛк.

— зовеш, а камо ли да ми добдиш! Неси заслужила да те више видим

овде. Брц.

Немој ме дирате, ја сам и без карање твасала! Трњ.

НЕМОЈ МЕ ДРСАШ —кучко (Гра); —кучко, немојте бесниловача (Држ).

НЕМОЈ МЕ —изазиваш да ти на-нос не излезне, како богате молим! Гњ.

— мунsаш натам-навам, чете молим! НМл.

— мучиш, немој ране да ми отвараш! Трњ.

— нападаш(ЦД), супурдисујеш(Вој).

. — подеваш, немој да се играјеш с мене! Ако се ја разбеснејем сас крваву

главу чеси отидеш! Сук.

— прачаш с голему крошњу у зелено грбзје. Грш.
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НЕМОЈ МИ —бркаш у очи, чете молим! Немој да почнем ја да (ти)

казујем!

— више блазниш девојчето, че те запалим да изгориш ко врапче! ВЈ.

НЕМОЈ МИ ВИШЕ ДОČДИШ —И немој ми више ништа врчаш што сам

ти дала! Ништа ми од тебе не требе, па ни това што сам ти дала! Само

да те не гледам, това ми је жеља! При.

— Склањај ми се од пут да ти нође не пребијем куде те видим! Пок.

НЕМОЈ МИ —вртиш очи састова (Трњ); — прачаш опрлена перја (PelВој).

— с това вртиш очи. Вој.

Немој ми се више довлачиш! Нечу те видим, нек те ђавол носи! Рас.

НЕМОЈ МИТУРАШ —још бригу на шију (Сре); —руку на уста (Рг[Tм).

НЕМОЈ МЛОГО ДА —знајеш да ти това на-нос не излезне При.

— тураш на-срце, гледе си работу. Грш.

НЕМОЈ —му даваш чашу литрењачу, пак че се напије! Цр.

— на блесаво да пристањујеш, гледе си работу! Чин.

— народ да sвериш (Вој); — узвериш (ВС).

. — Нешто да усметете, па да се скарамо. Пок.

— ни правиш омрзлbци! Сук)Вој.

— после нешта да те боли глава! Пир.

— пред човека да се карамо! Де, посачеке да си отиде, па после Гњ|Дој.

— прутат да играје! Немој Чин.

— с говна работу да имаш да ти не смрду руће! Рс.

— саир да прајте! Слагете се, деца сте убава начували Сук.

— свет да блазниш! Дошло ми је до-гушу оди тебе, па тамbн сто пути

да си син нечу ти више трпим! ВЈ.

НЕМОЈ СЕ, БРЕ —издригујеш, да не почнем ја да ти казујем! Вој.

— казујеш да си човек (Рас); — чивтосујеш (Дој).

Немој се вачаш за све што ти до-руку дојде, ко Циганче на задушницу!

Ја само толко да ти кажем, а после че видимо како че испадне! Држ.

НЕМОЈ СЕ ВИШЕ —вртиш окол мужа ми! Не знам квоче направим ако

те па видим да се вртиш окол њега?! Пир.

— издригујем да не почнем ја да ти казујем! Чин.

НЕМОЈ СЕ —жено, караш, да си га не најдеш! Рас.

— карате и бијете, немој народ да sверите! Вој.

— караш! Ако ја почнем нема ме смири ни свети Петар! Гра.

— млатиш, тако ти бога (Ску); — отрљујеш на мене (РС).

— правиш пак на Тошу! Оно некој будала па чети све верује?!А Бpл.

. — рђо, млого надеваш! Ти, жено, ништа не разбираш, ти си рђа голема!

Изв.

— само потискујеш, све за тебе нема работа?! Де работи нема и ти! Јал.
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НЕМОЈ СЕ ТИ —равњаш с њега ка ти неје место. Мој муж је домаћин,

а ТИ Неси. РС.

— упореџујеш с мене! Најди си ти с кога че се упореџујеш! Трњ.

НЕМОЈ СЕ —ћитиш како сврака сас сврачје перо ДД.

— черко, расправљаш сас але и будале. При.

НЕМОЈ СИ –бласкаш главу! Мани га, пушти га, нек силаје ако си лаје!

Км.

— више јела говна за мене, да не почнем ја да казујем твојето чудо

каква си била! Само нек питу свекрву ти, она че њим каже каква си

била! Пир.

— зајнат ко говедо! Оправљај се, мора да живиш сас народ! Не можда

тражиш сви да ти се покораву, мора се и ти негде покориш Гњ.

— запел корак—на брзак Де стани, полbка! Гра.

— кривиш уста! Народ те слуша, народ чети се смеје Грш.

— лајеш опашкуту! Џабе ти је све това што ми казујеш ка те не слушам.

При.

— потибујеш мужатога, немој га брукаш! Немојте после бије Сук.

— се запел како вол у јеpbм! Де и ти малко попушти ако бчеш да се

- слагамо. Пок.

— уста плакниш с мене, па после че се чудиш одека си. Км.

— чепиш рашчепената уста! Ја сам се од тебе текве бљувотине млого

наслушала. При.

Немој, синко, да прајите чудила! Немој свет да ви се смеје! Вој.

НЕМОЈТЕ —дупе лbzе (Држ.); — одлаје Белка (Војдрж); —одува ветБрат

(Бc);

— памет лbxe (Boj); —све згрeбаште (ПРж); —севетелишем (Вој); —тамо

згоглазим (Грш).

НЕМОЈТИ —добдим, боље је, боље чети је. Вој.

— друснем једбн шамар, па ће се оћутиш зачас. Бла.

— syнем једну песницу, па че-се зачас оћутиш. Кр.

— млого-млого да знајеш, да ти не syнем једну песницу, па чесе учудиш

одека си. ВојCук. .

— па врљамо гуњу на-главу?! Бер.

НЕМОЈ —толко да се уидамо, дај да си живујемо! Зав.

— тука тека, че уSвериш народ. Вој.

НЕСИ —била, неси видела! А требе да отидеш да видиш какво се там

работи, па тог да оратиш. При.

— будала да украднеш, да се наједеш убаво, да се степаш с некога, да

се скараш и да му накажеш! Само си у једно будала, у главуту! А да

ти неје главата и таја маана куде бити крај било? Сук.

— бош требена пченица ни ти, ама те, чете трпимо. Брц.
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— жито да огладниш народ, оно се и без тебе може! СреfГрш.

— заслужил ни отров да ти дадем да се отрујеш! ДД

. — кажеш, гладна! Па како че си гладна ка те цел Пирот рани, свакому

си на-госjе отишла! Немаш очи, па по цел град сврчаш, цел град те

рани, слепно, неје те срамота! Пир.

— кум на свадбу те твоја (реч) да је последња. Грш. (Мужу).

НЕСИ МИ —врс! Не замлачуј се сас мене, пет године си постар? Е ти

старете девојhе, теја што су за текви ко тебе, теја што су застале како и

ти! чин.

— (млого) истребалi BojСук.

НЕСИ —младунка! Пази квоче работиш! Убаво да отвориш очи! Гра.

— па ти некоја ћитка те да се свакому потсмејеш! Чин.

НЕСИ СЕ —ватил у прстење? Зашто не можеш?! А ка требе теб да се

помогне, сви можеју?! Вој.

— уватил у прстење тамо?! Што това не уредиш?! Пир.

НЕСИТИ —владика да не смеје никој да те дирне! ДД

— па ни ти толко лоша како што си народ чепи уста?! Да си лоша не би

се окол тебе вртели селсhи мужје! Видела сам ја и полоше и подобро,

познâвам које како је! ВЈ.

— толко шунтaва и мутава, само ти је кожата дебела! Ђутиш, па си

работиш кво си наумила. Гњ.

Неси ћитка да се заћити човек сас тебе?! Погледе се каква си штрбкава!

Poc.

НЕСМО —ни луди, ни пијани! А за вас не знамо, ви си знајете какви

сте! Изв.

— си очи повадили те да се мрзимо! Гос.

— те окали за ништа, ни за душу! Па се љути ако си очеш! ВРж.

НЕСТЕ —ни први, ни послегњи, не сећиравај се! Ако је са това родило

без мужа, бог ћу мож па благослови још једно да роди. Јал.

— се урине таја рђа, па да ђу више не гледам! ПријВој.

НЕСБМ —ја за ману, него ти! Де, удари се у-главу, промисли малко, па

че видиш. Пок. -“

— коњ, само ја да влачим, а ти да седиш?! Работи и ти нешта у кућу.

PC.

НЕСБМ ТИ —ништа украла, несбм те ништа излегала, какво очеш од

мене?! Све што имам створила сâм сас овија десет-прста! И немој ми

бригу задаваш, чете молим Ор.

— пут преминула до са! Неcbм ти ништа дирала! Какво ме дираш?!

Гра.

НЕЧ ГА —испрдиш, —испуаш. Вој.
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НЕЧ ДА —доживиш да ти се ја молим запамти што ти реко НМл.

— измрдаш, неч ти се по кожу помине! Држ.

— једнеш! Црни отров чети дадем да те отрује! Вој.

НЕЧ —ми више присмрдиш у кућу! ВЛК.

— се више дозволим да ме простираштека! И јаче казујем сви да слушају

твоју бруку. ЦД.

— това да пробијеш, па да ти је мајћа Јана! Кр.

НЕЧЕГА —испуаш (Poc); —мајћи изамрдаш (Вој); —гузо како ти мислиш

(дд).

НЕЧЕ ДА ДИГНЕШ БАШТУ СИНА-манџалbк (Вој); —манџалбци (Гњ).

Нече да имају у кво да те закопају, до тука си докарала! А за кућу и за

. покућанство и да не оратимо! Држ.

НЕЧЕ МИ —се сватове врну, ако ме кудиш! Pc.

— улезнеш у кућу, помијарће! Сви су ми казували да си помијарка и

да те толко не слушам и не уважавам! Са-и ја видо, ама доцкан! Пир.

НЕЧЕ —ни-да чује више за њега. Бе.

— снајке да улезнеш у кућуту! Че се ванеш преко-срце! Че ти пробијем

врата на коју очеш собу! Че ти делим овам! Пк Пир. Тека њој каза

свекрвата, па се вану доле, за пустињуту.

НЕЧЕ ТЕ —он пушти да му у кућу смрдиш! (присмрдиш. Вој).

— това осрећи! КмfБер/Пир.

НЕЧЕ ТИ —останем дужан! Че видиш! Км.

— cyне залокат, иако си га чувал и гладувал Има се измотава сас тебе,

и това ти је! Гра.

Нечеш, нечеш?! Море, че —очеш, че очеш, само ка ти дојдем! Пир.

НЕЧУ —више (ни) да чујем за њу! — Де, чеке, полбка! Ако ништа друго,

родила те, дала ти живот, мајћа ти је Пир.

— га молим, те из-очи да ми испада! Нечу да молим тога угурсуза!

Од њега ми до-гушу дојде! Дојде ми да штукнем одовде! Држ.

— да зависим од једну чепаву бабичку! Од баксузлbк сам се дигла, ако

сам болна! Оно гледа само своју гузицу да нарани! Изв.

НЕЧУ ДА ИДЕМ ТАМ —нечу се потришам! ВЛк.

— па да ми се башта ми из грббиштата дигне! Пет.

НЕЧУ ДА ИМАМ —мешу с тебе; —с говна работу; —с тебе мешанију. Бој.

НЕЧУ ДА —ме вређа, нечу да ме боли! Боље че је да ђу моје очи више

не гледају! ПРж.
-

— ми грми глава! Што тражи че давам! Рас.

— му држим страну! Он не знаје какво бче! Сре.

— њој јадујем јадовете. Вој.
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Нечу да сам ја свачија палашка, па (само) кад њим затребем да ме зову,

а онака ме не познâву! НМл.

НЕЧУ ДА СЕ ТРТИМ —никому; —свакому. Јал.

НЕЧУ ДА —си потришам деца, (нечу) на туја алу ћев да правим и да

јадујем! При.

— ти улазим у кућу, јетрво! Ка ми једнуш човек срце избије ја се не

поврчам! Пк Пир. *

— чујем за њега па тамbн да ми је из—око испадло! Трњ.

НЕЧУ —жено, да будем лош, да будем рђа! Може би били лош човек, ама

су млого две-рђе у кућу. Држ.

— жену да си искарујем на мајћу ћев да правим! Мајћа је мајћа, трпела

је све, и има још да трпи све! ПРж.

— њоњи смрдољаци да глтам! Пир. (О свекрви).

НЕЧУ С ТЕБЕ ДА —Имам мешу! Вој.

— да се бијем с тебе, очу да се бијем сас преседника општине! —Море,

ћути ало пијана, легни негде да те олижу пшетата, све си се убљувал

BC.

Нечу са још да оратим, али ка прооратим јаче га оратим (убаво). Рос.

НЕЧУ СЕ —бијем с будале! Бла.

— више сећиравам! Ја че цркнем, он чеси остане! Па сам рекла — нечу

се више сећиравам. Изв.

— потрисам џабе (Пк); —потришам, нечу се карам! (Вој).

— равњам с тебе. Пк.

НЕЧУ —тамбн ни луд, ни пијан, ни мртвв Бла.

— те бричим?! Какво си ти мислил, тека ли да пројдеш, јалов?! Км.

НЕЧУ ТЕ ВИДИМ —на моја врата више никад! Разбрали ме добро! Црв.

— пред моја врата! Доста си ми гос била, не могу се од теб почешам.

вc.

НЕЧУ ТЕ —више видим ни у слику, ни у пут! Изв.

— кажњевам, нечу те глобевљам! Бз (глобљевам!глобевљам. Вој).

— трпим, па не да си муж, него да си светbц! ВРж.

НЕЧУ ТИ —више помагам па тамбн да си ми испадал из очити! Трњ.

— ce-(ни)-од говно дигнем! Трњ.

Нешто ђи очепи, почеше се карају сваћи дон. А напреда су се убаво

слагали. Сук.

НЕШТО МЕ —беше издигло, па несвм знала кво да правим. Била сам

узнемирена млого. И она ме закачи, и ја вој свашта наказа. БЈ.

— је пекло и мене што сам туја глупос напрајила. Неје ми било лбко

ка се скарамо. Ама, не знам што ми би те вој това реко. Кп.
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НЕШТО —ми ћисало изгледаш! Немој да си намислил сас мене па да се

караш! Имам си млого работе. Гледе да се карањето падне на недељу

или на некој празник, и пред народ. Па док се ни карамо и љутимо,

да има кој да ни се смеје и радује. Соп. (Окретање свађе на шалу).

— се удpванџила, нешто је јадовита на мене. Вој.

Ни га она сматра за човека, нити у па он сматра за жену. ДД.

НИ ДА МИ ДООДИШ, НИ —да те виџевљам (Изв); —чу ти добдим

(Сук|Вој).

Ни дужна, ни крива, а опатила (сам). Друђи-пут да пазиш какво оратиш,

а неје лоше прво да промислиш да ли је тека, па после да га казујеш.

нмл.

Ни —je тека, ни је тека па било! Ти можда си причаш кво си очеш,

а ја убаво знам какво оратим. Пет!Држ. (Одупирање лагању).

НИ ЈЕДНО —за једно неје! Не ваљају ни једното ни другото! Вој.

. — ме неје за-срце уапало тека! Само ти! Сре.

Ни кад се будемо делили, че се чује чђк у Татарско. Рс.

(НИ) ЛУКОВО ПЕРО —му несом узел, а он не знаје кво орати за мене.

ПРЖ. -

— што је луково (перо) неје ми дала! Трњ|Гра.

НИ МЕ —рани, ни ме поји, ни ме облачи! Какво она требе за мен да се

брини. Сук.

— раниш, ни ме облачиш! Какво очеш од мене?! ВЛк|Гра.

НИ МИ ТРЕБЕШ, НИ —ти требем (ЦД); — чу ти добдим (Вој).

НИ НЕСМФ —толко лоши, де?! Ти ли се па сматраш за голему госпођу,

изв.

— несмо стока, ако смо овчаре! Не мож сâмо да ни карате да работимо!

Бс. Тека је, Кока покојни, кад му кажу да нешто уработи, оратил.

НИ —с прс га несбм пипнул, а оно рове ко да га дерем. Брц.

— се водиш, ни се караш! ДИsaj ce попе ђак да седне! Гра.

— си живе, ни се карају. Рос (живе живују. Вој).

Ни смо и видели, ни смо и узели! ДД. (О крађи).

Ни —срам, ни очи, свашта си наоратише, ако ђи цел комшилбк слуша.

Пир.

— чу те гледам, ни чу те видим. Вој.

Никада видело да не видиш! Толко си лоша да не могу ни да те погледам!

изв.

Никој се нече по теб расплете! Де! Држ.

НИТИ —сам се ја карала, нити свекар. Ја га неchм изазивала. Цер.

— чети више кажем нешто, нити че се познâвамо више. Цр.
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Нићи нече да ме зајебава више! Само нек ме закачи, па че види! Тм.

Ништа живо немате, само на гузицете мислите! Држ.

НИШТА МИ НЕ МОЖЕШ, САМО —можда ме мразиш, —можеш да ме

мрзиш. Вој.

НИШТА —не разбираш, ти си како једна гуска —Гуска ми каже па ме

неје јад! —Само си подигал главу ко ћуран, па КЉОП КЉОПИ КЉОП!

Кљопосал си ко ћуран, ћуране један! Пир.

— сас бијење не можда направите, теква је она! Од бијење вој памет

неје до са доодила, а нече ни од сâ. Пир.

— си немаш, и никога си немаш, и има си тека умреш. НМл/Пир.

Носиш дупе како товарија, па се само по теб обрчају и смеју! —Ћути си,

pђо једна! Оно и твојата товарија неје малечка! Држ.

ЊУ —какbв је збр накарало при толко деца да се топpв жени и да ђи

брука?! Пир.

— сматра, теб не сматра! Тов боли! Гра.

ЊУРЧО —њурави! Што ћутиш, што не кажеш кој ми улази у лозјето Ли

си тува бил, што неси окал Вој.

— Њурчо! Њурчо! Њурчо њурави! Жената те за-нос ватила па те води

куде си оче, и работи си све што оче ка њој дојде на дупе ћев! Држ.

О, БОЖЕ, ДА—ЛИ-ЧЕ —да доживим да видим како (че) се мучиш?! А

че се мучиш, само нема да има кој да те чује, и да те види, и да ти

Помогне. Рс.

— поживим, снајо?! Да станеш свекрва, да видим каква че си ти! Ја

сам лоша, ти че си добра?! —Да бч да умреш, свекрво, док ја станем

свекрва, да не казујеш каква сам била снаá! Гра.

О, Боже, моју ћитку сви видоше! А да-ли-че доживим да видим и ја

твојуту ћитку?! Гра.

О, живили смо ко брајћа! Ама, те, скарамо се, жене ни карање направише.

Цр.

О, идијоте ти један! Идијоте идијотсhи! Изв.

О, млого зли човеци тека орате! Срамота ме да слушам текве речи! ТД.

О, они се, са за-са, млого слагају, лижу си дупетијата, глава и дупе

заједно. Ама че њим видимо после какво че да напраје. МЈ.

О, оно че потрчу свете по њега?! Че се збутају на вратата?! Сре.

О, побеснело куче! Не плашим се ако ме убијеш одједнуш, него ако ме

осакатиш! Дој.

О, страшно чудо! Купила си, та кво?! Ни си имамо и боље! Сук.

О, ТИ —ли па мислиш топpва да не можда се заћитиш?! Гњ.

— ме па млого уплаши?! Од како ми рече да чеме бијеш ја се све тресем.
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МСВ.

— си се поправил ко да че се ош-амут жениш?! НМл. (Ругање у облику

ласкања). -

Облече се и одвлече се. Треба да је отишћл при онуја кучку проклету што

ми кућу опљачка и запали. Изв.

ОБРА МУ —нођете; —рућете; —снагуту. ВојCук Брл.

Обрале си милосат сас свекрвуту. Км. (Злоба).

Обриши вој чело с песницу, мож се је малко зазнојила, па че се зачас

оћути. Кр.

ОБРНИ СЕ —душманине! Кажи једну реч, че цркнем: Дој. Това је баба

Сребра рекла, она је млого обичала да се кара.

— па си погледе крпћете на дупето, па тегај орати. Гра.

Обрукала ме, узнемирила ме, не знам куде да погледам од срам. Ниш.

Обуј си, бре, панталбнете! Немој да идеш како парасина, растресен! Гњ.

Овај памет да ми је била, не би те толко помагал. Орљ.

ОВАЈА —гризе зуби на мене! Саче да почне да ока, саче збере маалуту.

Сук.

— је мене зацрнила, а ти си па Ноку зацрнила! Вој.

Овдева се не знаје ни кôј једе ни кој пије! ВојЈКм.

Оваја (кода) се доми, оваја згриба од све стране. Изв.

Ово је само пропушка, сâмо да си пројдеш! А неси заслужили Пет.

Овољила мужатога па му не дава (ни) да зине! Она све расправља! Ама

да има памет, па нека и расправља, а она памет нема! Цр.

Овртоглавел си, па немаш ич од мозак Сук.

Čвцо. Овцо! Од тебе пóглупаво још неchм видела! Гос.

Оголила башту си и мајћу си! Све смокнула што је могла да смбкне. ВРж.

Од —акЂл си немаш ништа! При.

— болу је рипнула на вbшку, па се одма подголемила! Моја јетрва,

госпођа?! Изв.

— време си си навишија! И децата су си нави шије на тебе! Брц.

— добар сој | Севали, сева! Брл.

—ишчеплbк устата ти отишла на тилат Гра/Брц,

— како си ти дошла, толђе године, несмо ни колbц побили у-земи! Не

идемо напред, а идемо наsад. Сре.

— ко си ти за сина ми дошла, само нешта муpдариш! Пир.

— кога че чује добро, те добро да буде, да се не кара, зло да не прави?!

Да-ли од мајћу си?! Трњ.

— лоше да ме никад не питујете! Ја си лоше имам дом! Зав.

— лошега дужника и кош плева доста?! И да се договоримо да се више
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не видимо, па да идем у ђавола ја, и да идеш у ђавола ти! Рос.

— мене си седи на-мира, не дирај ме! Вој.

— муку је умрел, неје од добро умрел. Грш.

| — немајтекуде пристал, ама-му ич неје воља. Прво га били, па после

пристал да-се жени. Вој.

ОД —његову страну ме млого не греје, ако си је син! Нек је и сто- пути

син, аматека-је Кр Пир.

. — овуј младињу донbс не можништа да буде. Она ништа не препознава.

Само гледа дbн да у мине. Ја ли че работим, жено, за њи, а оне да

седу?! (препознава I признава). Пк.

— пијанога башту не можда буде трезно! Два-пути му се живот делил,

дете нема, никога нема, живот да му спаси. Пир. (Оговарање).

— са натам никад да те не сретнем, а камоли да те видим у моју кућу.

Сре.

— суде сам закасала! Сви руже, сви оку. Зав. (окylóкају. Вој. ).

— твојуту ме страну нема огреје, снао! Ја си видим срећуту још са! Чин.

ОД ТЕБ—ме стра вача и кад ћутиш, и ич не обичам ни да те сречам ни

да те стиsaм! Рас.

— ми је ладно срце! ВЛк.

ОД ТЕБЕМИ ЈЕ —до-гушу дошло (Држ); — дошло да вачам по-свет (БЧ).

— синко, дошло да вачам света. Вој.

ОД —тебе се ништа не надам нити па мислим да пружам! Изв.

— текви, како што си ти, и бог-(је) дигал руће! ВC. -

— текво се не мож отпéреш! Мани ђу, беге у-свет од њу! Рас.

ОД ТОВА —куче нема спас! Км.

— не мож се отпереш па кво-да очеш да правиш, па како год да се

браниш и да окаш. ВЈ.

ОД —трн та на глог! Казува ли ти ја да че погрешиш?! Епа, са трпи, са

ти не може никој помогне! Пет.

— туј жену немаш вајду, она те упропасти! БЧ.

— ћоравога свеца, ми ништа не требе! Км. *

— цело јутро несbм подигла главу од работу, а ти си се са па нашbл

да ми закpкујеш! А цел дbн си лежал ко резан! Вој.

Одавна би ти, зете, зашугавел да ти ја не помагам! Цр.

ОДАЛО СЕ НА ТОВА И — не мож га врнеш. Чин.

— ништа друго и не гледа (Сук); —па ништа друго не пипа (Кп).

Одвлекал свечете! Били га па, па га растурили! ВРж.

Čдживи га ти убаво! Имала си срећу за будалу да се ожениш и она да те

слуша! Оно тека било подобро! Рос.

Čди како ћувало ночу, Пир.
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ОДИ —твоје ме па добро мука вáча! Ка би могло да си помалко добра

па да не бегају од тебе деца ко од мечку, па(к) би си убаво живувале.

При. -
|-

— те, теквија ко тебе дошло ми је да бегам у-свет. Вој.

Čдиш ко штуроглав по њивете, по пољето, а за работу се не вачаш! Немаш

ништа у главуту. Држ.

Одједнуш пресечи како с нож! Не мож, мужу, више тека! Покажи њим

да си порасал, да неси више дете, и да мора малко да поразмисле кво

работе сас нас. Цр.

Одма кажи човеку, не турај на-срце, не болуј, одбни малко, разби бригу.

Зав.

Оженил се, те да-си види срећуту! Км.

Оженил се, отишла само да-си неје дом Цр.

Osверил се свет! Карали се, били се, збирали народ, а са се и тужевљу.

соп.

Окá-мрака, ока-мрака, на свашта га напрjи! Паметан човек, ама закасал

сас будалу, ни оче да бије, ни помага да саветује! Вој.

Čка там по целуту кућу, па се кућата тресе. Гос.

Čкоњи се, бре, па нече ни да чује за работу! Држ.

Олењила дупе! Чека ја стара за њу да работим! Јал.

ОМЕРА ДА —га удари; —му каже. Вој.

Омрзлбци праје! Само се карају, само се мрзе Гадине Ре.

ОН —бађим не разбра, ама убаво ни користи! Малко по малко, непр

иметно, нашето богатство поче да пребди при њега. Брц.

— би седал, ама му дупето дава збр па не смеје. А једва гледа, и једва

| влачи нођете по пут. Јал.

ČН ДА —иде, да се ландра, а ја да му прајим баницу? Епа, нема! Цр.

— се доване до мојето имање, њему неје друго! Сук.

ČН —дете, ама она неје дете. Њој се не мож опрости, а њему може. Пир.

— дојде малко како зашашавен! А и свити сте си текви. Само ти неси,

ти млого убаво лајеш, како нашата шугавата кучка. Сук.

ČН ЂУ —не слуша, она му бере јадове. Чин.

— пшује, она га проклетисује, а брат и сестра! Да се крстиш сас ćбете

руће. Брц.

ОН —зćпне душу да му вади. А овија и дупе че му даде, само да га не

дира. Држ.

— злу (реч, она по-злу Ич му неје прећутувала! Зав.

ČН И -iš. скарамо се зачас! И после ко да ништа неје ни било. ПРж.

- они су ге-тскáјате, а она је па те- теквáјате! Пир.
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ОН ИМА —стоку колко очеш! Сама се стока чува! А он виси час при

једнога, час при другога по село Орљ.

— уши само да му главуту красе, а не да слуша овам какво му се орати,

- какво му се сипује у кbвуту. При.

ОН ЈЕ —глетав за туја работу, подобро је да узнете некога повреднога да

ви (мож) работа отpsa. Мл.

— голема цепленка, ја ти кажем. Тм.

— ђавол, од стару козу јаре, па чете превари, че видиш! Гра.

— млого болан. А и сестрата му се од- ракоперисала. Неје се пазила и

на работу је умрела. Затирају се једbн по једbн, а беше њим све малко.

Све су тели да приграбе, све у њи да је. Пир.

— мој гарезлија, карали смо се с њега јучера. Дој (каразлија. Вој).

(Опроштају виду шале као почетак помирења).

— најзајнат у свете будале, па му мило. Кр.

— од стару козу јаре! Подређу, па си после ћути, а она беснеје и брука

се пред народ. Кр.

— па(к) иди-ми, дојди-ми, и па(к) мож од њега нешта да одбереш. Али

од големотога нема ништа да одбеćреш, од њега нема ништа да буде.

чин.

— под маану! Подобро је да се у њега, черко, не заглеџујеш. МЈ.

— попаметан ка не орати, па си повише ћути. А са што му би да се

јавља, не знам. ЦД.

— свинско прасе! Неје ко другата прашчина прасе, него је поголемо

прасе Кр. (Подсмех уобаженој будали).

ОН —ме све прави на вртоглавога и на лудога, ама са чему това на-нос

излезне! Об.

. — мисли да му ја не знам прескакалата! Не мож он мене да надигра.

Сре.

— мути водуту! Таја је рђа голем баксуз Требе да му се отепамо свити

заједно, да се једнуш откани од нас. При. -

— на ижуту нема ни врата како требе, па че почне скоро сас трн да и

затвара. Пк. (и гради). (Подсмех).

ОН НЕЈЕ —способан вола у дупе да убоде, а овамо оче да води народне

бриђе! Ја га прва нечу бирам, а ви друђи како очете! Гра.

— толко љопав како што га ти опадаш! Знам човека! Другому можда

причаш за њега, мене немој! ВЈ.

(ОН) НЕШТАПУА НА —мене, —нас. Вој

ОН —па дрдње ко будала! Гњ.

— рôгове не носи, што му се плашиш?! Кажи и ти њему, па нека се и

он једе од јад. Дој. -

— само гледа нас да оластри, да оћима! Зав.
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ČН СЕ —види будалес, а умеје све да ти каже, па ти је боље да се не

дираш сас њега. ВЛк.

— уока, упцува, побесне начисто, а ни се разбегамо кој на куде види!

ВЈ. -

— yspe y—мене, па ка ме напождипи Бреeе, не могу се одвардим! Ко

од куче! Вој. -

ČН СИ ЈЕ —башту утепал сас Циганина, па га на магаре носил, па га

врљил у некакву рупу. Па после се све това открило. Текви су, пази се!

Pc/Пир.

— он, ми смо си ми! Нек работи кво си зннаје, што ме брига?! ВЛк.

ČН —ћути, ја ћутим! Да прснем од муку Ћути ко мутав! И каже: Сит

сам сас сви, и сас роду, и сас брајma, и сас жену! Идеш или не идеш?!

Čчеш ли да ти добде и да њим добдиш?! Очеш ли да се познâвамо или

да се не познâвамо сас моју роду?! Цр.

— умеје и на будалу да се прави! Само си са нече, срамота га, срам

знаје млого! Изв.

ОНА —би, черчица, това знала?! Чин.

- — веверица, катерица! Да сабере чужда деца да рани?! Пир.

— га је напуљезгала, па га је пратила да се кара. А он је миран човек,

он не воли, карање. Вој.

— да је акbлна, не би за теб пошла! Рас.

— зинула ко крава и не може ђу умириш! Црв.

— знаје да направи на свити ћитће. Пир. (Оговарање).

— иде по цркве, њу калуђерити оноду. Пир.

ОНА ЈЕ —голема лопатара, преноси од кућу на кућу. Па се са од њу

одбила и њоната деца, од мајћу си, срамота ђи. Пир.

— мислила кој знаје какво че постигне састова! Ста.

— одродила на време, још у детинство, па са не може да раџа! Епа, не

може! Правила си ћев ка неје требало! ДД.

— речлија! Да ти каже лошу реч, това убаво знаје, ако не умеје ни

чарапци да си исплете! Трњ.

ОНА КА —би умејала да види кво све има у њинуту ижу? Какbв је неред,

има се онесвестиш! Држ.

— дојде, па ка сикну! Разбегамо се Рас.

— ни сикну, разјури ни! Побегомо кој на куде види! Брл.

ОНА —кад ме поче сере (у) бркове! Ја не мого да истрпим, па ђу удари.

И са идем по судове, са сам ја крив?! Кс.

— какво је работила с мене, да знаје синат или би ђу бил или би ђу

наградил. Зависи од синатога, да ли си воли и поштује мајћу ко мајћу.

Pe,

ОНA ME —Искара, ама њој ја убaвo и реко: Ти личе ме искарујеш?! Ако
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ме искарујеш нема ни ти да доседиш у туја кућу! И ти че се посћиташ

како и ја! Тека ђу прокле, и она се малко поумири, поуплаши, па ми

рече да се врнем. Пир. -

— кад год отидем там при њи, све подвачује нешта да причам за јетр

вете, да ми мож после свађу прај. Вој.

— курва, товари сас сина! ДД Гра.

— прво накара да се издумам, па одма трчала да вој каже. Са ми криво

што је тека испадло. А мора да га је и она увеличила ка њој га је

казала. Па са Верка нече сас мен да орати, све некако крзb-зуби! Сук.

Она ми рече: Штрбкно једна, мужат те не поштује! А ја вој реко Ћу

ти, мочно једна, ћути! Да те не узе Мика још би се по Кеј влачила с

једнога- другога! Пир. -

ОНА МЛОГО —знаје! Свакому се потсмејала, свакога је оговарала! Кој

ли че гледа њоњата чудишта?! Пир.

— пуца на мене, а не знам зашто и за какво!. Пн.

ОНА —му отвара очи, ама он ђи затвара. Будала! Изв.

— бче, што-год да ми каже, а ја само да ћутим и да ћимкам с главу.

. Изв.

— пак, како дојде, диже кућуту на рогове: МЈ.

— при мене живи ко бубрег у лој, ужива! Ама, назад њој дупето модро!

PC.

— притрна, за свакога се сећирава. Не мож га научиш, нема на коју

главу да докажеш! Држ (притрна(притрена. Вој).

— прогалати, прогалати, па се оћута, отиде си. А ни си сви ћутамо.

Рас.

ОНА СЕ —извезла, извезла, извезла, па не знајеш колко је дебела! Па њој

се дупето спуштило, па бди како шотка! Па прчаво, па га мрзи да се

сведе, и да се опере, и да си измете! А спи до сред планде! Гњ.

— па не може посере без њега! МЈ.

— само отрљује од мене! А она си је крива! Рас.

ОНА СИ —je говна зајела, па нека сији и доједе! Зав.

— това млого увеличује! Пет.

ОНА —таја, све се дружи сасашљакoр, па ти је боље да не идеш при њу

бbш толко често да те не научи на погане работе! Боље чети је да си

на дупе седиш! Пир.

— што је работила летоска с мене, Боже, Боже! Вој.

ОНЕ —кажу нешто, па си после имам орату сас мужа. Те зашто не излазим

на сркак на орату. ДД Гра.

— шbшкају, шушуличу, па га после отврље на другога. Чепе си уста. Зс.

Они мисле да че постану чокоје! А оно сас силу и отимање нече, нело

сака работа! Вој.
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ОНИСЕ–били, били, били, па си главе потрошили, па су и богу досадили.

всв.

— прво бише, па се тужише, па кво (све) не прајише! Изв.

Они си сâми карање, праје, никој њим карање не праји! Не трпу се, не

умеју да се договарају, па се само рчкају, само се карају! Км.

ОНИ СУ —иста лајна! Ни од једнога нема кво да одбереш! ПРж.

— млого, ко пчеле, и с њи не можда излезнеш на крај Пир.

Они че ме две недеље мувају ко блесаву?! Е неч више да може тека! Че

ВИДе! БЧ.

Онија њекња ли ти га врљи? Мани алу, више му га не давај да га (после)

не молиш ка ти потребе! ДД. - - -

Оно алавојда! Тов што ти је обрекал, од това нема ништа! Него си одма

тражи на друго место, ако ти требе! Држ.

ОНО БИ ТРЕБАЛО —ви будалете да јашите само поглупава магаришта

оди вас, да ви боље слушају! Видиш како те не слуша. Рс.

— да дојдем у твојуту кућу да поочистим и поопáјам. Ама че ми, пак,

требе цел месец, а ја си дома имам друђе работе. Брц.

— ви не можете да освојите цел свет! Оно че се најде некој и вас да

сbпре! Зав.

ОНО ГА БОГ —склцал, па му недава главу да дигне! И оно нашло дру

гому да се потсмива и другога да клне. Вој. -

— ударилi А оно не види одека га ударило! Pc.

Оно га не мож поднесеш ни час кад стане да премира и да се превива.

Она неје работна била (ни) млада, те че са работи кад је веч нестала.

Трњ. (О свекрви).

ОНО ДА —ђу увреди, а неје важно да ли је истина или неје, и да личе

си тека увреди својетога мужа, својата деца и својуту роду. Пир.

— Имаш акbл, не би тека прајила! Сук.

— му човек не рече? Нек са њу боли глава, што мене?! ЦД.

—неје завидлbк, добро би било. Ама народ завиџује, не обична да си

пóдобар од њега, па те преговара, клевети, праји ти штету, радује се ка

те невоља притисне. ВЈ.

—оче теб тов да стигне?! Бог че па слуша тебе, будалу, да ми дом

затира?! Јал.

—си блесава, каже и мајћа ти! А како да њој не верујем, она је стара

жена, и знаје какво је очувала, а и ка орати цело село ђу слуша. Држ.

ОНО —дошло па не знаје ни какво че каже, и зашто че каже, ни кому че

каже, ни да ли је тов што каже тека или неје тека! Лудо! Чин.

“ —друго не мисли! Неје замислило за пољску работу, него лети по курве!

нмл.

99



522 Драгољуб Златковић

. — ђу бог ишчепил, а ишчепил, па ђу наказал! Унаказил ђу, па да је

човека гроза у-очи да ђу погледа! И она нашла девојче да ми куди?!

Пир.

ОНО ЗАШТО —му рече дода Сева?! Нек чује, и њега да је јад, а не само

нас! Вој. -

— народ каже: Сачувај ме, Боже, од алтаво и ишчепено! Неје те бог џабе

бележил, требало је да се на време пазим оди тебе! ВC.

ОНО И—кумовете на њу љути па сећину! Срамота ђи што њим је кумица,

а деца си разјурила! Брц. -

— срећа је што је тека! Да си ти без невољу, ти би свет јел! Брц.

— твојата памет има голему муку — малечка, а мора да слуша голему

будалу! Pc. (Увредљива шала).

— убaвете серу! Говното њим не пада далеко од петете! ЦД.

— черката си је на мен! (Ни) никому не ћутимо! Рас.

ОНО —има окање, ама има овов твоје окање је прекарано Вој.

— Истина, с памет си како малко намањbк, ама ти ништа живо не фали

— муж се и половина! ВЛк.

— ја не могу да се расћинем од работу! Помагајте, ако бчете да једемо

пак заједно. При При. (Прекор своје деце).

ОНО ЈЕ ДОШЛО —гуша за шију; —за гушу да се вaчамо. ВојЈал.

— кој над кога може! Грш.

ОНО (ЈЕ) —млого народ променила оваја земља, па че промени и вас.

нмл.

— на вашуту девојhу арнe пoзaминуло време! Какво се па толко валите

сас њу?! ВС.

— од њега голема закасотина. Вој.

ОНО —je oкaло по мене, па се растури Море, нечу више да чујем за њу!

Била ме је што сам вој улазила у станат, па сам га однела ко мачка!

Држ.

— једнуш ли је па да му опростиш, и да му прогледаш крос-прсти?!

Трњ.

ОНО КА —ме набра јад, па њој све реко у-очи! Па са нека ми се љути

КóЛКО 6Че! ВЈ.

— ми ћипну, па ка поче и ја да окам. Свити се разбегаше, а он се оћута.

Boj. -

— човека избзве, он кво да прави, мора да наоди излаз. Па, ако требе,

и че се кара, и че се бије. Кп.

ОНО КАД —би све турала на-срце, оно би требало да цркне, да се прекара

и она. Гос.

— је рат, оно је за сви! А ово је, што ни селото потапају, само за Луканци!

А држава ни и не гледа! ВЛк.
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ОНО —какbв си проклет човек, чеси (га) најдеш! Онија одозгоре све гледа,

че да врча, а има кво да ти врча. И дабогда ти све по-ред врне! Това

што си мен рекла, доста је! Доста чети је за век ако ти само това врне.

Рас.

— малко шbкнуто Улезло у нашто па си бере?! Што си не бере у њиното?!

Гра.

ОНО МИ ЈЕ -главата заштурела од њега, па не знам куде да се денем!

Сук.
-

— дошло до гушу од њега! Само он знаје, друг не знаје! Кп.

— на по текви, омрзло целото село. Изв.

— накапало од њега. Вој. . .

ОНО МИ ЈЕ ОД ЊУ ДОШЛО —да отидем негде па да се никада не врнем!

вл.

— смрт да си створим! Км.

ОНО —од тебе ми дошло сама рупуту да си копам и у њу да легам. Изв.

— ми некад дојде све да продадем, и да отидем негде, и да ме нема,

све до остајим. Али, че кажу луд сам. При.

ОНО МИ СЕ —дере двајесе године, ама оно дојде крај Ја му нечу трпим

више! Брц.

— душата, чини ми се, усмрде од њега! МЈ.

— примоча од ваше орате без везу! Кр.

— стужни оди тебе, дете! Колко си малечко, толко си баксуз. Вој.

“ — таја девојha joш одма неје млого допадла, све ниско гледа. Гра.

ОНО —мисли како се сас својето игра, оно четека може и сас чужда Пк.

— мора некој да попушти, да пречука това што су стекли! Да се пропије,

прокоцка или прокурва! ПРж.

— насилело, мисли че полети! Рас.

ОНО НЕ —вреди човек да отари (на букову главу). ДД

— знаје куде иде по мале, само лута ко треснуто! И све си њој равно

дbн и ноч! Само рули, рули, рули! Пир.

ОНО НЕ УМЕЈЕ ДА —оди него се саплита, а некому нашло да казује за

памет и за умејање. Јал.

— работи. Оно си одило на главуту. Они га усвојили па му све чинили.

И текво чети у кућу улази, у дом, снаá да ти је?! Пк.

Оно неје бебе па да га раниш сваћи час! СГл.

ОНО НЕЈЕ БЕШ ТЕКА —како ги ти казујеш, ама те jâ че се оћутим,

постара сам, требало би да ме је повише срамота да лbxeм и да окам.

А ти си окај и казуј и кво требе и квć не требе, и кво је било и кво

неје било, тебе нема никој да замери, знају те. И мајћу ти сви знају.

Она те је школувала за теја работе, а и за онеја друђете работе, које је

срамота да спомињам пред народ. Čке си ти, ја че си ћутим. И па си
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ти при мен дојди јутре на ручек, или на вечеру, или на варене тикве

или класове, или на булhе, па чеси ти ја леб дадем, и све чети дадем

што ни једемо ка улезнеш. И мож па да зајмиш зајтин, па че ми после

све врнеш на куп. Сук.

— ко што си народ изврча уста, ама кво да прајмо?! Пет.

ОНО НЕЈЕ —jeднуш Досади ми Кр.

—лоше да узнеш малко и чужде очи па да погледаш сас њи какво работиш!

Твојете су очи, изгледа ми, ћбраве! Изв.

— само твојата черка баштина и мајћина, него је и мојата! И не мож

да ни потрисате и брукате девојче пред народ за ништа! Ако требе, има

се и судимо за това, само ако га дирнете још једнуш! Гра.

ОНО —немаш очи да дојдеш! Обрукала си се, па са четрпиш ка ти нешта

потребе! Нема више да буде како до са —све што ти притребе при нас

че најдеш! Пет.

— неси ти једbн! На млого места је това било —задуже паметни човеци

будалу да за њи орати. ДД

— несмо само ми, оно има по свет свакаква чудила! Једна тека вика

при жену на пијац како се син јединац оделил од њу. Цр.

ОНО НЕСБМ НИЈА —завише (на-мајћу)(Соп); —одвише на башту и

мајћу, па на сваку будалу вољу да правим и здравjе да губим. Рас.

ОНО —ни само прави на шашламе. ВЛк.

— њу са улезла бубуљачка у главу, и врти се, врти се, врти се. Ама ка

престане (бубуљачката) да се врти, и ка види ква је напрајила, а она

од муку че цркне. ПРж.

— од тебе се требе вардимо како од куче, како од злу кучку. Изв.

ОНО —оче човек да му не каже! Сук|Вој.

— па не личи више на девојhу! Моле како сас црвиво сирење! Изв.

— после млого лöко! Направи га друђи, а ти после ману да најдеш

Пн.

ОНО СА —да му је това први пут, па иде-ми, појди-ми, да му се опрости

и погледа крбс-прсти! Ама му неје први-пут, млого пути било! Ста.

— курвете суде! Ама, оно че се пак обрне! Пир.

ОНО САМ —ија окала, кучка вртоглава! Носим барјакат, заставу носим

А он си пак богаташи на влас дојдоше, и ни смо си пак сирома! Гра.

— ја за утепување! Што раним куче?! ЦД.
-

— си ја за утепување! Што раним алу белосвецку, и помагам Рас.

Оно само дрнда, па ми је главу размирило, па не знам куде од њега да

бегам. Пир.
-

ОНО СВЕ —добро (овде), само да полетиш? Трњ (Иронично).

“ — си иде на лоше, како да му кажем! Зав. (О снаји).
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ОНО СЕ —каже: Од ћораво и алтаво беге млого далеко! Знала сам това

ама се несbм (од текво) упазила. Изв.

— најголеме тикве на ћубре раџају. А и ви у село имате млого ђубре.

Затова си, требе, ти толко голема излезла! Пир. (Иронија).

— текви бију, човесни нече да се бију! Брц.

— тикве на ђубре раџају! Требе затова и да не метеш, да ти децата

голема порасту! Пир.

— с теквога тека разговара —с мотку, с песницу, сас шамар, када како

устребе! Јел. -

— ти неси осватила сас свата само морузу да му копаш?! ПРж (Потсмех,

завист због слоге). -

ОНО СИ –га сакаш да ти га кажем! Км. (се каже. Пир).

— је за јад. Нече вој тамbн ништа помогне, а она има деца малечка

нá-руће, и триста работе, работе до уши. Сук.

— работи какво му сhуне, а ја не могу главу да дигнем од работу! Оно

ја несbм од челик! Чин.

— само окаљало образ! Кој му је крив што се пожењувало?! Пн.

Оно снаáта остаре повише од свекрвуту, од бабу Роску. Свата работа легла

на њу, цел дом. Трњ.

ОНО ТЕ —бог ишчанчил, па изгрбавил, па чете још инчанчи и изгрбави,

па чети се устата укаче на тилат! Това те је све бог казнилi

— Море, де! Несте се ни ви у крпу врзали, може и вас да ишчáнчи!

. Бла.

— само толко помогло да те (после) може једе цел живот! БЧ.

ОНО ТИ —бра, бра, па че пукнем! Че мора и ја да почнем да ти казујем!

изв.

— ми све наказа, све што је требало ја да ти кажем. Ста.

ОНО —това ли је дом кад се од комшију не може посереш како требе?! Што

не зарадиш, муж си?! Гледе какво работе друђи мужје! НМл.

— цел живот, само јадови! ПРж.

ОНО ЧЕ —дојде ред и на друђи, и на вас! Болката нече све у нас да буде!

ДД (Клетва).

— му литну нође и њему, па нема да је влас до крај ВС.

— се најде некој појак и оди тебе, па чети излезне ућа, па че мора да

се оћутиш! Км.

Оно, черката си је на мен! Ни никому не прећутујемо! Гра.

ОНО ШТО СИ –млати нек си млати, не мора да га слуша! БЧ.

— си дете отрула, требе богу да платиш! Држ.

Оп! Стани момо! Не мож тов текá! ДД.

Опá деее! Дојде това и при вас! Boj. (Злурадост).
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ОПАДА МЕ —куде стигне и куде сретне. Вој.

. — при сваку жену сас коју се састај. Држ. (стај. Вој).

Опасно си змиче Кој те не знаје чете признаје кад га убодеш! Гра.

Опрзоли ђу убаво, те вој се исмејаше женете! Вој.

Ораспијо једна! Како имаш очи другому да пришиваш това што ти рабо

тиш?! Да ли те, мислиш, не знају тија што те слушају?! Држ.

Орате сас брататога ама крзо-зуби. Това су њим жене направиле. Ако,

ка су будале да се карају?! Кс.

ОРАТИ —ако имаш уста да оратиш! ВЛк.

— и-работи! На работу нема стојање и оратење! ВС. у

— све што ти падне на језик! Неје те срамота да пљаскаш и да лbжеш,

и да се смејеш како блесаво! Бог да чува од текво! При.

— си ако си немаш работу! Мене ме ич неје брига какво че ми кажеш!

мј.

Оратила сам да си блесава?! А кој ти па това рече?! Која ти је рекла, äј

Да се сČЧИМо!? Пет.

Осрећила је тија у чију је кућу отишла, па са не можда процовту! BC.

Отворила те толкава уста, па само соли, соли, соли! Ама ђу па никој не

слуша, научили вој се! Гра.

Отеза се, нече да работи! Да ли па чека ја да работим и њбнуту работу?!

При.

Отепа му се! Ако! И њему да се најде некој ућа! Мл.

ОТИДЕ —си мрштовит, па че бије женицуту Закасало јадно и оно при

алу! Гњ.

— у војску теле, врну се вол! Памет ти ни тāм несу могли насипу Гра.

Откршује га! Ама је боље да га не откршује! Соп. (Ругање оном ко говори

књижевним језиком).

Отришај там! Де, неје ми млого мука за тебе! ТД.

ОТУД-ОДОВУД, ОТУД-ОДОВУД, ПА СИМУ — га рече, пресрамува му

се. Сук.

— рече у-очи. Вој. -

Оћутал се ко да чека крта. Ама ка (те) он рчне сас реч, има да искоколиш!

Грш.

Оћутала се јетрва ми, па ни реч да продума. Ама, нек ђу занеми па уста

да не отвори, што че ми је Грш. (Клетва).

ČЋУТИ СЕ —боље чети је (ВС); —жено, оћути, узвери народ (Сук).

— једампут! Ако ти дојдем мож повише да те кошта! ТД.

— рђо! Ни те слушам, ни те па сматрам за куче пред врата! Гос.

“
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ČЧ —да кажеш да ти клечим! Това ли оч да кажеш?! Цр.

| — ли да се скапошеш на-мира једампут, дете?! Душу ми изеде, дупенце

малечко Колко си малечко толко си баксуз Вој. (Унучету).

ČЧЕ ДА —пробије, ама не може, па само угрева! Вој.

— узне туђо здравје, и снагу, и радос, и срећу Ништа не обича да је

при другога подобро. Ако си ми је роднина, ама текbв је, изметнул се.

Сре.

Čче преко бика теле! На туја алу незаситу колко год да даваш, крив че

си што му не даваш повише! Јал.

Очепило ви (нешто), па не знајете ни кво оратите ни кво работите! ПРж.

ОЧЕПИЛОТЕ БОГ, ПА —не знајеш кво оратиш; —све очепено оратиш. Вој.

ČЧЕШ ДА —будеш нади сви, одозгоре, чучуљћа! Епа, нема ти са дадемо

да излезнеш одозгоре, очемо малко да те је јад! Чин.

— вршемо жито, па да је за мен слама! С тебе се више не ортачим! Гра.

ČЧЕШЛИ ДА —ме увоштиш? Е, нечу ти се дадем! НМл.

— те држим на длан?! Ако си снаá, неси бог! Изв.

ČЧЕШ —ли ти да полудејем, па у Тополницу да ме откарају? За тамо

ли ме спремаш?! Језик ти се отceкал, дабогда! Цр. (Клетва).

— нешта на силу, а оно не може! Не може на силу ништа! Цр.

ОЧУ ДА ГА —дирам, да га љутим, да попушти. Млого дебел Ре. (О

мужу).

— малко дирнем, да се малко себа! Тека ми сâ благо! БЧ.

Ош, свињо! Немој ме дрсаш! БЧlИзв.

ПА ДА —je паметан, он не би тека работил. Соп.

— му човек не рече? Оно све да ти рече, а ти да си ћутиш?! Вој.

ПА —де, орати , де, да чујемо и тебе! До са несмо имали прилику ништа

паметно да чујемо, ама те са мож се и деси и да чујемо?! ПРж.

— дооди тија заљуштенијат! Пир.

— и он замлата ко башту му! Мислиш ли добар домаћин че испадне?!

чин.

— Има ли од тебе поголема будала, поголема свиња?! Свињо ти свинска,

ти ништа не разбираш! Ђуcђија си ти, талпа неодељана! Држ.

— ја сам се, бре, у појату родил Мен личе учиш како се овце чувају?!

Гледе си ти твоју работу, а јаче си гледам моју! Чин.

— је окала, па је срала, па је мочала, па неје знала кво је рекла! На

прајила Косово! Вој. |-

ПАКА ГА —довати за мишће, па га исврљи! Ако, да знаје како се у народ

opáти! Км.

— увати, па га тресну од-Земи! И он се тиће бћута, нема више ни да

писне, а камоли да прети. При.
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Па ка дојде, па ка се уљути, па ка се упцува, па какве речи срамотне, па

да се чудиш! Па се ни женете разбегамо која на куде види. ВЈ.

ПАКА МЕ —декоше још од вратата! Не дадоше ми ни да језичим! Вој.

— дече! Па, ти си теква, па ти си оваква, па ти си онаква! Па, муж ти је

текbв, па ти је овакbв, па ти је онакbв! Па, од твоја деца нема полоша!

Мани, јаедва се спаси, побего си, нечу сас рђу да се расправљам! Пет.

ПА —ка му се збраше, па ка му се отепаше! Егатам, одмара се од бијење,

да одbне, да можда се дигне на-нође! МЈ.

— мора да се оправљаш, не можда си до-век ала! МСв. (Увредљив

савет).

— неје се бош мајћа му млого подичила сас њега!.. Он може да ти каже

све што му прдне на памет. Сук. -

— оно којче ви помогне?! Че ископам мајћу ми из грббиштата?! ДД.

— прошла луда Нада! Добила место, па вој рекла: Улезни си у кућу па

се карај с мужа, немој народ на пут да збираш?! Држ.

— си си тија, и с бели-лук да се трљаш! Неси ни за млого унапредил,

а неси ни попаметан станул! Дој.

— узни и од мојту (погачу), неје црвива! Вој. (Ушењивање).

— че-си вржеш главу (од њу) сас два конопца! ДД.

Пази, бре, чергнеш главу да си строшиш! Бла.

Па(к) тека! Па(к) тека! И-ти како-га казујеш, па испада тека! Забраздил

си, и требе да-се врнеш! Сук.

Паметнога човека је срамота оклапину да чека, а теб ништа неје срамота!

. Бла.

Патро патрава! И ти нешто знајеш да кажеш? Што си не погледаш у

патравете нође?! Сук.

ПАЧАВРО —Дрбљно! И ти ли си за оратење?! Рс.

— И ти ли си за орату?! Какво си грозно, да умејеш ти би се одма

оћутала, и све би си ћутала! Држ.

— Ораспијо! Катиле! Какво добро има при тебе?! Деда кажеш, народ

да те чује! Јал/Пир. |-

Перса, ка је била жива, па њој оратила: —Што не оратиш? Ни оратимо,

а ти не пискаш?! —А сâ, она си сâма каже, не ћутим више, него не

затварам помијарникат! Пир.

Петле! Петленко! Какво ми можеш?! Ако сам женско, ама че бијем тројица

текви ко тебе! Сук.

Петличко! Само подлатиш на бијење! Ама, оно чети некој стрbши главуту!

При.

Пижљо! Погледе се колђи си, па се оћути, боље чети је! Рс.

Пијандуро Башту ти од срам јевтика че вати! Км.

106



Фразеологија омаловажавања у пиротском говору 529

Пиљо један! Вој.

Пину, па ка доби реч, па ка се раздрдња, па се не може оћути толко

време! Морали смо на славуту да слушамо само Мирка мутавога! Не

бил мутав ка пине! Сук.

Питува, ама не мого да ватим крај како је било. Пет. (Оговарање).

Пишно једна! Ђути, јаче са оратим! Гњ. -

По Николу и Свети Никола ми је омрзал, и њу, славуту, че манем да

славим! Гра.

Побеснел! Пошашавел! Усправља се с башту си да се бије! Км.

Побелелњаку један! Не видиш ли да си станулала голема! Сук.

Поваливечеро! Ти се мора повалиш и ка ви једна од двете кокошће, што

имате од сву стоку, снесе јајце! При.

Поваркал се да се ожени да му срећата не побегне. Па са кука, ама не

мож никој да му помогне, само понекој комшија кришома. Алу узел,

äлуче води! Сре.

Пóвише сам од јаблаћете дал на подарак. Али, теја сам најскупо продал,

пријатељство сам стекал. А ти си нашла за това да ми се смејеш! Ти

сас големити језик да ли подобре мињујеш?! Брл.

Погледа ђу убаво! Па ђу после жално одгледа.Ама сиђу она однесе, нема

срам што је чуждо! Гра.

Погледај си мајћу ти и бабу ти! Доста ђи је мајћа ти казала! Она беше

језик пуштила до-земи, ама си и чула и видела како је прошла! Čчеш

ли и ти тека да пројдеш?! Пир.

Поголема ти пртка не требе! Доста чети је, ка ме закачиш пред народ,

да ти споменем копилето! Пир.

Подбива си шегу сас мене! А оно за шегу та нема дека! Вој.

Поджbцнула га малко жената, па се са само кара сас брата си. Вој.

Подцbцнули га, па се само кара. А они се па смеју, како да не орати

њим него на некоји друђи. Това им задоволство. Пет.

Поджbцнумођи, па се, бре караше, па се караше, па село размирише! Км.

Подре га да се кара,а бБцне га. А њему па малко требе, лbк на памет.

врж.

Поздраво од мене, а спи?! Болно?! Пк.

Позинуло си како крава ка прежива, па си дигло главу како да си само

ти жена на овија свет. Само блајиш ко овца! Држ.

Познаваш ли онога човека? —Името му знам, ама не знам да-ли-je

човек?! Рос.
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ПОЈДЕ —голема ђурунтија! Остро на шиљаво ударило. Изв.

— крупна ората! Не знам што њим би! Брл. - -

— лелка, појде писак (Вој); —писка, почеше деца, да рову (Сук).

Појди ти једнуш тека, па има да видиш! Нема да бдиш више! Пир.

Појдомо сас мужатога у Јалботину на госје. Па се карамо, па се бимо, па

га ја гаџам с камење. Па ме он после стигне и увати, па ме пребије

нá-мртво, умодри ме. А ја побегнем па га гаџам, и тека до Јалботину,

до моји на госjе.Тека смо живили с њега,нечу да му попуштам! Јал/Вој.

Помазена жена, аздисала! Оно теквe прaје текво, помазене, неработне!

Пир. -

Помалараће! Поселарће! Од кућу на кућу, од сокак на сокак, село пребдиш!

Ни деца, ни мужа не гледаш! И тиче ми казујеш?! Сук.

Помалко сиренце, помалко лебац, да се наручаш, бабино малечко Вој.

(Ругање унучету шкрте баба).

ПОМЕРИ —отпадлицете! Оно требе и ја да седнем како што си и ти седла.

Вој.

— рукуту, че те молим! Уздиза те, уздиза те, па погреши! Млого си

голему слободу дозваљаш, заборављаш кој си, и куде си, и какво све

може да те стигне! Пир.

ПОМОЧКО —Малечђк си још, а задираш се! Де послушчичу, па се оћути

док је време. ВЈ.

— Ти ли се за мужа казујеш?! Пет.

Пооратимо си пак сас даду Милку ко лудити! Она и ја си све тека ора

тимо, не умејемо другако. Ја си све ћута, а ка се она умори од окање

и од беснејање, ја тека реко па се сви исмејаше, и она си побеже дома.

Вој.

ПОРАНО СУ —се само учени растављали, а са почеше да се растављу сви

редома. Нешта и у вáшти пошло густо, тека народ прича! ПРж.

— у кућу били по млого, а са само четворица-петина, па чесе поједемо,

дpсамо једbн другога. А порано се слагали, ако су били млого. Гра.

Поселарће! Курво! Пачавро Ало неопрана! Да си домаћица, не би тека

оратила. Сук. ч

Посерем ти се на имањето! Газдерица си па голема?! Изв.

Послаб сам оди тебе, ама чете бијем стојагу, и тов ка се напијеш, ка

сам појак оди тебе. СГл.

ПОСЛЕ —га два двна чекамо да се трезни! И сâ, ко да ништа неје било,

вали се, домаћин?! Кр.

— сам толко бил љут да несbм знал кво работим. Трњ.

— ce-(па) једва откачимо од њега. Даде бог те мину Зора, те он отиде

с њега. БЧ.

108



Фразеологија омаловажавања у пиротском говору 531

ПОТКРОВАВИЛ —с очи, не знам какво чудо че направи донеска. При.

— сас очи! Мора да му је некој казал за сирењето, Јал.

Потпаљувал ђи, па се они карали а он користил. БЧ.

Потресал ме! Али, трилетница да га тресе, какbв је Ре.

Потресе ме! Али, нека се врне и теб да тресе тека Пир.

Потсмејал се цреп на грне, та и ти мен! Чин.

Поче се густи! Са че буде карање и бијење! Изв.

ПОЧЕЛ ДА —га крши, а једна му рекла: Изедемо ти корицете од гра

матикуту, свињо ни једна! Пир. (Оном ко говори књижевним језиком).

— се олењује. Де да га малко постегнемо, да не работимо после и за

Њега! ДД.

Почесте да се затирате, готови сте! Укле ви народ, млого сте злочинили.

Пир.

Пошашавел! Ђутете, па това му је, док пројде облакат! Њега не држи

млóго, ама док је шашав да му не излазим пред-очи. НМл.

Поштује си башту, рани га сас меко! Знаје да башта њој зуби нема! ДД.

Поштујемо си се, иако несмо (ни) родни пород. И никој и не мож посвади.

Шабе ми ти това оратиш ка те ја не слушам. Ја га знам подобре оди

тебе, и знам да он това неје рекbл. Брл.

Права си овчица! Јесли си овчица! Ру.

Праве си кутáшће ко деца малечка. Час се карају, час се срде, час се мире,

ко да несу веч у године, домаћини. Зав.

Право да си оратимо, Данће, ти неси сас свуту. Вој.

ПРАЈ —давију, (клевети ме, опада ме пред народ). ВојCук.

— ме ништа да не знам! Гос.

— (ни) мрзос, ама нема да можда успеје. Км.

— мир, да се помине! Оно нигде, куде оџак има, не може без чур. Сук.

— сугребје, ама нема да буде како је он решил. Сук.

Праји од ништа нешта, од влакно руно. И све га обрча на карање. Сре.

Преби га начисто Увати га, па уби душу! Сви гледамо и никој несте да

га отима. Бc.

“ Предузела те таја с големото дупе. Док имаш паре, твојаче је, неси њој

први. Држ.

През-уста ђу пљисну. Сук. (пљесну плесну. Вој).

Прекупише све, големе паре имају. А прошљаци бејоше до скоро. ДД

Препрача ми аброве таја, не држи ђу, тражи па карање. Гњ.

Пресеко ђу, па ништа не рече — ни А ни Бе! Црв.
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Пресича ме ка оратим, све ме пресича, све она да орати а ја да ћутим.

Сук.

Прети му, пцује, налати да га бије, замашује. Цр.

Прећипе ми, па му реко све по ред. Како да сам из књигу читала. И за

черкуту, и за женуту, за све му реко. Ка си отиде дома има ђи потепа.

Pac.

Пречука га! Ама па после и он мене пречука. И са смо на равно. Тека

га напрајимо. Ста. -

ПРИ —вас кој се први дигне тија суди! Дbнbcће си се ти, изгледа, прва

ДИГла?! ЦД.

— мен не можда прошијеш. Боље чети је да идеш на друго место. Пет.

њи-свáћи дон (убаво) једење ко на празник. Пир. (Завист).

ПРИ —тебе се све измешало, на-уста- ти говна излазе, а на дупе ората.

Држ.

— ћириџијете немој више да се валиш! Они ти и тека завиде на кућуту!

Пир. (Мужу).
-

Придрж ми, мамо, копилето да се потсмејем на онуја копиларку? Ти си

се нашла да расправљаш за девојачко поштење?! Ђути! Требе од срам

y-земи да пропаднеш! Држ.

Примоча ми се од вас, толко убаво оратите?! НМл. (Свађалицама).

Приседал си уз женете ко жена без кудељу. Како те неје срамота?! Што

ми не донесеш водицу, што не нараниш свињете, него си седал уз мене

да не могу од теб да се почешам?! Брука и срамота! Држ.

Присланчил га тека, па си (ти) после јеш меса. ВојШПет. (Мужу).

Причај, причај, неје ме стра Че дојдеш при мене да ми се примолиш за

леб и с леб, за некоју дрешку, за опbнци! Ти си, јадна, ништа немаш,

а неработна си, па те дупе боли, па (че) мора по-свет да просиш! Стра

те од работу, дебелото дупе да не стопиш! Пет.

Причете си кво си бчете! Оговарете ме, чепете си уста! Ама да ни туре

на кантар, па че сам потешка од сваку од вас. Км.

ПРОВРТЕ МИ ГЛАВУ —од орату; —сас орату. Вој.

Продала си кућу удовица. Укачила се сврака у венец, у стамбену зграду.

Дој.

ПРОПАЛИЦЕ —Ало пијана! Што ми плашиш девојчето Пипер чети вр

љим у-очи деси ли ти се само ош-еднуш! Сук.

— једна! Све живо продаде и пропи, прокара! Развртело си гузицу ко

товарију, па само нагњиташ у дупето! Друго не знајеш! Рс.

Пропрдел панталонете одозад! Ама, мајћа му је вредна жена, она че га

за Божич закрпи! ДД.
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Простакушо! Торокушо! Досади и на бога и на народ Пир.

Противно му што богатејемо, па ни мрзи. Те това! Пл.

Пу, рђо једна! Ако те неје срамота од народ да муpдариш насред пут?!

Куче, па и оно срам знаје, иде уз грм! МЈ.

ПУА НЕШТО НА-НОС —Мора да ме је некоја опадала при њу, да ме је

клеветила да сам нешта рекла! Вој.

— Само не знам зашто?! Нече да ми каже зашто! Км.

Пузљо! Пузљо! Ти ли си муж?! Ти никакbв муж неси! Пир. (Мужу).

Пуста мотка! Да га стигне човек па да га рашчепи! Што си не бере у њи

ното лозје?! Долеко му?! А нашто му блиска?! Ја ако те па ватим, тебе

што се смејеш и што водиш малата деца, нема се мајћи здраво врнеш!

Вој.

ПУШТИ —(га), сине! Бог пуштил по- земи свашта, па одигра.

— ме да сам на-мира! Чин.

Пуштила си, ете, толђи језик! Та кво напраји с тија језик?! Само те

намрзе народ. Изв.

Пћнћа ме, потклаџује, бче да се скарамо сас брата ми. Соп.

Пошна! Она че ми суди?! Нашла се она некому да суди?! BC.

Работил, и стекал, и требе да му честитамо, а не да га преговарамо. НМл.

Радувала сам му се ко на роднину, ко на брата. А он, те како ми се

öдужи?! А помагала сам га. Извlпир.

Разбеснеја се, па се трусну од-земи, па поче да рове у-глас, па се збра

народ, па ни ббрука. Амаси њу повише обрука. (труснујтрутну). Вој.

Разбра ти чутурата! Де, пушти постарити да кажу како требе! Сре.

Разбирало му глава! Оно се тог неје ни питувало момче, него му башта

најде девојhу. И, ете какву му је избрал! Зав.

Развaрдила ђи да се не бију! Па после па обојицата тели њу да бију што

њим се меша у бијење. Држ.

Разветрувал се та мани га там! Сук.

Развлека устата од једно уво до другото, па се само смишка. А она је това

карање направила. Цр.

Разврзала језикат и не умеје да стане! Че морамо силома да њој затварамо

устата, сас песницу па по-зуби. МЈ.

Развртотино! Ало шашава! Ти ли па очеш снаá да ми будеш?! Држ се

поскраја од мојетога сина, боље чети је Вој.

Раздава влашће патhе! Нема кво да чујеш (од њу), гледе си твојуту работу!

Км.

111



534 Драгољуб Златковић

Размазотино. Ти си газдинска черка, па јединица, мирашчика! Не може

мо ни без тебе! И неси ни па млого истребала! Брц.

Разbпело се, па га кожа не побира! И не даде ми воду на наваџујем, и

готово! Вој.

Разбине се, бре, онаја рђа, и не дава, и не дава, и не дава никако. И

дигомо руће. Вој!Сук.

Рана деца, рано зеље. Са се побрже раџају. Пет. (Подсмех невести која

је родила одмах после венчања).
-

Рани га, поји га, али рђа си је рђа! Она само лоше врча, тека знаје! При.

Рани куче да те лаје. Убаво га и чува, и одоми, и са ме лаје повише од

свата пшета заједно. ВС.

Раним те ко беслеме некоје! Нечеш ништа да работиш! Гра.

Расвињи се свиња, па по једну недељу, а почесто и повише, не можда

излезну на крај сас њу. Са су снаје текве. Сук.

Расправљамо се, па замалко до бој да дојде. Пк.

Распуцало се, па това су речи некажљиве. Зав.

Растакује, па не умеје да стане. Ете зашто не обичам да идем при њу,

боље ми да си дома предем сама. Рс.

РАСТУРИ —ви таја све? Место да се сас њу дичите, ви се само карате!

Какво је лоше од њу?! Да-ли-ви увреди?! Рече ли ви нешто?! Не работи

ли?! Свекрвата се само дигне, па до пладне низ село, па ка се врне,

лом напраји! А она су ћути! Барем да је способно па да има зашто да

му ћути и да га трпи, а оно смрљиво! Држ. .
— се свадба. И све што су спремали, месо, пијалbн, све поделише. Текв5

чудо у наше време неје било. Млого су се отрошили. А преди свад

буту млого се валише — те девојче богато, те че наследи голему кућу,

поголему наго што је на комшије. ВС. (Оговарање).

Раџало и на петак и на суботу, и са не знаје колко деца има. Изв.

Раширил се ко шћембил И ко да је са тамо све његово! Трњ.

Рашчепуљо! Од ко си проодила све се сас мужје влачиш! Брука и срамота!

BC.

Prни га през-очи да прогледа. СопIHш.

Pђо да би рђо Коркар ме (и) да те погледам! Вој.

PЂО ЈЕДНА —Немој говна да једеш! Црв.

— Срам те било! Немаш очи! Не мож се девојчетијата окупу од тебе! А

. можда њим будеш деда! Трњ.

PЂО РЂО —Pђа ми рекла па ме неје јад Пет.

— Чете искара мужат! —Па, ако ме искара че узне твојуту жену. А она

- одавна воли постари, ама и од младите не одрича! Пир.
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PЂО —fђосана! Нема ни куче за кво да те увати! Само дебеле ладовине

тражиш и гледаш да се негде наједеш! BC.

— Ти ли си за орату Тури шаће на очи и ћути, и гледе да те никој не

види и не чује. Јал.

Pђо рџава! С теб нечу више да имам никакву работу! Брц.

Рекла си ми, та што? Што мора да се плашим која будала какво че ми

рече? Сук.

Реко му да га уработи, ама ништа. Ка се диго јутрото, ништа, не завршил

работу, и па си мене чека у све работе и таја работа. Чин.

Рекбл си њим, такво? Чети туре чалму на-главу?! Држ.

РЕЧ—ДВЕ, ПА —за-гушу (Вој); —од-земи (Соп).

— се степаше. Степаше се док трепнеш. А никој њим неје давал збр да

се бију. Чин.

Речи ми и грне, само немој да ме ритнеш (па) да ме стрбшиш! Брига ме

(млого) какво си ми рекла! Pc.

Речу, речу, па после ко да ништа неје ни било. Држ.

Реџљо један! Пир.

Решила, синко, да ме умори, и готово! Сук.

Рипну како попарена, одједнуш! Čчи да ми извади Рос.

Pкавица голема! Ја зашто гледам с њу да се не закачам! Зс.

Родила мајћа ти цепленку, па ђу само потпаљује, и она тлаји! Pc.

Pöска из Гостушу беше кавгаџика голема, ама Коска из Пbклештицу излезе

пóмајстор оди њу. Кађу запуцала: Ћути скубно, и ти ли си граџанка?!

Граџáнка си, ама ти јбште овbсат виси на дупето. А Антица ка се с

- Põску караше, клне и проклетисује, и гребаште по-земи како да прај

сугребје. И у себе си нешто орати. Пир.

Ружи га, ружи га, па не умеја да стане. А момченцето у-земи да про

падне, ни криво ни дужно. Пет.

Рућете тимбшкаве и гадне ко да си на куче у дупе бркал Може и да си

бркал?! Пет.

Pџо једна! Погледај се у огледало, ја да ти ништа не казујем. Кс.

С КАКВЕ —6чи си седлатува да једеш леб”) Да ли си се дbнос ванула на

некакву работу?! Км.

— си па очи дошбл да ме питаш?! Изв.

С мозак си поускратна, ама че поминеш! Оно по-свет има пострашно од

туја твоју голему болку. Сук. -

С нас кој бре с дупе че влачи! Ни смо млого, па кому се зберемо нече да

му је ћbко! Poc.
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С њега више нечу да се расправљам! Зав.

С опроштење, од њега не можда прднемо. Само добди-отоди, улази

излази. Пир. -

С тебе више нечу ни на срање да идем! ВРж.

СА —за-са је текбв, не разбира, асли дете малечко. А каче дојде време

да се свести, не знам. Вој.
-

— има срећу те побеже, али ми нече останеш јалова, че видиш! Држ.

(нече!нечеш. Вој).

— је текво време, никој никому не може на пут да стане! БЧ.

— личе те ја лbЖем? Ја ти казујем ко човек човеку, а ти можда верујеш,

а мож па и да не верујеш! Дој.

— мечката играје на моја врата, ама че заигра и на твојата, чичо!

Км/Пир.

— ми он само врти очи, ко да сам ја крива што је тека испадло. Црв.

— младе жене седну па само лоше орате оди свекрве — која је какво

рекла, која коју че бије, свашта, да се чудиш! Оно је дошло крај-свет!

Текво чудо у моје време неје било! Гра.

— не можда прејадује! Ако! Да знаје да и ја умејем да речем, а не

само она. Гра.

— она ка се утлапи, па после че видиш. Гњ.

СА ПА —очли да те водим на срање?! Čч ли да те издржим?! Пир.

— ч-им тамо да се утрисам?! Они ме не мож гледају, ако сам њим

черка! ДД Гра.
-

СА —он паметан, онија окол њега све луди?! Тека сваћи пут! Џабе га

саветујемо! Орљ.

— си ми падал на машку, са че видиш кво че буде! Км.

СА ЧЕ —видимо чија мајћа црну влну преде?! —Море, допреле су и мо

јата и твојата мајћа! ДД. (Окретање свађе на шалу).

— видиш, дупе ти дебело, да не мож тов тека. Вој.

— ђу искарам, па че ђу докарам како требе. Пк.

— зарадиш крастење! Казува ти ја да не работиш туја работу сам, ама

ме ти, главо тврдоглава и непревијена, не послуша! ПРж.

— изедеш Марјановата! Какво че постигнеш састова?! Само-ти се мож

народ смеје! Пир.

— те избодем с вилуту! Какво тражиш у моје имање?! Изв.

Са чу њу да докарам у ред, че ђу искарам. Чеђу докарам како требе.

Тешка реч је потешка него кад те човек удари. Гра.

Сабен си вол. ти ли си нашел некому да се потсмејеш? Вој

Саведи главу и бегај у-свет. Од текво се само тека мож спасиш. Гос.

САД —се наџиџала будала, па тражи како нема право (какво). Ш.
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— си ми, врајлетино, падла у-руће! Саче видиш какво че буде! Мр/Пир.

САМО —ако те стигнем, ка те уватим, па ка те издигнем — че пукнеш ко

тиква. Рс.

— ватим ли га, че му строшим нос. Ор.

— водиш селсhе политиће, а у кућу се не умејеш средиш како требе.

Рекла таја, рекла онаја, у сваку манџу мерудија да будеш. Држ.

— глтну малко, па си бтиде. Потпpл се уз бандеру. Сваћи какво му да

де, он пије. Јебрик големи испил с грејану рећију, и модар му пламик

из-уста излази. Рђа пијана, усрана и умочана! Пир.

САМО ДА —сте си живи и родитељи, и деца, па како је нека је, мора се

трпите! Карање неје добро сас карање се ништа не постиза! Гра.

— те једнуш дованем, ти би видела! Све би те искубла и горе и доле!

Пир.

САМО —дирнеш ли ми девојчето још једнуш, очити чети ископам! При.

— једнога—другога подбкује. Тражи си орату, никакв работа вој се не

работи. Пир.

— једнушка да те удари, че-ми лбкне! Рас.

— кажи да си крив, и нави шију, и ћути си. Рос (Савет, како да се

избегне свађа).

— клоцати децата! Pђа! А има и унуће, веч девојhе! Вој.

— лоше речи од снауту чујем — че ме утепа, че ме убије, че ми се (у)

уста насеpe! Гра.

— ме лупају по грбину док ме не измлзу ВСв. (преваре. Пир).

— мељеш ко кречетало, и никад не престањујеш. Сук.

— мислите да изедете, испијете, и да се облечете. Па после — друђи

имају! Па имају, черкано, ама уработе, ушпарају, не сеју лево-десно.

Гњ.

— њој још таја ћитка требе! Пет. — подви опаш, и отиде си! Сре.

— остре зуби једbн на другога. Зло једно, зло другото —ко пшета. Сук.

— с окање нема (да) ми надвијеш! Ја че окам, и могу да окам, појако!

прж.

САМО СЕ —забди од смеј, и само това знаје. И какво повише очеш да ти

казујем какву су снау довели?! Грш.

— караше свервата, само гонеше унучетијата. Лоша жена, па те, бре, све

бодљиво, ко бодљиво говедо, гледа. Пк.

— лbzете једна другу, и не верујете си! Ама, те, тека ви поблаго, да

држите кобилћете с плни котлове на рамо и да понћате једнога-другога!

ЧИН.

- одлbгујете једна на другу, и ништа не работите, никакву работу не

завршавате. Рс.

— репери! Не дава, па не дава! Кс.
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САМО СЕ ТИ —закачи с мен, чети казујем све по ред. А народ че слуша

и има ти се смеје! Вој.

— облечи убаво, и убаво јеш, па си ћути. Иако че буде млого народ,

никој нема да примети (ни) да си свиња голема, (ни) да си голема

будала. Кр.

САМО СИ —ја млого на-срце не турам! А да турам —до са би цркла

Пир.

— једbн дbн бил од реч! Те колко си човек! Пк.

— ти делбедерин у селото. Како те, бре, неје срамота! Не видиш ли да

че ти кућата падне на-главу?! Јел.

САМО СКРЦА —сас зуби од јад; —сb зуби камто мене. Вој.

САМО —смоциња, само једе. Малечко, мршаво, ама једе за тројица. Погле

колко компира изеде Рас.

— ти орати, па че се придружиш на тија што млого знају! БЧ. (Претња).

— требе млого поштување. Нема ништа од кавгу, кавга не прави добро.

Ти мен речеш, ја теб. Ако неси разуман да кажеш добро, немој лоше.

Прекрсти се, па речи: Боже, тија одозгоре че ми надокнади. Гра.

— чете молим да ми са право кажеш, и да ме пак не излbжеш. ВСв.

Само шомлаташ кво се сетиш! А неси способна ко жена домаћица да се

заоратиш од домаћинсhе работе! Км.

САМО ШТО —неси видела, това неси украла. Оно, мислиш, народ блесав,

па не види! Ако, крадни, крадни! А после па че почну друђи од тебе

да крадну. Км.

— сам узела једну сливу, па колко је искоколила, очи да ми извади.

Трњ.

Саможивнику, ало себична! Све твоје да је! Све крз твоје дупе да мине!

изв.

Сарлбк ли че делите те се толко карате! Срамота! Пир.

САС —какву се памет слушаш убаво си и до тува стигла, до риџога и до

грбавога! Ама и за њега неси! Јал/Пир.

— коју се (год) састај све ме оговара да сам најлоша. Рс.

— њега се и поштујемо, и ценимо, ко другаре. А башту му не сакам да

видим! ВЛк.
“

— орату ме неч уплашиш! Држ.

— рђу се не расправљај, па какво оче нека ти каже, ако очеш да те је

помалко јад. Батали га! Ајде с мене да ми нешта помогнеш! Чин.

— све се мож валиш колко бчеш, ама зашто се сас децата не повалиш?

Соп.

— сви, па и сас курве, могу да се дружим, ама курва не могу да будем.

. А теб свака час, ти и това можеш! Држ.

— силу не може. Ако утепаш човека, отидеш на робију, па кажу за твоја
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деца да су робијашка. Клони се од карање и од бијење. Пк.

— текво се ни најголема рђа нече повали, а ти си нашБл да се с текво

повалиш! Ста.

— туја главу не знам до дек че стигнеш?! ВЛк.

СВА ПИЛИШТА ДА ПОЈУ, ТИ ДА —се оћутиш! Ти ли си за орату?

Потсмејало се кука на криво дрво! Развлечотино, ништа не разбираш!

Не разбираш работу да си работиш, а знајеш по путове да ломотиш! Ни

каква неси домаћица, сâмо водиш селсhе политиће! Држ.

— ћутиш! А ти знајеш за квоl HМл.

Свако дело на видело, свака тајна че буде јавна! Бог бави, не заборави!

Што мене стигло, тебе не заминуло Рc. (Клетва).

Свакомуче си дојде време, па и тебе! Тегај че видимо кво че буде. А че

има за кво бог да ти суди. Рас.

Свао, дојде ли ти мужат из пашу? Рс. (Увредљива шала).

СВАЋИ —јаши, зарипује и оноде, па после мен да боли глава! (Вулгари

ЗаМ.).

-* поверује Данћину муку, моју муку! Ама че поверује када га

стигне! Пир.

— пут ка наваџујем, виснeш ко тиква на плот, па те сви чекамо! Гра.

Свé àле у кућу, ни једно не разбира. Пк.

СВЕ ГА —жената однесе. Би ђу, уби душу. Бз.

— некако тека орати, како да смо њим све нeшта дужни и све нeшта

криви. Цр.

СВЕ —да је лош, за једбн дон чега претрпиш па и на грбину да га носиш,

прж.

— ђи је турала под-нође, неје читава. Мора да њу је нешто направено.

Гра.

“ тека како се валиш! Теква будала ко теб се раџа једнуш у ст6 године.

мј.

— ме нешта набеџује, све ме глава боли оди њу. Вој.

СВЕ МЕ СТРА —да је бБштека како (га) ти кажеш?! Пет.

— че заборави нашуту муку, и че улезне, и че обере градинкуту. На

пóље господар не можда будеш. Гра.

СВЕ МИ —je jáсно, али ми неје јасно како те текbв убав, паметан и ра

ботан муж узе, с какво га заслепи?! Изв.

— угаџа, све ми је добро, само још перца да ми даде да полетим! Пир.

(Иронично). |-

Све могу да ти заборавим, али што си ми за черкуту рекла, това ти не

могу заборавим, това да си знајеш! Брц.

СВЕ МУ —наказа, све, и што требе и што не требе. Сук.
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— струпа одједнуш, па га најадови, па, бре, онија човек само што не

. пуче од јад. Држ. - -

СВЕ —на подбр орати, све оче некога да избзве, да наљути, да најадови!

Теквb га очепено бог дал! Вој.

— њим ижљацити на потпорће, и они се казују да су домаћини. Пет.

— њино право, наше неправо! Дој.

— орати на викњу! Да ли од болку или од големиш?! Закасал мужат,

ама ђу не мож искара, сас деца му руће заврзане. Пет.

— пешћи оди, а газда. Не смеје да си купи коња да не буде некој у

његов дом попаметан од њега. Затова ни магаре не купује, него сам

влачи до појату и од појату на грбину. Пк. (Увредљива шала).

— пообара, потроши Зет пусти, мора да виде да је сила голема?! Об.

— причаш да си бил (некога), а има ли тебе да су били (некоји)?!

— Море, и ја сам носил бијење, али сам повише бил друђи. Пок.

— работе уработила, па и ћитку заћитила, па на пут излезла. Пир.

(Потсмех).

— работиш това што-ти неје-за работу, а не работиш това што ти је за

работу! Км.

— се варкаш да испаднеш паметна, па кажеш и това што не би никада

, рекла да си паметна. Сре.

СВЕ СИ —ђу мајћа слуша, а еј, девојha голема Гра. (Оговарање).

— знајеш, све си на памет научила! Ама све џабе ка те све цуцају и

шегу си бију с тебе. ВСв.

— ишла узокол, узокол, узокол, ама си па дошла на (своје) место Гра.

СВЕ —соноџува старцити да му даду плацат. И немаше куде, дадоше му

га, па се са скараше сас онаја деца. Рђа безочна и саможива! Пир.

— су си рекле, све што може рђа на рђу да каже. ВЛк.

СВЕТИ —могу опростим, аматеје погане речи што си ми тБг пред народ

рекла, не могу. Пир.

— умејеш! Умејеш да си поминеш и без поштење, и без памет, и без

убавило! Држ.

СВЕ —у чужде дреје идеш нá-гоcје. А овамо се валиш да си газда и

домаћин. Пк. - *

— че ме боли глава догод те гледам пред — очи! Соп.

СВЕ ШТО —имаш прцањ, све има да излети. Има те искарујем из кућуту,

и триста судове нема ти помогну. При.

— речеш, лоше, лош глас чете бије. Подобро је да си попрећутиш, да га

обрнеш на смеј. Гра.

— требе да си искажемо, да си искажемо са, па до Нову годину тoвa дa

не правимо. Нова година, нов касмет, нова ората в(да буде). Ама па(к)

- које си је научило да си је лоше оно че си и после буде лоше. А ти си,
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чини ми се, оди теја! Гра.

Свекрва ме замлатила у младе године па са ништа не разбирам. Ор.

СВИ —су ме обичали, и друшће и другаре, и претичали су се сас мене

кóј-че да живује. —За момчетијата сам запамтила да су се претичала,

ама не знам за какву работу беше?! Изв. (Вулгарна алузија).

— тичичи да поју, а ти Кострешко да ћутиш! Пк. Тека, ка се скарају па

некому речу.

СВИЊА —жена! Текво се је брљиво од-крај. Ич ђу не обичам да ми

добди! Гњ.

— кад сере, она ћути, ама ко ти да ћутиш ка на устата сереш?! —Ама

га па рече, глупчо један глупави! Како ли те трпим теквога блесавога

што не знајеш какво шомлташ?! Пир.

СВИЊО —свинска! —Свиња-ми рекла, па ме неје (ни) јад Пир.

— Свињо! Свињо ти свињска! Тека ли се работи сас чуждо дете? Ја че

кажем на башту ти да ти се убаво отепа! Сук. -

— чети распљескам њушкуту зинеш ли још једнуш || БЧ.

Свраката иде од колбц на колšц, па се на крај надене. И тебе че стигне

Töва! ЦД.

СВОЈ —леб једе, чужду бригу води, никакву работу не врши, а и неје се

уредило ко жена. Држ.

— родитељ, па да не деде? Што имам, борим се и послегно што је да

му дадем! Неје сваћи родитељ исто, неје све једно! Гра.

Своју си главу гледам, чужду бригу не бриним. Гледам да си ми деца

буду жива и здрава, да ми несу гола и гладна, и да ђи научим да буду

човеци. А које си изврча устата нек сиђи изврча,оно не изврча мојата

уста него си изврча његовата. Вој.

Себично, неје се женило. Ка дојде дома, ни дете ни коте. А остарело,

нема ни врата кој да вој отвори. Пир (Оговарање).

Седамдесе године одим по свет, (ама) ко вашту алу не срето нигде. Како

га бог тека здаде наказано, и себично, и зло, и блесаво?! Пир.

Седи си тука, и немој ме само подбоцкујеш! Брц.

Седла Мара на сред село на срмено јелече, па не знаје Мара свекру, што

че рече. Пир.

Секни реч! Секни реч! Секни реч! Чујеш ли кво ти кажем! Секни реч или

главу чети отсечем! Соп.

Сере-маже, сере-маже, па ти накаже све што се сети. Па оно, на крај,

најдобро?! Држ.

СЕРЕМ —те домаћице! Држ.

. — ти сви твоји! —А ја ти серем и живи и мртви! Пир. Ка бејо девојha,
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још преди-páтат, тека се караше, а и бише се, две професорће, па њим

се је после цел Пирот смејал. -

СЕРЕМ ТИ СЕ —попе у браду (Пир); —у гроб (Бла); —у њега (Трњ).

Сери се у њега! Купил си га та си му избил очи! Boj.

Серсеме! Све ти мора сас деца да се бијеш! Че ти рашчоврка и теб некој

главуту! Вој. -

Сестрата ти угасла, нема ништа оди њу. Што не идеш да ђу помогнеш

Него се акаш По село ко Шашава? Кс. -

Сила кокошиња, на дупе му одbшиња! Оно се па нашло да прети сас

бијење и сас силу, а нема душу ни по путу да оди! При.

Сине, сине, да ми је да те доватим, па да ти овака устата рашчепим! Изв.

Ситно прежвакује нешта! Не-знам да ли је болан или је срдит? BСв.

СКАЗА МИ —кво се сети, —триста и тријеce. BojiЧин.

Скапчо скáпани! ДИsaj ce, има работа! Зав.

Скарале њим се женете, па са мужети очи да си поваде, не мож се гледу.

А оне се пак саживиле, и ка једна прај баницу, ока другуту преко плот

да вој даде парче. Сук.

СКАРАЛИ СЕ, ПА ИМА (ДА) —се живи поједу (Вој); —си очи поваде

(дд).

Скарамо се за ништа. Не знам што-ни- би, а не мож се сетимо ни кôj je

први започел. Ама тов мину, помиримо се. Брл.

Скараше се, дигоше кућуту на рогове. Ниш.

СКАРАШЕ СЕ, ПА —дојде до вачање за- гушу. Пс.

— си надумаше као се сетише. А јутре — ништа! Чин.

Скројил си га без ножици! Де изоке децата, па га и њим испричај, да

има кој да ти поверује. Само и деца дbнbc несу толико глупава све да

верују. Км.

Скрчљо! Ни госjе не умејеш да дочекаш и да пречекаш! Имаш сас кво,

ама ти се не дава! Чин.

Скупо че ми платиш ти за това! Че видиш! Ста.

Скокче га нешта да зарадни ћотек? (Чbчка га). Вој.

Слепиле се једна за другу, само шbпчу и само поглеџују час овуја, час

онуја. Сре. (О оговарачама).

Слепно слепа! Слепа си до са била, слепа чеси и останеш! БЧ.

Слепчо слеп! Не видиш ли какво ти прави жената?! Боље чети је њу да

си гледаш, а не да се замлачујеш по девојчетија! При.

Сликала се сас свекрву си на време, и живују си са?! ВСв. (Заједљива

шала на рачун свекрве и снаје).
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СЛУНЧО —jeдан! Случно проклети! Од мен се држ поскраја, да не кажем

. на мужатога па да си после имаш работу! Гра.

— нема те одавна! Куде си сhитал? Pc. (Мужу).

— слунчави! Имаш си жену, па си њу гледај, а од мене се држ подалеко!

сгл.

— Случно! Што ми дрва не докараш, него само пијеш и сhиташ?! Гњ.

Слупаше роговети, сриташе коњити, скараше се, степаше се, готово! ДД.

Слуша ђу како наопако орати, па ми иде скомина, иде, иде! Ама се несте

карам, отидо си! Пет. -

СЛУШАМ —га, банта нешта, ама нечу да се карам и да га учим пред

народ. Рс.

— те, жено, слушам те, па ми мило како сам се убаво оженил'?! Рос.

(Иронично, жени свађалици).

СМААНИСУЈЕ МЕ —Не могу више да га трпим, па нека ми је још толко

муж Вој.

— Немам мир од њега! Куде год да идемо, он ме све пред народ прос

тира. Море, нигде да се не види текbв муж! Сук|Вој.

СМАЛИ МАНГО. —Ако те још малко слушамо, че почнемо да ти верујемо.

Кр. (Лажову).

— ли се договоримо помалко да лbzеш?! Км.

Сматра ли некој куче пред врата, та и ја теб| Вој.

Смеј ми се Ако, смеј ми се! Ама че даде-бог да ти се поскоро врне

Орљ. -

Смири ли ти се срце, или још неје? Убаво ми наказа, и неје ми бbш

згодно што ми све това наказа пред народ, ако знам да неје истина. А

и ти знајеш да неје тека. Рас.

СМРАДЕ ЈЕДАН —Já те више не могу трпим! Тм.

— урини се отука да те не гледам и да ми не смрдиш! При.

СМРАДНО —jeдна! Када пројдеш покре мене, ти смрдиш! МЈ.

— Суpтуку! Ти ли си домаћица! Ти неси никаква домаћица! Немој се

казујеш! Пет. (Смрадној Смрадло. Вој).

Смbкљане! Како па треви да најдеш туја смбкну да се текá убаво спарите?!

мј

СМБКљo cМБКЉАВИ —Седлото те удара у петете! Вој.

— Што ли се натрскујеш?! Боље си подигни панталонете да ти не падну!

мј.

Смбкнута, смбкнута, па рекло: Нема куде! Сук.

Соли, соли, соли! Наприча кво се сети! А ни си повише ћутамо. Вој.

Сопуљане! Деси обриши прво цивећете, па после че оратимо! мј.
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Спуштил веџете! Са че па буде окáње, пцување и карање. Кр.

Сра-моча, сра-моча, сказа њим триста и триjeсе, па ка ђи свити с говна

нарани, она си отиде, лbкну њој. Сук.

СРАМ ДА —ђу је Баба? Море, очи вој испадле, што ми дете сас прут

јури?! Ја сам њој га оставила да га чува, а она га сас прут јури. Пир.

(О свекрви).

— те је! Дој (Свађалици, кад започиње свађу).

Срам си, изгледа ми, одавна изгубила! BC.

СРАМ ТЕ БИЛО —воле један (Вој); — да-те (било) (дој).

— дрта кобило што подлогујеш малечката деца? Сук.

Срам те, фђо једна, сваћи-дон ми дужници добде! Ти се задужујеш, а ја

се раздужујем?! Од децата да отимам, дугове да ти плачам! Зав. (Мужу

пијаници).

Срамотно је да ти пак тражим парете да си ми врнеш! Што се сам не

сетиш? Доста сам те потсечал! Ја несbм погазда од тебе, а и не могу

деца да си огладима твојата деца да раним! Сук.

Срдит је, па га кожата не побира! Дој.

Срдљo, што не оратиш?! Црв.

Сретла ђу, па неје знала кво њој је рекла. Рс.

Сритали коњити! Пуче тиква и при њи, готово! Вој.

Сриташе пак коњити! Ако, доста су заједно друђи појели, нека се са сами

- једу! При.

СРЦЕ —ми пуче од бриђе и сећирације Рас.

— че ми дојде на место ка ти однесем цигаре куде требе, на гробиштата!

Пир. (Мужу, пушачу). -

СТАЛНО —ми посуткује! Ко да је она мен свекрва, а не ја њој. Гњ.

— си под заклоп, нигде се неси веснула (у свет). Брл.

Стани, бре, жено луда, чекај! Не окај! Не брукај ме! Десило се! И ти си

тува била, што си и ти дозволила да се деси?! Неје толко страшно! Де

да седнемо да поразмислимо, па че најдемо излаз из овуја муку. ПРж.

СТАНУЛО —како тиче у главуту оди јад и смрад. Пир.

— ми на вратата како мечка, па на све личи, а на човека никако. Рс.

Стари човеци несу клели, слагали су се, живили су си добре. Пк.

Ствара смут! Не веруј њој, она ретко право казује. Рс.

Створе један баксусћи! Доста сам ти и трпела! А са си добила кво си

тражила! Па ако се још караш, може још да добијеш! Кп.

Стизам ли те, бчи чети ископам за това, руће чети пребијем, грбину че

ти прекршњачим! Нече се више сунеш у моје да краднеш! Нече се више
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сетиш да ми береш градинкуту. МJ.

Стоји му барла како седло на магаре. Све си му личи. И крпенете пан

талоне, па му и оне личе. НМл.

СТОКО —ни једна (Boj); —покварена (Брл); —ти саможива (Чин).

СТРАШНА -па жена? Од говно да њој се не дигне човек! Јал.

— си па жена?! Од говно да ти се човек не дигне! ЦД.

Сту воле! МЈ. (Обраћање неком као да је во).

ТА-боље ли си ти бил”! (ДД); —да ли па знајеш?! (Вој).

ТАЈА НЕСБМ —на мајћу повише, те да ме бијеш (Вој).

— слнце суде да огрејем! (сви да). Вој.
-

ТА —јоште-штој Вој. (Изазивање).

— каквć?! Нече ми падне перчин! Boj.

— кво?! Мож само да ми пљунеш под опашку. Сук. (Вулгарна двосми

слица).

— немој да мислиш?! Вој. (Пркос, изазивање).

ТА НЕСИМИ-из-очи испадал, —испадал из бревенек. (бревенеци). Сук.

Та што?! Вој. (Изазивање, пркос).

Тавралијо! Само тавру гледаш! А имаш ли јоште нешто сас кво можда се

повалиш? Пир. *

ТАЈА —ако је теква цуцава, можда те убоде сас реч да ритнеш. Јал.

бебетарка! Она се још играје саслутhе, сас бебетија! Вој. (Одраслијој

девојчици).

— бездетка, па ка се расцрвила! Па са ака по наднице?! А ка беше у

село, све беше болна! Пк Пир. (Свекрва о снаји).

— вапируља! Она ми крв пије! Она че ми душу извади! Од њу че мрем!

Вој.

— га је напуљћала! Таја све това прави! Вој.

. — глотница! Това ти нема даде трн око да си извадиш! Сук.

— гуза! Све што је благо она да изеде, све што је убаво она да облече!

Пир.

ТАЈА ЈЕ —бутнитрн, а онаја њим је (снаа) па(к) пострашна! Гра.

— само за Мату блесавога! Рос.

ТАЈА —кљасна! Sпуштила сагњицуту до-земи, а девојha?! Вој.

— мангусија! Вој. (Злој жени, али и стоци, звери).

— ми с душу памук вади! Пир. (Муж, о злој жени).

— може да скара и црева у мешину Соп.

— његовата, ка се растресе, не дава му да шукне. Држ. (Оговарање).

— њуравица! Само њури и зло прави! Пир.

ТАЈА ПА(К) -ала, главу ми провpте сас њоњо сакање! Гњ.
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— блесавата! Оно па нашло памет да ми дава?! ВЈ.

— загуљотина! Закаса од њу! Вој.
-

ТАЈА —пуна Вој. (Одраслом размаженом, подругљиво).

— рогуша! Вој. (Поноситој, или уображеној).

— смрадна! Боље че њој је да се опере, окупе и очешља, него да смрди

час уз село, час низ село! Км. * д

— смокна, оно че нешто знаје?! А мужат, смокља ли је, смркна ли је,

смокљан ли је, и он коњу, па си све бревенецити у-руће носи. Сук.

— ти говна никако из уста не излазе Вој. (Оној која “мурдари“).

— чети запали големуту свечу па че вика за тебе. Че изнесе големе

те тепсије, че ђу је срамота од народ. Па че каже: А, мамо, што не

умре једну годин понапред”! Гра. (О лошој снаји, како ће жалити смрт

свекрве).

Теква вој је мајћа била. То је са текво (направил), он је нас три жене

затрл Цер.

ТАМ —бре, будало једна! Не видиш ли путат?! Не видиш ли куде народ

Иде?! ПН.

— будала иде! Кад си запело, никој те не мож врне! Pc.

— требе сас сећирче да ћимнеш па да и умириш! Дој.

Тамо куде си пошла, ја сам веч вил и врнул сам се! Вој.

ТАМБН —ми ич неје криво што ти неје право! Оно и мен неје сваћи-пут

било право, амати неси сакала да се обрнеш камто мене! Сук.

— те не сматра ни за куче пред врата! ПРж.

Тапа-тупа, тапа-тупа, истепа га, искара му прашиштето! Саче се мисли

да ли пак да не слуша! Км.

Татабице! Ти ли си па човек? Брл. (Шкртици).

TВОЈА —алишта сви знају! Вој.

— је жена тврдоглава, она све че плати! НШ.

TВОЈЕ —je прошло, допрв да доводиш жену?! Ама па, може, може?! Малко

ли ђи има по селата! Канеје он могbл да доведе, што има иле и миље,

- та ти ли че, злогледан, и што нема куче за кво да те увати, ти че па

доведеш?! Пир. (Старом удовцу).
— ни се је знало, ни че се па знаје! Вој. ч

Тврдоглав си, бре, ка говедо! Изв.

Тврдоглаво ко мазга. Не мож га препрајиш. Куде навије там иде, па су

закасали од њега. И ви бош њега да бенђедишете за зета?! Пет.

TE —гатија блесавјат, па(к) иде! Од њега се човек не може скута да изеде

нешта, све мора и он да проба! Сук.

— дошbл сам! Ја овде нема место да однесем! Рос.

— куде су вратата! Са сам ти ђи убаво показал. ДД
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— нешто се срчкамо! Ама неје млого, че пројде! Км.

— од овова че правим јеpbм, ама од тебе, синко, ништа не мого да

направим, све некако наопако идеш! Тека ми рече башта ми, али сам

си ја погазда него што је он некада бил. Трњ.

— оди туја ћелестуру се једва отараси! Свакакво вој надума и она си

Побеже, РОС.

— са је грмело! Караше се, па се кућата тресе! Зав.

— тека га напраји! А какво ми је било, не знам?! —Мора да те је

нешто закачило у цветат штом не можда разбереш, толђе године, какво

је добро, а какво неје! Рас.

. — теквеј, те онаквеј! Млого речи замлатене си жене накажу када се

посваде. Цер. -

— ти наша работа! Ја му помагам, а он ме прај на будалу! Сук.

ТЕТИЈА —вашјат белјат, бн је това направил, видели га човеци. Та несом

си (сам) говеда у морузу пуштил”! Сре.

— малуган Вој. (Погрдно, детету, али и човеку малога раста).

TE TóВА —дфнкало, њиното! Требе да је оно това дрнкало?! Оно, сиро

ма,не знаје ни кво орати ни квć работи. Вој.

— мајћиштето! Вој. (Лошој мајци, погрдно).

Те, туј ти је место! Са нема да можда мрднеш и да бегаш ДД.

TEБ —нешто усвиткаше очи како ђу виде. Што си дом не гледаш, него

само гледаш чужде жене. Изв.

— ти позгодно да си куче, а не човек. Pc.

ТЕБЕ —ка слушам, њу би задавил. Њу ка слушам, тебе би задавил. Ор.

— овде за убаво несу окнули. Тува се мора работи, шала неје. Кп.

ТЕЈА —бесуље (Boj); —кучће проклете (Пир. (Олошим женама, курвама).

— бриђе да не водиш! Него си отиди дома, па си окупи дечицата, па

њим напрај вечеру. И она да виде мајћу да имају, да несу сирочетија.

Јал.

— су але шашардисале! Чин.

ТЕКА —да црцаш за трошку леб и за капку воду, да умираш у бољhe,

- нема да ти помогнем! До са сам те помагала и ка је требало и ка

неје требало, а са те нема помагам ни у најголему муку! Толко си ме

зá-срце изела! Држ.

— ђи је чувала, ко да су прашчина, ко да несу њоња деца! Пет.

ТЕКА ЈЕ —ка деца кусају ћисалицу, а на старити (мора да) иде скомина,

па се карају и мрзну си. Сук.

— кад се сиротиња подголеми! Кп.

ТЕКА —ли рече?! Чега бог убије! Сре.

— ми дојде на језик, па се издума. Он је рђа, Рула је рђа! Па и да му

кажеш! Гра.
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— му је спремала! Неје му ни залок леб дала! Липцал је ко куче, неје

умрел ко човек! Усирал се, умочувал се, никој га неје видел! Необри

чен, неуреден, неокупан, сас говна умазан, тека је умрел! Неје имал

преди-смрт кој да му даде залок леб и капку воду. А језикат му је до

послегњи час по гузицуту лизал. Држ. -

— се муж блазни! Пк. -

— си ми дојде, да се карам па да се карам! И док не најдем некога све

да му струпам, не могу да се умирим, не могу леб да једем! Пир.

ТЕКВА —ми пачавра не требе Гра. -

— си си, и теква чеси останеш, стрино Данће! И нема се промениш!

. При.

Теквe ко њу соле вочће од млого знање. СГл. (Оговарање).

Текви тепани ама недотепани, има млого по село. Рс.

ТЕКВИЈА —ђи има млого, теквија ко тебе што не разбиру ништа! Об.

— раначе, синко, че сабереш колко очеш! Вој.

ТЕКВĆ —не закачај, да си после немаш работу! ДД.

— праве најгори љуђе у село. Цр. |-

Текбв ти бил мајсторат, и са се не мож преправиш! Чин.

ТЕШКО —са да мине без бијење. Одавна му се стезају да га бију. Божа га

нече пушти тека тиће. Нече да има разаљњака и мангупа у кућу. Пир.

— си га тебе ако те уватим. Кр. . . . .

ТИ —ако си Голуб, нигде врана (да) нема! МЛк. -

— бар знајеш квоте боли, али мојата жена не знаје кво ђу боли. Гњ.

— би га паметно работила да си паметна Гра. . . . . . . .

— бре, да се удавиш тамо куде жабете мочају, какbв си глупав и гадан.

ТИ ДА —ме кћцаш?! Мене ни башта ни мајћа несу били! При.

— се оћутиш, и да ти се глас млого не чује! Да гледаш да ти се помине

по кожу! Пет. -

ТИ ДА СИ —влас, чудо би напрајил. Само ти не давамо сећирче y—руће.

. Pc. - - -

— на дупе седиш, да се не сећираваш млого за мене! А ја чеси живим

како-си знам! Јал. “ “

ТИ ДОЈДЕШ —како прос, и дојдеш како замлатен, па нема кво млого сас

тебе да се расправљам! СГл. , .

— малко како блесав, ама ти никој ништа не смеје каже штом си силан

па бијеш. Па затова и не знајеш да си блесав него ти се чини да си

паметан. МЈ. - -

ТИ —ђу задеваш, па можда рипа. НМл.

— за мен и за моју чељад не бригуј. Води си бригу за твоје черће на
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коју страну че ђи даваш! Км.

— знајеш какво си работила! Че се сетиш све ка појдеш на онис ја свет!

Душата чети на дупе излази! Пир. (Призвук клетве).

— ка би работила туја работу за недељу двна бити закачили кожуту на

Клин да се суши. Бла.

— како дојде, одма донесе окање и карање. Кр.

— ко да си видела?! Све знајеш унапред, и това што неје било. ВСв.

(Подсмех).

— кучко вртоглава! Кој па тебе слуша?! Кому је на па потребна твоја

памет, и по кво се види да си попаметна од нас?! Да ли си домаћи

ца, или си добра комшика?! Или се пак сас сестре и сас брајћа убаво

сЛáraШ?! Ста. -

— ли мислиш да чете трпим док ме не изедеш?! Гњ.

ТИЛИ СИ —jeла говна при онуја за мен?! Немој више да си јела говна

за мен, очити чети извртим?! (ископам). Сук.

— ме ранила?! Када сам од тебе леб узела?!

тили ЧЕМЕ —окаш тека?! Да ли си ме чувала и појила?! Пир.

— па текbв ћосав бијеш?! Де, приди малко поблиска! Чин.

— учиш?! Ти, главо шупља, ти си нашла мене да учиш! Ниш.

Ти ли че мене сbпињаш?! Кр.

ТИЛИ ЧЕ МИ —забраниш којче ми у кућу добди?!

— кажеш да сам штрбкна?! Ти ли си за оратење?! У твоју се кућу не

може од смрад улезне! Брц.
-

— судиш?! Боље чети је да си гледаш твоју работу! Чин.

Ти ме мразиш! Вој.

ТИ МИ НЕСИ НИ —за малијат прс (Сук); — на малијат прс (Сре).

ТИМОЖ. —другога да лbжеш, мене не можда лbжеш! Сре.

—Твојетога мужа да прачаш у решето на-воду, а друђи не можеш! Друђи

несу толко блесави! ВЛк.

ТИ —мöј господар неси! Какво ми толко заповедаш?! Кр.

— му лижеш дупето, а оно нечени да те чује Пир.

ТИ МУ ОРАТИШ -а оно тврдоглаво па те не чује! Pc.

— оно шашавеје! Кс.

Ти не бери бригу за мене! Вој. -

ТИ НЕ МОЖ —да ме израниш, видиш ли какбв сам голем, по два-леба

че ти на једно једење једем. А љутиш ли ме, нема ни за лебат да ти

работим! Брл.
|-

“ — човеку добро да напрајиш, а лоше можеш ка си очеш. М.Св.

ТИ НЕ —носиш рогове да бодеш! Што да ти се па плашим?! (пак). Ре.

— оратиш с мене, а не знајеш ко је било. Знајеш само ко ти је жената
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рекла. А оно је другако било. Ка манеш да ћутишче си пооратимо, па

че ти све опричам по ред Пир.

— разбираш (ни) за две паре! Рас.

ТИ НЕМАШ —ич од мозак Бc.

— јад, а ја ровем и једем, и тека си живим сас пијанога и лудога мужа.

Зав.

— чорбу у-главу! Може ли, бре, тов тека?! Питаш ли се ти какво че

после испадне или се не питаш?! Чин. - - -

ТИ —немој млого да оратиш! Ђути! Ја че све да расправим, ја по умејем

туја алу да умирим, знајем вој болкуту! Рс.

— непревијена главо (ВРж); —ни очеш искараш (Дој).

ТИ НЕСИ –сас акблат како требе! Вој.

— девојче, па само да чекаш да ти кажу да си убав! Кр.

— млого чису-руће! ВЛк. (Крадљивцу).

— сас свуту (памет): При теб се мож и това деси, неје чудо големо!

Текви ко тебе оче с малко памет да су млого паметни па су у стање

свашта да направе, свакакво чудо! Пл.

— царев син (та) да ти се срамујем, и да све можеш! Пн.

— шута коза, него си стварно рогата! НМл.

ТИ —њи на сви наказа кво си ти очеш, те мен да ми не кажеш?! Држ.

— очеш прво да ми извадиш очи, па после да те гледам сас њи. При.

ТИ (ПА) —за никаква лајна неси Пет.

— Знајеш свакога да пресудиш, свакому ману да најдеш, и свакога да

браниш! Јал.

— Неси не-знам-кво?! Ако си толко убава, како сâма кажеш, тов не значи

да си попаметна од нас?! Кс.

— куде отиде?! Ја ти једно казујем, ти ме друго разбираш! Црв.

— од човечанство ништа немаш, никакbв човек неси! Јел.

— оди мозак ништа неси имал! Како можеш текве речи безобразне преди

нас жене, а има и девојчетија, тека да оратиш?! Рас.

— не знајеш да казујеш кво је било! А повише знајеш да казујеш како

никада неје било?! Рос.

— усмради свуту работу! Вој. “

ТИ —поживе убаво што је јело у мешину, што је лепо на грбину?! Ама

неч се у своју кућу посереш, че чучиш по чужде куће. Пир.

— работиш с болнoга човек, требе да водиш рачун. Грш.

— сакаш да седиш на две столице, ама че паднеш оди двете!.. Км.

— сви празници препразњува, а са работу не знајеш! Кс. (Прекор).

ТИ СЕ —завутујеш како да неси сас свуту (памет), како да неси чис? Држ.

— ману од нас, не добдиш више! Да ли се подголеми од како се поза

Газди?! Бла.
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— мори, неси женила за мужа, него за моје имање! Цр.

- — насмуџи, а јаче се накострешим! Пир.

— Па, да извиниш, усра од валење! Гњ.

ТИ СИ –асли ко посирка. Бог да сачува! Де се откани од мене и најди

некоју другу жену да се караш сас њу Брц.

— acb3, а ја сам дасbз! Па че видимо којче надвије?! Држ.

— бесник! Бесник си и бесник Чеси останеш! ГЊ.

— блесав, ама не изгледаш толко блесав колко си блесав Истинсhи Бер.

— блесава! — Да сам блесава, блесава сам! Ама ти си куде-куде по

блесава! Јал.

— блесаво, вртоглаво! Чу мора да те тужим, голему ми штету правиш!

Ста.

ТИ СИ ГА —до појање докарала? Баба на две копилетија! Пир.

— рекbл овака, оно га казало онака, и направило ти главоболију! Вој.

ТИ СИ-голема говноједица, да прости лебацат! Што-ти-је требало тека

да оратиш, да лbжеш и да се брукаш, черко?! Ја и мајћа ти смо биле

другарице, и ја те волим ко своје чедо! Немој тека друђи пут! Тов те

онеја, але, Боринете, навеле да се издумаш! Сук|Пир.

— дебел под реп, ти имаш! Затова се и силиш! Бла.

— дошла на оседланога коња, па си работиш кво си очеш! Брц.

— дрт човек, срамота је тека да оратиш! Черка могу да ти будем! Кр.

ТИ СИ ЗА —маaну (Вој); —њега ситна риба, пљускавица (Брц).

ТИ СИ —Загорће, на брата ми крв у– очи! Стану ми лоше у-срце, беге

да те не закољем! Брл.

— задомрчкана! Ти си полудела за мужје! ТД.

— замлзен Голема си ти будала! СукiВој.

— зорле човек! Од тебе је доста и толко — што ћутиш! ДД.

ТИ СИ ИЗЕЛА —говна, —трице. Км.

ТИ СИ ИЛИ —голема будала па се не разбираш, иали си блесав ко неви

— јено јуне — од таја две једно! Трећо не можда буде! Ама се па млого

и не сећиравај — будале по свет има млого, а има и невијена јунетија!

мј.

— за болницу, или залудницу, и неси за у нашу кућу? Изв.

ТИ СИ –једна глупарина голема Бер.

— курвица, шарена под кожу! Ш.

— куче без реп! Куче! Пир.

— Лено, ортачка жена! Ти си како ортачка воденица на коју се меље

на ред! Ама при тебе ни текbв ред нема! ДД Пир. -

— лbzóц! —Čчи на очи, па да видимо, па да видимо кој лbтке?! Вој.

— маануту знајеш! Зашто да ти ђу ја казујем?! Пет!Држ.

— Маро, вуњара голема! Убаво знајем какво смо оратиле, а са га изврчаш
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Наóпако?! Ре. -

ТИ СИ МИ —га узел! —Ja?! Турил сам га у слатко, и у пекмез, и у

цимент, и у плеву за говеда?! Пк. (Иронија).

— излезал из срце, не сакам више да те видим! Рс.

— улезал у-очи, и нема да ти буде лbко! Гос.

ТИ СИ —на толко малко осетан?! Човеку неје право право да је тека.

Правете мир, ја толко могу да ви речем! Мр.

— навикал (да буде) како речеш, а оно све тека не можда буде! Мож

(само) понештоl BC.
— напрајила светова! Ударил га у-главу, па (му ђу) све расцепилi бч.

— насметен! Нити си у блесавити блесав, нити си у паметнити паметан.

мј.

— њим тамо само бил магаре које њим воду носи! Гњ.

ТИ СИПА –бил дибидус без мозак! Ја сам помлада од твојуту најмла

дуту черку, а ти да се тека запљескујеш?! Ре.

— ко попат! Нема кој да те слуша, ми си имамо работу! Гос.

ТИ СИ ПАМЕТАН ЗА —три коња! И нема кво да ти казујем и да те

питујем! Млк.

— за тројица луди! Доста је да ћутиш и сâмо да гледаш, па да се види,

а камоли ка оратиш?! Гра.

ТИ СИ-просерисукало, а мужат ти је помиран! Нема кво од њега лоше

да кажем! Брц.

— прошљак! Дронци се развисели на тебе! Срамота ме што си ми

póднина! Сук.

— прошљачка черка! У наш-дом нема да улезнеш! Пир. Тека ми је

свекрва оратила и прачала аброве да несbм ја, сиротинско девојче, за

њонога сина. Ама ни се па узомо, не гледамо на това.

— решила моју кућу да растураш, ти си ми крв у-очи! Не могу да те

гледам. Гњ|Пир. *

— с козе расал, ти-би могbл и да врекаш! Пк. .

— се сpдит родил Криво ти што ти је мајћа жbмбава и башта блесав.

Држ.

ТИ СИ СИ -ти, ми смо си ми! Ако си имаш, твоје си је! А ја се не

срамујем што немам! Ама све што имамо несмо украли никому, сами

смо (си) га створили, а ви вашето несте створили сас поштење! ВЛк.

— това напрајила, и немој га преврљујеш на мене! Вој.

ТИ СИ —смрадна! Ка пројдеш покре мене, смрдиш! А ти не само да

смрдиш него и боздиш! Сук.

— това знајеш на по тебе! Вој. (Иронично).

— тупа ко васуљ. Какво ја има с тебе да се расправљам?! ДД.

ТИ СИ У БУДАЛЕТЕ НАЈБИСТАР —И сви това знамо, и затова те толко
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почитујемо! Мл.

— Само, куде да се најду будале да улезнеш у њи, па да те народ одма

види и чује човек да си?! Пк.

ТИ —тута, а ја мута! Тека ли ти очеш?! Е, муте, муте! Пир.

— у блесавете неси најблесава! Ја знам још текве але! Гра.

— црвиво дупе! Ти дрчно дупе! Ти све мора да пробаш! BC.

ТИЧЕ —видиш може ли тека да се мињује преко домаћинску ливаду?

— Де, што бкаш?! Ако сам прешђл, несbм у однел! Че ти дадем једно

бреме сено за штету, ако је штета голема?! Ја не умејем да се карам без

потребу, боље да тргнем штету! Ниш.

— допрва видиш твојуту муку Де чеке! Чин.

— једеш, благоче се облизујеш, а ни че само ринтамо?! При.

— ме запалиш! Моли те, куми те, не помага! А да се карам и бијем,

нечу се брукам! Кс.

— си отидеш дома с крваву главу, тека ми изгледа?! Сук.

ТИЈА —авгус, таја рђа (Брц);— баксуз, сви че ни закопа (Гра); — бесник

(Boj); —бицман (При); — бицманин (Вој); —вепар (Бла); — дрвендељ

(Boj); —дрт бик (Пк); — жмукавјат (Сук).

ТИЈА —ка се родил ничћи је падал! Наследил, и са друђи работе за њег,

а он се само излежује по ладовинете, преврча се час на једну час на

другу страну. Трњ.

— коњ. С њега се не мож разбереш! Он је добар сâмо кад га зовеш на

једење. Вој.

ТИЈА ЛИ —па зевзек, тајали помаларка?! Од њу си човек не мож у кућу

прдне! Пир.

— Станко, таја ли рђа?! Не сакам ни с очи да га видим! BC.

ТИЈА —ми дроб изеде (Грш); —мулча (Гос), —несретник (Пн).

— носи црвиве руће! Не пуштај га да ти се млого мува по двор! Дој.

— њура! Само ћути, само њури! Pc.

— њуpча њурави, све ми житото згазил: Пс.

— овbн! Оно гледа баксусћи, асли ко овbн! Држ.

ТИЈА ПА —замлатњак (Сук), — рашчепљак (МЈ).

ТИЈА —Пера Прдља, вашата роднина, че излезне у сви најпаметан?! Пир.

— по не згоди кој деде! Млого алимо, затов лоше и пројдомо! Пк.

— право казал, неје излbтал -у понеку кућу само калабалbши се ства

рају, и големи ненавидлbди! Пк. -

— се људи прекарали, тија што су умејали да ћуту и да трпу! Пк.

ТИЈА ЧЕ —како Гојка Ботhинога, да скрене! Брл.

— те бије! Ја га тека намерисујем! Вој.

ТИЈА —шакламан Вртоглава ала! СреfВој.
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— што не разбира умеје повише да те увреди него тија што разбирају.

Ста.

Тикво недозрела, ти! Ти сâмо једно карање знајеш! ТрњfЧин.

ТИЋЕ —дигоше ђурунтију (ВС); — испишта жената (Вој); — појде крупна

ората (Пк).

— се уврну у мен! Па: Ти си па: Ти си па: Ти си! Набеди ме пред

толко народ да сам ја крив ако знаје да несbм, и ја си од срам побего,

не смеја војништа оратим. Сук.

Тлца, тлца, па све у главу тлца! Гра.

тлцниcЕ У глАву, плчЕ СЕ СЕтиш куд? —je, куде си га оставил;

—си залутал, у какво си се друство лоше нашbл! Вој.

ТО ЈЕ -грубо, Јово, при толко народ да оратиш тека! Зав.

— домаћин човек који чува бричене овце и рутави волове?! ДД.

То неје баба, то неје човек! Пир.
-

TöВ —да узнеш чук и да га утепаш! Poc.

— паметан нече да замисли и да направи! СГл.

| — твоја работа неје! Гледе си твојуту работу! Кр.

ТОВ ШТО —ја имам, оно никада нема да има! Трњ.

— је поделено, ли знајеш како иде?! Све сас зор, све сас карање! Гра.

— си ми направила лоше! Да ли че видиш бело видело што ми мужа у

болницу накара?! Че процовтиш ко дренћа у дупе?! Пир.

ТОВА —алтавото; —бачиско куче, — блесавото; —дупе ненасито! Јал/Вој.

— и без паре да ми даваш, нема ти га узнем! Чин.

— ич дупе да те не лbже! Вој.

ТОВА ЈЕ БИЛО ЛОМ И —гром (Вој); — тресак (Дој).

ТОВА ЈЕ Jбрука, па резил, па зарезил, па железо турил, па пожелезил,

па отишол! Држ. (Део бајалице?).

— голем срам! Човеку да потураш нешта, а он неје крив?! НМл.

— срамотно! Немој текво више да те чујем! Брл.

— канsbp човек! Не иди при њега ка ти кажем, ка те молим! Гра.

ТОВА ЛИ ЈЕ —мојат каразлија? Де навам, де навам! Деда ми са кажеш

зашто ме тека набрука пред народ?! Вој.

— спање, ка спим на стра?! све ме стра да ли че ме задави! Цр.

— Што се забило там, што неје тука?! Гра.

ТОВА —магарешка брига да неје! Брл|Дој.

— ме она напраји да се скарам! НМл

ТОВА МИ —не требе! Никога не слуша, сас никога се не слага! Сви кажу

да је рђа, и да поголема рђа не можда се замисли! При.

— се пак овде, на шију, укачило! Ич га не могу више трпим! ВЛк.
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Това обичаш, знам! Това си ти је на-срце! Човека за-срце да изедеш, па

да си побегнеш да не можда ти одговори! Пир.

ТОВА ПА —блајало (Пок); —Мирката, никакво неје (Вој).

— Опално карање! Дbн из-дbн, дон из-дbн, не дава ми таја рђа да

мирнем! Сук.

— шњувало! Од кућу на кућу, од сокак на сокак, сâмо да си неје дома!

Вој.

ТОВА С —големата уста (Бе); — развртенуту гузицу (При).

ТОВА —сам ти у јад рекла, изговорила. Рекла сам, не поричам! Ама, са

млого јадујем што сам това рекла. Таја сам жена, па опрости ако очеш!

Јал. - -

— те нема огреје, ич се не надај! (Ста); —ти не доликује (Бер).

ТОВАТИ ЈЕ ЗА —онова што си ми (зло) напрајила (Км), памет (Вој).

— памет! Па друђи-пут ка причаш сас жене на пут а ти гледе да не

буде све лbжа што кажеш него понешта (да буде) и истина! Трњ.

ТОВАТИ НЕЈЕ —за орату. И подобре чети је да се оћутиш на време

чин.

. — требало да кажеш, само си отвори орату! Вој.

TöВА —ти нема лbко опростим што си тека заљопала пред народ Пет.

— чете кошта млого! (Ста), чича Дришља ич (и) не помишља (РС).

— чудо до са неје било, син на башту руку да дигне! При.

ТОВА ШТО —je до са било дај да заборавимо, карање ми је досадило! Гос.

— ми казујеш дојде како малко притужљиво, како малко и на лbЖу личи!

Пок.

ТОВА ШТО СИ —ми раскопала одма да заравниш, да те тук не закопам.

Држ.

— направил, това је големо будалство! Вој.

Тогова су прочудили! Затов је он станул вртоглав, а не беше текbв Бpл.

Тојагу, па забери, па све најури крзи прозор! Зав.

Тóј си је од како си је —убило те чумата! Боље неје ни било! Гра.

ТОЛКО —ли је па бБш запета работа?! ВЈ.

— ми беше ћев да ти стрbшим ногу, ама ми не паде на машку Рас.

— па да си заћоравел! Што ђу не питаш, жена ти је, зашто се на делник

облачи ко на Велигден? ПРж (Подстицање на свађу).

ТОЛКО СИ —ме увредила, те не могу ни доњам ни ночњам да ти това

заборавим! И док ти не врнем нема мир да имам! Трњ.

— разбира! Она да разбира повише не-би-ти това рекла. Брц.

. — силна! Тув без тојагу нема приодење. Км.

Толко су те баштеве правили, а ти си, ете, будала испадал. Рс. (Увредљива
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шала).

Топове да пуцају, нема да ни раздвоје! Та ти личени, ало рашчепена,

раздвојиш?! Којче па теб верује?! Гњ.

ТРАЖИ —за кво да се скара, ама још не може да га најде. И че почне да

ока за нижашта. Војпир. .

— си подобру ако ти ја несbм добра! Никој те неје врзал за мене нити

те па силома карал да ме узимаш! Цр. (Мужу).

Трај, бре, оћути се! Рекла си какво си сакала, са ћути! ВРж.

ТРЕБАЛО —би у топ да ви турим па да ви исврљим на Басару. Толко

сте ми досадили! МЈ/Трњ.

— је да се тужимо, али ајде! Рачунаш, нечега у грbб носи. Соп.

ТРЕБЕ —га уикаш, убрукаш, па да ти се више никад не јави ВЛК.

— главу да му отhинем прво, па тегај да пристане! Брц.

ТРЕБЕ ДА —je мојата жена јела свинско?! Позаслуше ђу! Не чини ли

ти-се како да грди?! Пир. (Омаловажавање своје жене пред другима,

како би се застидела и ућутала).

— неје боштека како га ти казујеш штом га толко пути казујеш! БрцJГра.

— ме запамтиш! И че ме запамтиш, скоро че буде! ВC.

— процениш (прво) које можа које не мож, а не да се блскаш! СГл.

(Савет, уз увреду).

“ — узнем чук па да ви сви побијем! Тм.

Требе ли (да) ви целивујем сви у- руку, да напрајите пачавру од мене.

Бла.

ТРЕБЕ МЛОГО ДА СЕ ЗАЛАТИШ, ПА ДА —ме стигнеш, — постигнеш

ко ја. ВСв.

Требе поново да је отишбл при онуја кучку? Гра. (О мужу невернику).

Треви га бош куде га боли! Ако, да не пита толко, да не боде! Држ.

Тренчо ли један! Пир. (Трапавом, тромом).

Три деца имаш, ни једно не вреди! Тм.

ТРИСТА —му надума Сказа му триста и тријеce! Па са нека иде да

мисли какво сам му рекла! Нека са и он бригу бригује, доста сам му

jä појадувала! При. *

— муће и сас њега, а лабавшок је и на работу. Држ. (Оговарање).

— чудишта је направил Ала! Соп.

Трљал, не трљал, ја сам закасал. Бриђе и невоље од лоши човеци че ме

уморе! Кр.

Тројица сте мужа у кућу, ама ни једно за једно неје! Вој.

Тромчо један! Мислиш ли ти којче ти завршава работу?! Пир.
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Тропаш ко празна воденица, и сâмо това знајеш! А за никакву работу

неси! Пир.

Тропнул га по-главу! Памет да му дојде, да не оди више ко шашав! Кр.

(О тучи).

ТРОШИ СИ ГЛАВУ —Доста сам ти помагал, и саветувал, а доста сам ти

се и посећирал! Са је дошло време сам да си бриниш своје бриђе! Вој.

— свате, па и сто-пути да си сват! Тека не може више — ја само да

давам, ти сâмо да узимаш! Об.

Трубела је на сва уста Вој. .

Труби на чужда гробишта, а на својата се и не обрта! На својата и забо

равило! Држ.

Трупе! Ти ли се за оратење?! Ти не требе ни да се јављаш! За тебе је

никому да се не јављаш, а камоли да се караш! Пир.

Трупуљесто, главуресто, коколесто, баксузесто! Прилика, синко, та нема

кво?! Текву девојhу не-би препоручила и на онога кога највише мрзим,

а камоли на сина! Изв.

Ту! Ту! Ту! Ој, Ту не знајеш! Ти си јабукарка! Пс. (Жени).

TУВА —Има да капошеш! Неч те ни погледам више! Пет.

— нема нагаџање! Џабе очеш да погодиш (какво оче). А и он не знаје

какво бче.Pc.

— ти је место, млада невесто! Са ми је дошло срце на место! Вој.

(Ликовање, када онај ко је злочинио падне у клопку).

Туја ти реч не може ни куче с масло изеде Гњ.

Тука ти је место млада невесто! Дојде са ти мен на машку Рc. (Pyгање,

ликовање).

Тукни се негде, неси владика! Брл.

Тупане малечђк, ти ли че ми судиш?! Вој. (Детету, али и одраслом ако

је малога раста).

Тура му соплитку! Што га не помогне, а за соплитку лöко је? Сук.

Турали у чорбуту сол једни, па друђи, па трећи, па се са не мож једе.

Епа, неје добро за једење?! Па неје, ка су сви солили а са не можда

расбле! Изв.

Туте! Туте! Толко ли не умејеш да га напрајиш?! Сук.

Тутка га жената да се кара сас брата си.Км.

Тушко! Тушко! Млцаш ко говедо, ни името си не знајеш! Сук. (Муцавцу

Душку).

Ђе изока: —Бéлће, Белђе! Па дојде у нас да си оратимо увечер. Никада

се несмо карали, карање добро не доноси. Њина кућа како да је наша.
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“ ЧИН.

Ђе речеш неје било?! а сви су видели и чули, и не можда одричаш! ТД.

ЋЕВ —им (све) да преправљају, ништа да не буде како друђи оче ВЛК.

— му да пине а нема снагу, не можда поднесе. Ене га како се скукуљило

у калиштето, како свиња ка се купе. Пет.

Ђилчо! И ти ли си па мужу! И ти ли имаш сас кво да се силиш?! У твоју

кућу кокошка поје! А ако и запоје петbл, налута из комшилbк! Пир.

ЋИМАЈ СИ —мује испред себе! Замен не води млого рачун Градд.

— преди твојете очи, немој преди мојете! Дој. Тека кажемо некому кој

води чужде бриђе.

Ђипи ми, ћипи ми, па клобуци преврча! Не могу да га више трпим!

нмл.

Ћисело винце, весело срце! Деси пини, деси испи до крај Поналочи

се, па ајде дома да си деца башту виде како иде на четри-нође! Pc.

(Увредљива шала принуђењу пићем). -

Ћиткуту си носиш и назад и напред! Погледај си ћиткуту одозад! Доста

си се на народ подмигувала! — Море, нек се смеју! Доста сам њим се

и ја смејала и подмигувала! Нека се са и мен пошегују и подсмеју! Па

кад мине мојти смеј, пак че се смејем и шегујем, и никому дужна нема

да останем! А тија смеј са че пренесем, мора (да) га пренесем! Гра.

. Тека њој се оне смеју за черкуту, а она њим пак, горда газдерица, тека

одговара.

Ћопшо ћопави! Што ти бог не одузе и другуту ногу па по-земи да се

влачиш, да не луташ по чужда лозjа?! Сук.

Ћорава ти страна! Очеш све ја да ти давам, и све ја да ти попуштам, па

да будемо рода и пријатељи?! Епа, нема више това! Вој.

ЂОРНА ЋОРАВА —Прошла, и врвину направила! СГл.

— ћóрна ми рекла, па ме неје (ни) јад! Рас.

ЂОРЧО —ћбрав, куде луташ? По цел— дbн се не прибираш! Pc.

— ћорави! Добро је било да ти је бог узели онова око, свет да не гледаш!

Држ.

— што жмиш?! Не видиш ли да те таја води за-нос”! Boj. (Сину, против

снаје).

ЋУТИ, БРЕ —комшијо! Немој се одјутро замлачујеш да ти не накажем

какво не сакаш да чујеш! НМл.

— не могу да те слушам! А ка ти отидеш при овцете и (при) магариш

тата, причај њим какво очеш и колко очеш! Цр.

— ти ли си за орату?! Да те не узе тија блесавјат што ти помага да

се караш с мене, још би вaрдила Кејат да га пилишта ночу не прелате!

Пир. (Еротска алузија).
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ЂУТИ ГОЛЋЕ КА —нема кво да облечеш, у љуђе да се веснеш, него све

у чужде дреје! Немаш премену ни за укоп! Нече да има у кво да те

закопају! Држ. -

— немаш у кво у љуђе да се веснеш! Вој.

ЂУТИ ГОЛЋЕ —Комшилок те облачи! Км.

— ти неси за орату ка се у чужде дреје премењујеш! ВЈ.

Ђути, да ти ја не почнем казујем, па че се уSвериш одека си! Вој.

Ћути ко да сам вој нешта украла и чека да њој Sвезде од небо стурам!

Једно смо причали кад ја узела парете, а друго је са напрајила! Това

је куpвинсhи напрајила, и посрамила ме пред народ, па сам ко усрана

од срам! Изв.

Ђути, не јављај се! Ти не знајеш какво је работа, ни какво је мука! Цел

живот си лежала, друђи ти леб давали! Немој се (са) другому смејеш!

Гњ.

ЂУТИ, НЕМОЈ —да казујеш! Ја да ти не казујем, сви чети се смеју ЦД.

— се казујеш (Вој); —си казујем, си казујемо аловети (ТД).

ЂУТИ —ораспијо проклета, ти ли си за орату?! Твојата алишта сви знају.

Јал.

— рђо! Ти ли че ми казујеш, ка немаш с кво у-свет да се веснеш?!

. Сук|Вој.

ЋУТИ СИ –Гледе си мужа и деца, а сваћи кој кво тражи чеси најде

Пир.

— ти! И ти си иста шарка! ВСв.

— Това те несу питали! Тм.

ЋУТИ. ЋУТИ. —Де, да ти ја почнем казујем! Немаш ни ложицу, ни

паницу, ни чарапок, ни кудељу! Чуждо носиш, чуждо једеш, па чужде

куће работиш да се раниш! Пк.

— И у будалете, па и тāм си послегањ! Држ. (Мужу).

— Исто си ко пачавра Гњ.

Pђо! Ти ли си за орату?! —Pђа ми рекла па ме неје јад. Сук.

— Твојете черће носе барјак по село! Сук.

— Тија твојат блесавјат слуша кво ти казујем и кво народ орати за тебе,

ама нема памет да се свести него ти све верује! Сук.

Ћути усрана гузице! Ти ли си за орату?! Немало кој, него ти?! Држ.

ЋУТИ УСРО —Ти ли си за орату?! Гра.

— Ђути! И ти си па некаква?! Штом видиш мужје почнеш да се протезаш!

Ти на другу работу никада неси ни мислила! Пир.

Ђути, Циганко, ћути! Тебе је правил Драга Циганин. Ако ми не верујеш,

позагледе Драгу, па позагледе башту си, па че видиш на кога повише

личиш! Че видиш кој ти је истинсhи башта! ГосtПир.
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ЋУТИМ —само да буде мир у кућу. Бла.

— ћутим! Ђутим-ћутим! Па ми до гушу дојде, па му и ја понешто

кажем! Држ.

У, БРЕ —дете, мани се од мен! Без тебе се не могу (ни) помочам! (посе

рем). Бер.

— што си стиснута! А убаво знајеш да се наједеш ка другому у кућу

улезнеш! Убаво си потражиш, па и по два-пути да се наједеш — и за

јутре Брц.

У главуту војник, а у дупето сметеник Муж и половина?! НМл. (Иро

нично).

У главуту брига, само ћипи! И само се ладим, и крпе врзујем! Налаја ме

таја кучка, па са мир немам! Мора да је бесна таја кучка проклета?!

Пир. (После свађе).

У ГРОБ ТИ СЕ —намочам, —насерем, — посерем. Јал/Пир.

— посерем! —Де ти га па наплни! Куде чу легнем ка умрем?! Пир.

. (Шаљив одговор на велику увреду).

У, изеде ме ко куче! Ама ти ја нема дужна останем!Изв.

У које си се панталоне венчал, у теја си и донес Ака те жената поопере

и поокpпи, и свекар че будеш у њи! Тм.

У, куче куде суче! Дој. (Оном, најчешће детету, ко врши нужду где не

ваља).

У мамо, што ђу толко бије?! Тија је без акbл, тија че ђу утепа! Он бије,

а она се смеје?! Он удари, а она каже Јеџ! Čн пак удари, а она пак

каже Јеџ! И тека млого-пути и млого време! И он се умори, она се не

умори, него се пак смеје, подира га?! Каже му: Јеџ! Гризи! Куде си

ударил тамо зуб углобилi А народ слуша, саири се! Пир.

У, марш мочно, ти личе ми казујеш?! Пир.

У мој век текво говедо ко тебе несbм сретал Гос.

У моју кућу сви имају похвале и награде! И имамо све, и најгазде смо

у село! И има да купим не само њега него и целуту малу Он че ми

казује који је, ко да ја не знам?! Они су од крај тbнћи, а и свити су

замлатени! Кс.

У наше село ка човек прдне на једбн крај, на друђијат крај одма се чује!

Држ. -

У ČЧИ —те измотава! Ама нема кво да правиш, че ћутиш, че трпиш.

- (немаш). Гра.

— чете пљунем! Бла.

У, pђорђосана, ти ли се пак довлече?! Да бч да се уринеш да ми неси

пред-очи, да те не гледам! Пир. -
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У село големи ненавидлвци, с купове Гра.

У, СЛЕПЧО ЗАСЛЕПИЛАТЕ ТАЈА ПА НЕ ВИДИШ КУДЕ —6диш, — те

воде! Сук. -

У СРЦЕ —га убоде таја рђа, па са не може да се удрамени (удремени) Вој.

— си ме убол, ко змија! Бc. -

У стање је тија мутавјат, мужат ми, децата да положи, само мајћу си да

заштити! Кр.

У топ чете турим! Бc.

У туја кућу нема више ни једвн паметан! А ти сас њи уток правиш и

ортачиш се! Изгледа ми да си и ти ко њи! Сук.

У, hopчо ћорави што жмиш? Не видиш ли куде те таја одведен Гра.

У Што —ме толко изеде ка несом крива?! Што ме једеш?! Држ.

— си ала! Подносиш се како Ружа Талина! Пир.

УАПА МЕ ЗА-СРЦЕ —Изеде ме таја рђа Бер.

— Са се не могу смирим! МЈ.

Уапа се за језик! Ама доцкан, изреко се! Чин.

Уапала га пчела за језикат, и това усред кавену?! Требе да је затова отекал?!

Кр.

Убаво знајеш каква су све говна излазила на таја твоја рашчепена уста?!

Немој да се правиш ко да ми ништа неси рекла, ко да ништа неје ни

бИЛó! ИЗВ.

УБАВО МЕ —Изгледа сас теја њоње зле очи! ДД Гра.

— ти налаја! Ама од това нема ја да побеснејем, него чети да побес

нејеш! ПРж.

Убаво напрајише! Неси бил ни ћорав ни мутав када сво ишли при њи и

када сам ђи питала! Напрајил си ме на нигде и ништа! Састова нема

ништа да постигнеш! А ја сам горела меџу два-огња за тебе, а ти това

неси видел Цр. (Мужу).

УБАВО ЊИМ —момчето, ама често ћевлија! Како попивкује почесто, а

неје ни без друђе маане! Него ајд боље да си ћутим, мож се осватите

па да ме после мрзите! При (Оговарање).

— отсука! Нече се више сете да ме закаче! Вој.

Убаво сам му наказала, па са ако бче нек се оћути, а ако га неје срамота,

па и не мора?! Чин.

УБАВО СИ —наказаше! Не знам да ли че смеју јутре да се погледају

у-очи?! BC. *

— њој ја реко: Не мож тека снајке, несbм га ја чувала ти да га једеш

Гра. (Одбрана сина).

УБАВО ТЕ —гледам, и па не могу да видим по какво се разликаваш од
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нашуту големуту свињу, рањеницу? Сук.

—слушам како једеш говна наблаго! Па си се нешто питам: колко-ли-че

још мораш да изедеш да се заситиш и (да се) оћутиш! МЈ.

Убаву си капу нашел да туриш на— главу?! Са ти је спроти памет. Кр.

Уби га на правду бога, једва га стемо да га спасимо! Зав.

Убил га бог у алуту. Това се пак утbну, пак се усмрђује! Дој.

Убоде ме у-срце! Нема да могу више никад да му опростим! Пс.

УВАНЕМ ЛИ ТЕ ЈА, ЧЕТЕ УБАВО — изгњасам, —изђебрам. Вој.

Уванем ли те ја, чети се убаво одгњáсам! Чети се отепам до благо! НМл.

Увати ме јад, па му све и свашта наказач. Бла. . -

Увати бабичкуту па ђу убаво протреси, да ђу уплашиш. Само немој, черко,

да ђу бијеш, проклетија да те не стигне! Пир. (Ћерки, како да поступа

са свекрвом).

Увек ми је забивала заглавће! Не може да буде човек! Кр.

Увредила ме је за сина и не могу да у поднесем ни у живи ни у мртви.

Товари ме сас сина! ДД Гра.

Удавил би га, само да може, капку воду! Вој.

УДАРА —ђу слнчаница, не работи њој се! А само сhита од кућу на кућу,

по три-пути при једну жену само! Држ.

— ми шилци Боде ме како сас вилу железну! Сре.

Ударен си малко, ама че поминеш! Башта ти беше малко повише ударен,

ама да не беше прејел спржу, још би си бил жив?! Кр.

Удари га једбн, те га расипа. Ама џабе, луда глава је луда! Сас бијење

не можда стане попаметна! Вој.

Удари —њим по шамар, они че се оћуту сук

— се у главу, па се позамисли! Кад би ти ја това рекла пред народ, и

још да лbжем, како би ти било?! ВРж.

Ударила сећира вbровети! Да се помире, нема се помире! ВРж.

Ударили на веселбу младити, и ништа не работе. Сваћи дbн — празник?!

Гра.

Ударило остро на шиљаво! Готова њина слога, јучера село размирише! Pc.

Ударим ђу за това понекад през-нос! Вој.

УДРИ —кучку помијарку! Удри, позлатиле ти се (ручицете) Рс.

— неје твоје! Ако не мож старити да избијеш што ти зло праве, ти њим

бар децата истепај?! Сук. (Кукавици, која туче туђе дете).

Ужлнчи се преди три-дона, дон из-дон, дон из-дbн, и не мого се рас

прајим сас алу! НМл.
-

Ужлнчила се у мене и оче душу да ми извади, и мирку ми не дава! Држ.

140



Фразеологија омаловажавања у пиротском говору 563

УЗЕЛ —га на зуб. Вој.

— ти бог од ведрицуту, па само лајеш! Гра.

УЗЕЛА —си ми тиче испод грло! (Зав); — у куче очи (ВЛк).

УЗИМАЈ ОСТРУШКУ, ПА —га утепај, —уби кучку. Трњ.

Узни и од мене, несбм црвива! Вој. (Оном ко одбија понуђену храну).

Уидају се! А ја карање не волим, ја си прећутим, претрпим, и понекад

одвикам ка ми неје млого право. Зав.

Ујba не ти помогне, само ти још лај (на њега)? Пир.

Укрстимо речи! Не мож више тека како до са! Дој.

Улав се прави, не познаваш га ти! Ама скоро чега опознајеш! При.

Улезал бес у њега, па само беснеје! Вој.

Улезле му бубуљачће у-главу па повртоглаве одједнуш ВЛк.

Улезло му нешта у мозакат, у главуту, и не држи га да је миран, мора да

се кара, да се бије, некакво чудо да ствара. Сре.

Уловило, али не искористило! Какво му можеш ка је глупаво?! ДД.

Уљопа ме дибидус! Пн.

Уљутил ђи, уљутил, па чега згризу с зуби! Вој.

УМРГУЉЋА —По цел-дон седи сас жене и кој како мине или нешта рече,

(она) само кара устата на тилат! Ич ђу не обичам! Вој.

— Све она најде некому да се потсмива, да качи устата на тилат. Км.

УМРДУЉЋО —Менли најде да се шегујеш?! Рос.

— Теб би ја рекла једно: неје добро на народ да се шегујеш, не знаје се

Кога какво може да стигне! ВРж.

УМРЕ —и свекрва ми, а мислила је ја да че умрем преди-њу! Пир.

— Циганката што те валеше, па са чембра сам да се валиш! Сук.

Умри баксузе! Без свакога се може, па (че се може) и без тебе! Ор.

Умbшкала се ко да је била у воловодицу! Куде најде толку штрбку, не

знам?! Пок.

Уперило се, па се само кара! ВојШТрш.

Уперује се у мене! Неје ђу срамота што сам њој свекрва и што је још млада

невеста?! При.

Упетли се (па се кара) с мене! Не можда одмери куде му је место! Пк.

Упирчи се, па се само кара! Тека си му добро, тека сиђу мајћа научила!

А девојha?! И којче-га узне, којче си главу сас текво врзује?! Сук.

Упирчил се, па кара ли се, кара. Асли је ко жена алапача! Држ.

Уплатка ме, уплатка, уплатка! Још се не могу сврнем! ВЈ.
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Уплашила се затов што је згузна знаје си она манете, ако се прави да је

чиста како сребро и злато! Пир.

Уплашило се, па трчало, па се уплаутало, што не мож-да стигне на време!

Ја ли сам вој това крива што не умеје на време да појде куде требе?!

гњ.

Упропастил си сас работу убаву златку, па са че и мен упропастиш! Што

ми стално напиљасујеш, што га ти неси уработил ка си видел да сам у

голему работу и да не могу да стигнем да га уработим?! А ти?! Какву

си па ти работу имал? ПРжјВој. (Друга жена, мужу).

Упропастило се, и тека че буде док смо живи, (и) нема да ни буде доброј

А ја би обичал да је оно здраво, али с њи се не мож разбереш! Држ.

УРИНИ СЕ —да те не гледам, —(отука) свет да не блазниш. Вој.

УРИНИ СЕ ТАМ —џенабетино једна (При); —Џеремотино једна (Гњ).

Урињуј се од мене! Беге док си читав! Зло големо чете стигне, ако те

само доватим! Об.

Усмрадил работуту, па си са ћути а ни муку мучимо. МЈ.

Усмрадише работуту —тужише се, разродише се, брука голема! ПРж.

Усмрдела гузице! Ти чиста, ја нечиста?! Погледе си sâгњицуту, по њу че

, видиш колко је чиста! Држ.

Усмрдело се на-живо, а оно знаје да те оноде! Што си не погледа кућуту?!

Ни једbн прозор неје обрисало! Пир.

Успалела гузице! Немој ми се вртиш окол мужа, очи чети ископам! Км.

УСРАЛ —работу! Убаво се наватил, ама после усрал работу! Pc.

- си се од стра па не умејеш ни реч да кажеш! Км.

Усро Усро Погледај си загњицуту па после орати Јал.

УСТА —вој се пшета насрала! Какво има она да расправља за моја девој

четија? ЦД. (У уста. Вој).

— да имаш, језик да немаш Тетов да знајеш, черко, од сbг Пир.

УСТАТИ СЕ -насеpeм и намочам (Сре); — серем (Соп).

Устребал си ми Вој. че

Усукал концити, готов је! А видиш какво зло прави?! Душата му у носат,

а оно зло да направи?! ВРж.

Утепљаку, не видиш ли да душу немаш?! РС.

Утилил се ТОВА-ПА-ТОВА па не попушта! Грш.

УТРНЕ МИ -глава од тебе! Чете молим да се оћутиш! Немој ме молиш

да- те бијем! МЈ.

- онаја од џућеле које не разбирају ништа пир.
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УФ ББш ми је мило! Срце ми се наслади што те тека са стиже! Гњ.

(Злурадост). -

Уцbклила се, па че ми душу извади! Таја блесавата, таја с големијат нос!

Pђа проклета! Нади свете курве она је курва! Грш.

Учести черка ти с доодење?! Нема там да си доседи! Држ.

Учурисал од бриђе! Помори ни таја ала! Пок.

Уши да си изедеш, какbв си! МЈ.

Фала богу, башта и мајћа ме родили савеснога, а ти си тражи другога кој

че се кара с тебе! ВС.

ЦЕЛ —дон сас мене, па после ме опћнћује Вој. (Оговарање).

— Пирот има да се радује, само ти умри, чекамо те! Пир. Цело село

је прелетела кад сам, њој рекла. Ако, нека знаје да смен не требе да

се закача. Ја вој несbм прва рекла, греота је од-бога, она је постара

од мене. Она мисли да никој по оди њу ништа не можда знаје. Само

си тражи да му се каже. Кажи му, па нека му се једе џиђерат, нека му

дробат трулеје! Држ.

Цепленка! Па пије, па се карта, па се бије, па зло ствара! Тм.

Цепленко једна! Цепленка че си останеш, ако се толко дизаш на грозje

Пет.

Цепну га по-главу! Са чему је доста земља, са нема (више) ни да помисли

- да ми пребрује! Сре.

Цркни ми, пукни, душманче! Вој. (Изазивање).

Црн ми је џиђер изел! Това нема да могу никако да му заборавим! Гос.

Црнголејо! Ко да те је Циганин прaјил, ко да неје наш? Иди пите мајћу

ти да ти каже, ако знаје?! Она ђи је доста мењавала! Изв.

Чаља ми-се! Чеме накара да придем да га ванем за-гушу! Пир. (Изазива

ме подражавањем).

ЧЕ —бегам у-свет оди вас, —вачам света (оди вас). Вој.

ЧЕ БУДЕ —добро док су још крстенити! А ка дојду некрстенити ко њега,

како он што је, че буде лоше! ВСв. (Сујеверје).

— од њега мајстор, ама ако га смрт не претече! Км. (Подсмех).

ЧЕВИ —бијем док се не умочате (Гњ).

— потепам свити до једнога (МЈ). -

— видим чудилото! Че дојде и при вас зло, нече да се забави, па че ви

после врчам смејањето! Држ.

— нанижем како штpк жабе, само стигнем ли ви! Гра.

— нараним сас жлти бробинци! Држ.

ЧЕ —видиш скоро да ли је истина како што је кажем?! А са можда се

силиш и валиш колко очеш! Рс.
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— викаш за залок леб Пл. - - **

— висиш пред вратата, изгледа ми! Чети дрнкају зуби! Сук

ЧЕ ГА —бијем ко куче у морузу, само нек се он врне Изв.

. — дигну синовете на манџалbк Вој. (Подсмех, неверица). --

— га напрај, па чему избије очи! Boj. (Омаловажавање онога који

нешто прави).

— ошури! Чега бију, че му једе дупе баницу! Држ.

ЧЕГА ЧЕКА НЕКОЈ —да се нагбзга (Сук), док се нагбзга (Вој).

ЧЕ –галати, галати, па че прегалати. Чин.

— давамо, па и црном Циганину да је КрlВој.

— добије маждрак! Зав.

ЧЕДОЈДЕ МАЦА —за поганца (Дој); —на вратанца, па че ми се примо

лиш и ти. Пир.

Че-ђу бре, задавим, па тамбн да иде у триста затвора. Ор.

ЧЕ —зажалиш ти това, дете! (Пир); — збркаш концити, алáлема (БЧ).

— игра Бојана (Сук); —играје прутат (КрjЧин).

ЧЕ ИДЕМ —да вáчам крај како је било. ВЈ.

— у свет, нечу да ме ти мучиш, да ми трошиш грбинуту! Čлоше један!

Ђубре ти непрегорело! Само ли си ти муж на овија свет? Пир.

ЧЕ —испразниш опонцити скоро-скоро, само ако те ја бијем! Дој.

— јадује, јадује, па че прејадује! Она не може цел век инат да кара за

нижашта. Пир.

— једете, ама да има кој да ви даде, а да сте зарадели, несте зарадели!

. Pc.

— једеш трице! Што неси заработил, па да ти се роди, па да си и ти

имаш, него само посáкујеш овам-онам?! Трњ.

— легне једнуш! Комшија можда улезне или не улезне једнуш, а ако не

ма своје покре њега, ка се умурдари којче га гледа, којче му помогне?!

Брц.

— лудејеш, ако имаш мушко детенце! Че шашавејеш! Де помалко пи,

неси здрав, немој да нема после унучето деду! Пк.

ЧЕМЕ —закољу синове, па че ми меса на ченђеље закаче! Poc.

— одгледаш у грбину, само још једну реч ако речеш! Пн.

— рчка оно?! Нечу се дадем! Окрндак?! Изв.

— тражиш сас свечу, ама нема ме најдеш! Км.

ЧЕ МИ —jeдеш компире Вој. (Вулгаризам).

— овајдиш мишће?! Боље иди да се излегујеш негде, мен ми је полbко

сама да се слушам, да ми је глава мирна! Вој. (Некорисном).

— се напијеш на џибанат! Нема мувте! Заработи па да имаш и ти!

Малко-га ли ти сливе остадоше необране, пропадоше, а ти очеш друђи
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да беру и печу за тебе! Нема! Нема и готово, па нек је гре по сто-пути!

Јал. (Вулгарно).

— седнеш на моју? Урини се отува да те не гледам, да ми не остављаш

вbшћете у двор! ЦД.

ЧЕ —мбра још млого мутна, вода да протече док се ти избистриш! Ре.

— мораш арне да поприлbжеш, па тbг да помислимо да је мож тека и

било! Чин. (Неверица).

ЧЕМУ —дâвам кво тражи, нечу да си имам орату! При.

— давате довечер конштраци за вечеру, да га трезните! Сук.

— напрајим баницу зачас, само ако оче! Сук. (Вулгаризам).

— пљунете под опашку?! Не можете му бош ништа! Км. (под пенџер.

Дој).

ЧЕМУ ПУКНЕ ЖЛЧКА —Млого се најадоса Вој.

— од јад! Това је голем јад Гра.

ЧЕМУ —се насеpeм у уста! Вој.

— скрој ћулавку (Пир!Брц); —тлцају црвени лук (ВРж).

ЧЕ —надpćби нешта што се не мож куca! Боље се мани, бегају-свет! Влк.

— најдем кров над-главу, ама ка си над главу вржем конопче оди тебе!

Пир. -

— облажиш ножат! Изгледа ми да чете това стигне, нема-си дома жив

отидеш?! Грш.

— окам, та нечу (да) те бричим! Трњ.

— париш виле! Че мучиш топpва муће големе! Че видиш?! Бc.

— питује после куде је Мика! Ама ме нема, текву будалу која свакому

добро прави, најдете! БЧ.

— попрду, попрду, па че дојду! Немој се сећираваш за това.Кп. —

признајеш мајчино млеко! Че видиш?! Тм.

— роди и нашта врба грозје Че дојде време и ти мен да се помолиш

тека! Ама јаче ти тbг дадем, нечу да сам рђа како ти са Кр.

ЧЕ СЕ —изваљаш ко буре, ако те само ударим! Бла.

— закачљам с онија гадове, да се расправљам? Што-ми-је збр?! Ре.

— изеде од јад и од муку! Ако, бБш ми је тека мило — и туја sверку

зло да стигне! Сук.

— крстиш, али ти нема помогне! Кво че буде, оно че си буде! Не мож

ти сас језикат да стураш зло од твој дом и да га притураш на друђи!

Изв.

— лекнем да ти лbкне! Брл.

— плашиш после и од текви што наликаву на мене! Об.

— погледа у предњакат! Ор.

— покаје! Че дојде време, че вика! И па че дојде на моја врата! ВСв.

— после шегују и пцетата! Сук.
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— скарамо, че си накажемо и кво је било кво неје било, и па че се

саживимо како да ништа неје ни било.Км.

— смеју и пцетата! Тов има да буде шега до небеса! Км.

— уáпеш за дупе, ама чекај! (Пет); — удари с пете по дупе (Дој).

. — удариш после у-главу, ама нема да ти помогне! Вој.

Чеси бијеш главуту после, ама нема да ти помогне! Трњ.

ЧЕ СИ ДАВАШ —и калту испод ноктити, и пепелту из огБњат, амати

нема помогне да се отплатиш! Сре.

— мило за драго ка те зор накара, а ја те више нечу, како да са, помагам

без рачун Вој.

ЧЕ СИ –изеде усницете од јад. Чеси изеде кво се не једе! Ама вој нема

помогне! При.

— измешају капете сватнината, тека ми изгледа?! Сук. (Злоба). -

— мора вржем очи, па тека по свет да бдим оди срам! Км.

— мрдем, да ми неси пред-очи! Јал. *

— носиш капуту у рућете, изгледа ми! Нема да знајеш куде чесе сbnреш,

само ако те јуpнем. Рас.
-

— погледа у прегњакат! Чеси обори тија голем нос што га је толко

високо дигал Сук.

— после изврне устата, па че каже, па чеси имамо работу! Држ.

ЧЕ СПИШ ПРИ —кутpиштата, само ако се одма не оћутиш! Boj. (Благо

упозорење детету). *

— прашчината, дете! Има начђс да се гушкаш сас њи?! Boj. (Шаљиво

упозорење немирном детету).

Честанеш на меру, че ванеш за веру. До са сам те ја помагал, а са си се

сâм помагај! Дој.
-

ЧЕТЕ ЗАКОПАМ1—Клеше га она тека сваћи двн! А ја њој кажем: Немој,

жено, немој мужа да си клнеш, једbн без другога тешко се живи Вој.

— Чете закопам! Чете закопам! Ако ме закопаш, нема да процовтиш!

Вој. Тека ђу он клнеше, и тека му женицата одговараше. И те, закопа

ђу, ама че ђу потражи.

ЧЕТИ —видим грбину скоро-скоро! Пир.

— га кажем и народ да чује! Давала сам ти све, и помагала сам те, и

деца сам ти чувала! А од тебе никад никакву вајду неchм видела! И

лошу реч ти несbм рекла! А ти сâмо шашавејеш, само за моја деца по

село оратиш! Све што неје било това проносиш крз народ Вој.

ЧЕТИ ДОЈДЕ ДО ГЛАВУ И ТЕБ, ПА ЧЕ —се питаш, —те питам добро

ли је! Вој.

ЧЕТИ —дојде Црни торник! Нече се млого ни твоје зло забави Рс.

— купим капу, ама памет не могу. Вој (ама не могу и памет. Сук).

— најдем ја лек! После се нема сетиш текво да работиш! Соп.
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ЧЕ —тражите ви деда-Владу, само га нема најдете! Пн.

— удараш?! Квó че удараш, нема од мене ништа?! Че бијеш, па че

преболујем, такво?! Зав.

— узнем, бре, да се утепам! Доста ми је текбв лош живот сас текве pђе!

кп.

— усеру краци, ако се само силе! BC.

— утепам куче! Нема он за това лbко да пројде! Има ме запамти који

сам! Држ. * - -

— цркну од завидлbк. Ако имамо, стекли смо, несмо украли?! Зав.

— шишаш мајмуне там?! Вој.

Чекај, бре, стани малко! Бог душу причека та ти да не причекаш?! Куде

си запел како говедо у зеље?! ВЈ.

Чекаш да те човек фгне през-очи, да прогледаш! Ниш.

ЧЕКЕ —гузице! Саче видиш како ја бијем! И нека сви чују какво ја за

Тéбе ЗНáм! ПК.

— Ставpијо, ја знам сто! —Ђути, бре, жено, ја знам сто и једно! Него

öчу да га чујем да ми каже кво мисли! Ка је љут, он че ми каже све квć

ми не ваља! Км. (Жена долази у помоћ мужу који је увучен у свађу).

Чекете прво да зажмим, па после правете кво очете! Вој. (Синовима,који

се свађају око имања).

Чеперко! Има те пед-од-земи, и ти си нашБл некому штету да правиш,

па још и да претиш! Сук.

ЧЕРКА —ми је, не смејем вој кажем (ни) скопче! Да ми је снаа ја би ђу

опрајила! Гра.

— ти свао пуштила голем језик! МЈ. (Жалба, као увод у оговарање или

- свађу).

ЧЕРКО—ако ти некоје казује лоше, а ти га, черко, клни добро да га стигне,

да се мож оћути! Бла.

— Маро, јеш, пипа си прекри колено, све да се не каже! Да не чују теја

што седу донbнска и све виде која пројде! ДД.

Чибе куче, немој ме дрсаш! ПријCре.

Чијо је, ако неје твоје?! Ја ти га жено неchм правилi А ако очеш да имаш

и попаметна деца од њега, могу да ти помогнем! Брл.

Чика ми се да се карам с њи. А нечу. ПРж.

ЧИМ —бркнеш, готов си! Не смејеш њим ни реч речеш! Брл.

— дојде деда-Младен и вати штапат за друђијат крај, ја видо кво че

буде! Рас.

— (је) мене мека мешина, и тебче је ДД.

— је толко паметна, и вози се на чужду памет, и друђи слуша, нека

трпи, никој њој неје крив! Изв.
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Чини ми се да неси толко добар колко те она повали?! Чин.

Чиста си?! Знам колко си чиста?! Црвици ти по кућу лазе, а поганци не

ти уши изеду! Пир. -

Читај, ако си писмен! Оно за писмени све писује, ама за тебе, изгледа,

- да неје добро написано?! Гос.

Чича напраји Вуку да нарипи на тату! ТД.

Чу га поклоним на другога, ама га теб, на зајнат, нема дадем! Вој.

Чу, карају се, па дојдо да чујем нешто! Брц. -

Чувам стоку, па имам с кво човека да поканим! А оно нема ништа, па те

нема ни с воду покани! Цел-дон се само по путиштата врти, нема ни

градину, ни стоку, ништа! Само по путиштата седи и гледа кој-какво

работи, кој куде иде, кој с кога иде, и ако се некоји карају трчи да њим

помага! Неје си ни кућуту измело, не мож му човек улезне у кућуту!

дд.

Чуваш ћурће, да имаш од кога да си попаметна! ПРж.

Чудно ми чудо, ти коња имаш, а ни немамо! Епа те, мужат ти је појак

од коњатога! Спари ђи, па бри сас њи! ВЈ.

Чује ли Малинка какво си рекла за њоното девојче, она чете убаво гоштева!

Сук. (Товарење).

Чујем, млого си ме валила?! Немојте завалим да ти наплатим текво

валење, да ме запамтиш да ли сам мушко или несbм! Рс.

ЧУЈЕШ ЛИ —бре, чујеш ли кво ти кажем?! Кр.

— ти кво ја вревим?! Одма да си ми врнула да не буде карање Ш.

Чукали смо се с чашете, па несмо видели ка су се били! Јел. (Шаљив опис

туче на свадби).

ЧУМО —заженили девојчето, па отидомо да честитамо. А оно каже: Немој

ми честиташ! Ни смо се манули, оно ме све удара преко-нос! Пк.

(Подсмех неуспелој веридби).

— карање, па дојдомо и ни да чујемо нешто! Рос.

Чbкче га (све) нешто да се кара! Иста мајћа, ко да неје мушко Вој. (Чbчка

га. СукiВој). -“

ЏАБЕ —се мучиш? Најди некога мајстора да ти това напрај Ти си на

силу мајстор! Брл.

— си ти блесава ка това никој не умеје да цени кр.

Шамличе само, тражи само ко некоја Циганка! Оче само да му даваш?

Вој.

|Џангаза си ти, Беко, и како лудачђк си, ама си убаво нагодил, текви

поубаво помињују. И како патрав си, а и това си убаво нагодил. Текви
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у војску не иду, А. и убавилото си угодил. Ја се погледе у носат, па да

видиш има ли некој подлг, и покрив нос оди тебе! Пир.

Церемотино! Ђути, ћути, ћути! Не могу од срам да ти кажем какво требе

да ти кажем! Пир.

Шавла једна! Она пак че ми орати кво да прајим?! Мижно погана да би

погана! Пир/Гра.

Шантраво теквоја, а свакому знаје маану да најде! Што се пá(к) укоколи

у мојето девојче?! Рас. -

Шашљо, шашљо! Гледе си твојата деца! Што да ђи развађујеш, па да те

после и једbн и друђи мрзе? Ка су блесави, нека си главе потроше! Пет.

Он притрча да ђи раздвоји да се не бију, а жената отуд, па га вану за

рукав и тека му рече. Ама ђу он не послуша, раздвоји ђи.

Шејесето мани, него дај ми онова што сам ти порано дал на зајем! Врче

ми док не заборавиш колко је било и да ли сам ти давал! ПРж.

ШљапЧо! Што Не ПостегHeШ опћнцити? Какво си, бре, момче?! Немој ти

се девојhете смеју?! Сук.

Шљипчо! Ти си голема работа за моју черку?! Тражи си спроти себе!

(тебе). Вој.

Шмугно једна! Зла си ко куче! Цр.

Шњувало! Само се муваш по градинете! Што си не насадиш како друђе

што си саде?! Него ти чуждото поблаго! Сук.

Шöврте! Немој си више плакниш уста с мене да те не стигне какво се не

надаш! Вој.

ШТО БЕСНЕЈЕШ?! Ја ти несбм крива што ти муж пије! Ја те неchм

| женила! Имала си очи, па си гледала! При. *

— Што лудејеш?! Што бкаш по мене?! Ја те у бриђе несbм турила, него

те турила твојата черка копиларка што лаје цел свет, а не види да је

шугава! Пир.

ШТО ВЕТРУЈЕШ” —Кво ти је неподелено?!Вој.

— Што вртоглавејеш?! Имаш си мужа, имаш си свекрву, иди си дома па

се тамо сас њи карај Вој.

ШТО ГА —зароби када неси ти теква, риџа и грозна, била за њега? Гра.

— не наостри?! Малко ли сам га пути карала и молила?!Нöжат нече

ни жабу (да-мож-да) коље, а камо ли леб да сече! Несте га мужината

наостри! Држ.

— ошашави (Вој); —преврљујеш на мене (НМл) ?!

Што гледаш у девојчето, (тов) неје добро?! —А што па ти гледаш у мене?!

И това неје добро?! Пк. (Сујеверни страх као повод за свађу).

Што да лbzемо једбн другога, што не почнемо право да си казујемо?! Рос.
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што ДА МЕ —вбрта, мува, распрачује?! Boj

— цуца?! Ја несbм вртоглава, а несbм њој ни врс! Сук

Што да ми је мука за њега, кад бн мен зареза, а не ја њега?! Цер.(О

бившем мужу).

Што ДА НЕ —можеш?! Какbвче матрак држиш? Какву работу имаш?!

º Трњ.

— купујем за своје паре?! Гра.

ШТО ДА СЕ —бијемо, да се пшујемо, да се карамс?! Това неје за паметни

човеци, за домаћини човеци! Трњ.

— посhитује по чужди, домове?! Малко ли ми се је мајћа тека посћи

тувала?! Она мисли лbко че њој буде?!“ Бер/Пир. Тека ђу снаата овика,

луду главу. (О свекрви, која се преудала).

ШТО ДА ТЕ ЈА —кћцам, руће да си смрадим?! Оно те бог уклцал па не

мöж главу да дигнеш! Пир.

— тепам, ало недотепана? Оно те бог сас све утепал, па немаш душу да

öдиш! Трњ.

ШТО ДАТИ СЕ —љутим?! На овија свет има место и за мене и за тебе!

Не мора да се стављамо! Држ.

— плашим?! Неси мечка да се плашим!Јал.

ШТО —дремеш како коњ за збб, што се не вачаш на некакву работу?! Дете

више неси, нема више ладовина! Рс.

— жмиш, слепчо?! Не видиш ли да те таја води за-нос! Кр.

— идеш стално по мене? Не могу од тебе да се посерем? МЈ.

— Ја се несbм карала. И на деца њој се несbм смејала. Сви њој се

смејаше, а ја несbм. Поштујемо си се, окамо се и за свадбу. Изв.

ШТО ЈЕ —било, не поричем! А да казујем ли ја твојата алишта?! Држ

— побеснела?! Да ли за мужа или за друго?! ТДЈБрц.

— починила сас мене, да се чудиш! Ама, морала сам да трпим, неchм

имала куде! Пет.

— пребалаликала она је однела! Гра.

Што коколиш у мен?! Неси ли видела дрпаву стару жену?! Км.

ШТО ЛИ —викаш па ти на чужда гробишта? Км. *

— ми се мајћа радувала?! Боље да је родила становbн камик да си

свиње дупе чешају од њега! Зашто ли ме родила?! Муж ала, пијаница,

паре нема, а деца млого па ме ни једно не слуша! Пир. (Јадиковање).

ШТО-ЛИ-СЕ —надеваш, да те пита човек? Вој.

— правиш на лудога?! Што се не вачаш на работу?! Кс.

ШТО —ли шашавејеш, да те пита човек?! Мислиш ли састова да че нeшта

постигнеш, сас силу?! При.

— лудејеш?! Мислиш ли да преврљиш кривицуту на нас сас окање?! Јал.
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ШТО МЕГЛЕДАШ —говедо једно (Дој); — како преко плот (Зав).

— ко вол'?! Асли си овне Ништа не разбираш! Ре.

ШТО МЕ —за ништа нападаш? Што ме галатиш? Какво имаш, текво си

климаш! Мрш, гаде ни један! Кр.

— задеваш ка те ништа не задевам?! Вој.

— мандаш, а ја имам толко работу?! Гос.

— мотљавиш, што ми не кажеш отворено?! При.

— не помириш сас онуја?! Ти си ме посвадил, ти требе да ме помириш!

Цр. -

— питаш кво сам работила?! На курве неchм воду носила! Казуј ми

какво очеш, неси боља од мене! Pc.

— тека гледаш како да сам ти башту утепал?! Брц.

ШТО —мене брига за чужда деца, ја сам си своја одомила?! Кс.

— ми бoг не даде једнушка ја да ти судим?! Држ.

ШТО МИ ОРАТИШ КАД —немаш вајду (ВЛк); — това не врзује (Гра).

ШТО МИ —па смиташ?!Ја те нечу носим на грбину! Км.

— прати онуј несрећу? Уби ме та ме растури?! Тм.

— пребрујеш њивуту кад видиш меџуту?! Видиш ли сећирчето?! Чете

сравним сас земљу и тува чете закопам у меџуту! Вој.

— растрисаш по торбуту?! Што си неси и ти понела за једење, ја ли че

те сваћи-дон раним?! ВС.

— се неси јавила, гадино једна?! Км.

— строши пенџеруту сас лопатуту?! Што неси пазил”! Главу чети стро

шим?! Држ.

ШТО —млатиш сламу кад вајда нема! Бла.

— морам ја да грбачим за целу кућу?! Нека се запали! Што ја морам

све?! ПН.

— му, бре, ћутиш?! Видиш ли колкав си?! Да га стиснеш чему душата

испадне! Бог ти је дал снагу па не мора да ћутиш никому! —Е, ама

ми бoг дал и памет, па нечу с говна да имам работу! ДД.

ШТО МУ ЈЕ —мука, што си не гледа работу?! Пн.

— па збр да си мути мозак?! Што си не живи без бригу?! Рс.

Што навикњујеш?! Кажи га отворено! Бла.

ШТО НЕ —кажеш да му је теква семка?! БЧ.

— можеш?! Пуна неси, неси малечbк?! Вој.

ШТО НЕ МРЕШ, СВЕКРВО? —Да мреш, да се спасим оди тебе! Поједе

ме живу Рс.

— Не могу те више гледам?! Пир.

ШТĆ—НЕ —6жени черкуту у друго село, овде народ да не блазни?! Држ.

— питаш твојетога мулчу, што ћути како залуав, да ли је детето што га
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држи у-руће, његово?! Изв. * .

— плетеш, него плетеш окол зградуту?! Женско си, што си уработиш

за тебе си је Пир. (Прекор женском детету, које се нерадо прихвата

плетива).

— уз6 крпољ, па по-главу да те ударим?! Држ.

Што неси гледал?! Очи ти несу биле на грбину! ВРж.

ШТО НЕСИ СПАЛ?! КВО СИ РАБОТИЛ?! ДА НЕСИ —мачће драл,

—чешал мајмуне?! Кр.

Што носиш џабе туја кову, а не мислиш сас њу?! Ре.

ШТО ČКАШ -по мене ко да сам ти ја крив? Пн.

— Побеснел ли си (Брл); —ти си побеснел (Трњ).

ШТО -орлецаш по село, што се не жениш? Ајде, не чекај да те башта и

мајћа ране Туре се у човеци! Кс.

— плашиш народ?! Што се и ти једнушне облечеш како друђи, него само

преносујеш чуждо, да се не врљи?! ДржfПир.

— повише лајеш, повише че се кајеш, повише чете бијем! Ста.

— пуаш на-нос (Boj); —пуваш на нос (Дој).

— речем, не поричам. Све да је лоше, тека је 1 Гра.

— сам ја при мојега Момира видела и појела, и испила, ти при твојетога

нема ни да видиш ни да једнеш! Пир. |-

ШТО СЕ —добро чапкаш, како тиче у прашиште?! Гра. (Девојци, која се

шминка).

— задеваш?! Немој се после кајеш?! МСв.

— заносиш како кратуна низ брзак?! Соп.

— запљескујеш кад ти неје збр?! Гра.

— карате! Какво ви је неподелено?! КмјВој.

ШТО СЕ КОЧОПЕРИШ —ко петbл, —Пера Васћин? Пир.

ШТО СЕ —мужу, толко забави?! Надојили те мајћа ти?! Држ.

— навачаш ка не можеш? Што си блскаш главу?! Бер.

ШТО СЕ НЕ —довлачи, него развлачи маглуту по пољето?! Гра.

— отклне од мене? Вој. .

— питаш на куде си пошbл и до куде че стигнеш?! Пок.

— скарате, како си немате другу работу?! —О, не смо ближње, ни смо

- далечне! Ретко се виџéвљамо, а и зашто да се карамо?! Кс.

Што се одалек браниш с голему мотку?! Прж.

ШТО СЕ ПА —вртим ко блесава?! Што њим не кажем у-очи, па нека се

после оне љуте, а не ја?! ГршfПир.

— ти правиш светица?! Мислиш ли да се твојата чудила не знају?! При.

— цивкáвиш, —толко кокорчиш?! Вој.

ШТО СЕ —плашиш?! Ја не уидам и не уапујем! Зав.
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— потискујеш, што не работиш?! Мене ли чекаш?! Вој.

— прозеваш како јалова лисица?! Вачај се за работу, не ладуј тува! Држ.

(протезаш како Изв).

— реперчиш, да те пита човек? (репериш!реперчиш!ропéриш). Boj.

— само карате ко јетрве?! Ста.

— смишкаш?! Мислиш ли да си попаметна?! Пир.

— стално усрташ у мене?! Какво сам ти ја зло учинила?! Да ли сам те

увредила?! Да ли сам ти на деца потам рекла?! Пет.

— ти па стално јабстиш?! BojiЧин. (Вулгарна двосмислица).

— толко репчеш?! Што си ти кућуту не продаде, него учиш мене да ја

мóјуту продадем?! *

— џáпаш толко?! Де полbка, да се мож разберемо! ВЈ.

— шупиш ко магаре кад једе трње?! BСв.

Што си бар не ћутиш?! Трњ.

ШТО СИ, БРЕ —толко сметен и необричен?! ДД.

— тува квеснуло?! Немаш ли си другу работу?! Рс.

ШТО СИ –жмал?! Куде су ти очи биле, куде си гледал?! МЈ.

— лошу душу проносиш?! Што лош глас да ђи бије ка су добра деца?! А

ти ђи лоше проносиш! Подобро је да се оћутиш! Тека че буде подобро и

за тебе и за мене, ако умејемо да се споредимо! Гра.

ШТО СИМЕ —декла? Не могу се одбраним од тебе! Вој. Тека каже некоја

на некоју другу која ђу нападне за нижашта.

— толко напождипила, ка ти ја несbм крива?! Држ.

Што си, Милће, кривиш уста, да те пита човек?! Чин.

ШТО СИНЕ —гледаш маануту, него на сви живи маану најде? Сук|Вој.

— живиш сас брататога? Штом те виде пшују те од врата, и одма те

питују што си дошbл! —Нечу више никој да ме пцује, ја несbм дете од

три-године. Пир.

— погледаш грбинуту, па да видиш на чијо магаре личиш?! Кр.

— ћутиш, ка си знајеш маанете?! Пет.

Што си толко ослабел, несу те на ченђел качили?! Епа, не мож и да пијеш,

и да пушиш, и да луташ по кавене, и да личиш на човека! ПРж.

ШТО СИ СЕ —бре, омусил, ко да смо ти сви потепали?! Рас.

— намурлил толко?! Какво си зло намислил да правиш?! Кр.

— сложила, па само ћутиш?! Опри се! ВРж. Тека сиђу мајћа учила, па

се са само кара сас свекрвуту.

— распењавил, па те кожа не побира?! Км.

— тува скукуљила, што не излезнеш у народ?! Рас.

— уперила само на мене, па ми не даваш да мирнем?! (у мене). Вој.

ШТО СИ —смољава како Парасћева?! Гра.

— чепиш уста, доде Перће?! Сук.

153



576 Драгољуб Златковић

Што —те повише гледам тов ми се чини да си повише будала. При.

— тија пијеше, (мани). А и са си је текbв! Рос.

— това работиш када неси кајил и не разбираш си работуту?! Гра.

— тртњеш стално?! Размири ми главу! Пир.

— трчиш како бос преко трње?! Посачеке да кажу прво друђи кво мисле!

НШ. -

— ћутиш?! Кажи што те питујем! Неје ти крава језикат изела?! Пир.

ШТО-ЧЕ–МИ-ЈЕ ДА МИ —варди стра (Сук); —држи жешко (ВJIBoj)?

ШТО —че-ми је?! Стра ли да ми варди?! Вој.

— чеш ми?! Жешко ли да ми држиш?! Вој.

Штöм бáћа седе до мене, и штом ми диже нође, ја се сети квоче работи!

Пир. (Вулгарна алузија упућена лакој жени).

штом ЈЕ ТЕКВА РАБОТА —нечу ти добдим, а и ти да ми не добдиш,

доде-Русhе! Км.

— ни чу ти добдим, нимбј ми добдиш! Вој.

ШТОМ —рекоше това је онија што има убаву жену а нема мозак, ја се одма

сети да за тебе орате. ВC. (Увредљива шала).

— смо се тека убаво запричале, јаче ти казујем све по ред! Сук. (Иро

нично).

Штрокља га сири, нечу од вас да купујем! Гњ|Пир.

ШТРОКНО ШТРОКНО —Ти смрдиш! Ре.

— Увртела си се у деца! Боље да си очистиш децата него што си отворила

уста па се само караш! Немаш кво да једеш, него на кланицу сабираш

да се прераниш! —Сабирам, сабирам! Ја несbм имала мајћу да се гола

пред Бугари стура, за злато да игра! Ама, како су ти жлтицете дошле

, тека чеси и отиду! Пир.

—Што-се-не опереш, штрокно! Што-ce- не уљудиш штрокно, како друђе

жене, него опадаш једну-другу, и прајиш њим да се карају?! Пет.

Штура главо! Ало штуроглава, ти! Држ.

Штурно штура! Заштурела си, па не видиш по пут да одиш! Гњ.

ШТУРЧО ШТУР —Не мож тов тека! Нема ти га више давам! Ја му плачу

јем клепање, а ти га узимаш и квариш! Ако си домаћин, купи си?! Држ.

— ти ли најде да ме учиш?! Оженили те друђи у триjeсе године, па и

, они једва! Оно се тешко жене текви ко тебе! А друђи ти и деца праве! И

да се, това грбавото што стоји до тебе и што ми јучера утепа кокошкуту,

неје наватило да те узне, ти би још момче билi А овака си имаш са и

женицу, и дечица, све на куп! Сук.

Шћембане! Ти ли си наш6л да ми се потсмиваш? Погледе си мешинуту,

шћембето! Не видиш ли да си скотан, и да че скоро да родиш мечку?!

Кр.
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Шћембо! Доста једе! Остави малко и за нас! Не шалимо се —доста ти је

Марш там! Трњ.

Шугљо! Само се чешаш! Само се драстиш! И само гледаш од некога да се

очешаш, да однесеш! Ти си једна рђа на-свет! Изв.

Шугно, ти ли си за орату?! Сви пиличи да поју, а ти да ћутиш! Гра.

Шунела! Ајде са кажи нешта ако смејеш?! Гра.

Шунтава главо! Шунтава главо! Ђути тāм, да ти се свет не смеје Пк.

IШунто шунтава! И ти да зинеш нешта да кажеш?! Пир.

ШУШПО —jeдна, шушпо Главата ти опразнела па си станула шушпа! МЈ.

— шушпо! Како се па не мож толко сетиш! Сук. (Увредљива шала на

рачун расејаног).

bХБ ОНИ ЧЕ –ca стану чокоје, па нема више да орате с нас сироти

њу. Вој.

— си поритају, поритају, и па че дојду при мене, немају куде. Ја без-ни

могу, ама они без мене не може! Пир. (Мајка, о својој већ ожењеној и

удатој деци).

ОМАЛОВАЖАВАЊЕ ЛИЧНОСТИ

АЈДУК

А, това му иде од бревенеци! Вој.

Ако не украдне не можда живи. ВЛк.

Баба Перка је крала. Па ђу нашбл кум у краџу, па ђу питал. Ама кумице,

какво работиш у нашто лозје?! А она му одговорила, ич му се неје сра

мувала: Па, те, уз6 пе-шес грозда у крошње да си могу уста расквасим,

млого жега дbнbс, куме! Брц.

Бејоше га ватили како млеко крадне у задругуту, неје исипувал кантуту

до крај ка ђу измере, Па после два месеца неје, од срам, излазил у село.

bсв.

Брбара суде редома, пипа и куде требе и куде не требе. Само истриша

ћошетијата. Вој.

Да ти текво неје покре дома. BC.

Док не поара, нема станку. ПРж.

За това си га тегљи срце.Км.

Иде му с руће чуждо да прибира, а дом си не умеје ни колbц зашиљи ВЈ.

Има си црвиве руће. Кр. -

Једнуш-другош, једнуш-другош, па че се уване (у клопку). Пет.

Кади куде иде. Пет.
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Краденото му поблаго. ВЈ. |-

Крадне! Под-земи да га скријеш чега најде и че га украдне. Кс.

Краше, па кућу направише. Ама оно има бог, па се нече млого осреће с

това. Пир. -

Мани тог Тому. Гледа те, крадне те, и на будалу те прави Гњ.

Млого је поган! Боље да ми у кућу не улази! Чин.

НЕ —може дон да стбвни ако нешта не украдне. Соп.

— сади градину, ама иде у рибу, па што-ли-је пипер у његову кућу,

какво више неје донел?! НМл.

Неје си му чиста работа. Вој. -

Нема кво да обује, ама ка дојде панаџур млого госjе добде, па си он

преди-млóго врата пробере ципеле какве оче и колко оче, па си има

кво да обује до друђи панаџур. Пир.

Нече да види голем аир од њега, научило се да крадне. Кр.

Нити је дом радник, нити је овде радник — само се разламагује и гледа

нешто да украдне. Вој.

Нóси, крадне све што му падне, све што му дојде у-руће. При.

ОБИЧА ДА —повачкује. ВC.

— попипкује, да повачкује. Па га увате, па му се отепају почесто. Сук.

ОД —како сам му дал, бчи му више неchм видел. А и да му несем дал,

öн би си сâм набрал, мож и повише, ка га никој не види. Ре.

— њу је писнуло цело(то) село. А научила и унучетата да крадну. Вој.

Одвлекал свечете. ВЛк. (Украо, па га тукли).

Он неје млого накаден. Вој

Она си је малко црвива, обича да украдне. Рас.

Оно га самата работа учи да крадне, кад је на текво место куде има

немерено.BC.

Погане руће има, и поган језик. Ала погана! Текво да ти се у кућу не

довлачи! Сук.

Прво обере комшиската лозја, па после бере његовото. Трњ.

Прли куде пројде. Трњ. ч

СВЕ ШТО —дадеш на Мику, това је богдапрости. Пок.

— се украдне, при Најдена се може најде. Те зашто је Најден! Пир.

Сви краднемо, а после сâмо мене бију а ви дупе на-страну. Кр.

Тија је голем ајдук, и с дупе крадне. Од њега се не мож ништа заврти.

PC. |-

ТИЈА ЧЕ —измбкне и дете из љуљћу. ДД

—му излезно ућа! Он поумеје да крадне! Сук,
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Това му иде од бревенек, а ка кажеш “РАБОТА“ у-свет бега. Вој.

Трн да има, трн че носи. Изв.

Црђе однел од простор. Жена се прала па сушила. А бн дојде ночњам,

све збере и однесе. И после га караше у суд и у затвор. ВЛк.

У Блашкову сливу само смбцињује. Орали смо, па смо све видели. Она

си носи омајат, носи си смрадат куде иде. При.

Усунула се човеку у ижу и украла погачу испод вршник. Пет.

ЧЕ УКРАДНЕ И —rbмњан из цркву. Гра.

— чивилbк из ижу, и кандило из цркву. Пир.

Че чекам пцетата да излају! Она че га открију ка појде да гребе жито!

Па чега научим куде више не требе да улази! ПРж.

Чуждото му поблаго. Јал.

IШто му очи виде, рука му не оставља. Ама се сас текво не стича, затов

и неје ништа стекал, а глава му веч обелела. Сук.

АЈМАНА

Ајманисал се па, чини ми се, једва гледа. Дој.

Ајманисало се, па ништа не работи. Вој.

Ако не стојим уз њега, нече да работи. Вој.

АЛА МРЗОСВЕТНА —Мрзи га да гледа! Чин.

— само лежи, па че се усмрди од лежање. Сук.

Ама, што се нече ване за ништа?! Јал.

Аљћаво, развлечено, неработно, Лулин човек.ПРж.

Бега од работу, па чеси главу отhине. Рас.

Бог ме осудил вbшће да ме једу! — тека оратеше Анта Ћијовсhи, ама

нечеше ни да се отреби од вbшће. Вој.

Болна-болна, болна-болна! Ама ка седне, убаво си једне. Чин.

Буди се за големи ручђк. Сук.

ВАТИЛА ГА —говеша болес, pђосал се на живот. Држ.

— говешината (Вој); —дрéмка, па се ожмало (Трњ).

Вbшће му лазе по-главу, а оно се казује да је човек. Изв.

Гачете му нечу ни сас вилу да отврљим. Дој. -

ГЛЕДА ДА —мине век без работу (Сре); — му падне од-бога (Кр).

Глетав је, ич му се не работи. Вој.

Голем сенћар! Из ладовинуту не искача. Сук.

Гузурљиво! Лењаво теквоа. Брл. (Гозурљиво. Дој).
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ДА ГА —боли ко што га мрзи, не би могБл да се дигне. Дој.

— караш с остБн (СГл); —померишеш, нос чети отпадне (Вој).

— фигнеш с остон, те да га разбудиш! Тува реч не помага. СГл.

Дал се у барапштину, у неработу, у сhитање. И дома си добди сâмо на

једење и на спање. Чин.

Дебела, па нечиста, па смрди. Ре.

Детинсhи господар Мане си работу, па се по цел-дbн играје с малечката

деца. Вој.

Добра само за празник, а за работуђу не бива. Соп.

ДОК —дојде, година пројде. Гњ

— си носат ишчђчка, дbн пројде. Брл.

душа ми се усмрде од њега. Нече ни да се опере, ни да се окупе, толко

га мрзи. Да ми је некој казувал, не би верувала. Сук.

Живи ко стока, ама га препрај ако можеш! Бc.

ЗА —ништа се не грижи. Грш.

— триjeсе године неје ватил ништа потешко оди тојагуту (коматат). Вој.

Загњездил се, па нече да се дигне. Км.

Загњете се понегде па га нема, па га не мож најду. При.

Залитач уз њи, асли ко малечко дете. И све гледа да не запне, да се не

озноји. Км.

Затрл се тија од неработу. ВЛк Гос.

Згрчило се испод грм, па дреме, и не работи му се. Сук.

Зеленâ му јоште тиквата, а веч обелел. Čн ли мисли тека да живи? ВЈ.

Земља да гори, не сећирава се. Најде се којче уработи тов што требе он

да уработи, најде се будала. Јал.

Зор си за работу не дава, па све да гори толко му чини. Гра/Вој.

Игра се још сас кукле, кукларка. Веч станула за женидбу а ни да помисли

дар да спрема. Држ.

Иде-добди, иде-добди, а нема кој стег да му дава, да га упути, да га

научи работу да работи. Сук.

Измјbциња се од работу најмладата снаa. Размазано, мирашчика, једно,

мамино и татино, теквене работе. Че њим на-нос миразат излезне.

изв.

Иступа се од работу. СреfВој. (Измбциња се. ВРж).

ЈЕДЕ —прди, и това му је сва работа. ВЛк.

— сере, и Иверке бере! Млого њој је вредна черка. Кс.

Једење никад не промашује, а работу често. Кр.
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Ка седи, ка не седи, пуштили га на вољу. Брл.

КАКВА —да је работа, она си све држи дупе на-страну. Вој.

— је штрокава, с висуљће би куче утепала. Рс.

КАКО —да је у-гору расал, па работу у-поље никад неје видел. Кр.

| — малко мећишар је на работу. Вој.

Катраница жена, масленица жена, нема руће да се опере. Ниш.

Кво му туре у главуту, това мисли. И гледа само да се негде наједе,

донесе воду па га пригледају, сажале се. ВРж.

Ко мечка је неработан. Зав.

Косата њој нечешљана, па асли гњездало.ВЈ.

Куде га нече најдеш, оно га и пцетата познаву. Он си дом јако не седи,

има кој да работи за њега — жената и децата. Пк.

Куде се једе и пије, тамо је. Нема од човека ништа. Башта и мајћа га

ране, а за работу дигли руће од њега. Гос. -

КУПАЛ СЕ КА —га је мајћа си (у корито) купала (Сук); — је бил бебе (Кр).

Ладолеж голем! Друђе работе не знаје. Вој.

Лега си с КокбШћете, ДИsa се за Големи ручђк. Сук.

Лежи, па само ржи! Оно су неработницити текви, све си му нешта крив.

бч.

Ленчуга је голема, работи на недељу па на недељу. А и тогај ТóЛКО

млого работи да не стигне ни да се обричи, па се само у понеделник,

сас пијаницете, бричи. Пир.

Лењ, па га земља не држи. Гос.

ЛЕЊАВ —али стокуту убаво чува, а зетат му све друђе работе работи. Рос.

— мрзи га да живи, дебелопpд. Чин.

ЛЕЊАВ, ПА ГА —дупе боли (Вој); — мрзи воду да се напије (Бе).

— обикаљамо да се не утенчи. ДД.

ЛЕЊАВ –само си големо богатство, па може тека да живи. ВC.

— те га дупе боли (Вој);

—толко млого да га мрзи и очити да отвара ка требе да гледа човека.

Бла. -

лењава му жената — седи гузо дон да мине Брц.

Лудо, па однесено! Не мож га умоле ни воду да њим донесе, а камо ли

да коси барабар сас њи. Сук.

Лbка му памета, не можда замисли да га башта и мајћа не мож цел

живот ране. Вој.

Ма куде је слаба, може на коња реп да искубе. Само си нече! Км.
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MЛОГО —je голем сенћар. Чин.
д”

— ли се претрусила?! По целдон клима нође на столицу. Пир.

Море, болан?! Дупе му на-страну. Вој. -

Мрзи га, болу га очи. Км.

МРЗИ ГА ДА —гледа; —je жив. Вој.

МРЗИ ГА ДА СЕ —воду напије. Гос.

— омије, а девојћа голема. Не може ти замерише на чисто. Сук.

— почеша! Ама неје лоше да се најде некој да га (сас мотку) почеша, да

га опрај на работу. При.

МРЗИ ГА —па га дорим очи болу (Км); — понадвор да излезне (Кр).

Муж двајесе године, а нече ни луково перо да подигне. Вој.

Мужје и половина! Да ђи упрегнеш има да бру, ама неработни. Чин.

Мука му за работу, мука му од работу. Држ.

На-дон не заради ни једно, а изеде две. ВСв.

НА ПУТ —ко звонбц, а у кућу ко тенбц. Hш.

— ћитка, у кућу смрдљивка. Пк.

НА —чело масница, а у тилат плстица. Брц.

— челото златка, а у тилат квачкаОр.

Најде си тека работу без работу, па се само дебели. БЧ.

Најело се, напило се, па се задовољило, па му све равно. Што да работи

ка у ништа не оскудева?! Рас.

Напћни си сâмо торбу и отиде си! Узима си ко да је све његово, ако никад

ништа не помага. БЧ.

Направила се на билмеза. Само једе и лежи, и ништа не работи. ВЈ.

НАТАМ-НАВАМ —ден да мине, друг да дојде, комат да га не замине.

врж.

— оди, дbн да му пробди. Чин.

НЕ —бива га за ништа. Ни једну работу не доработи. Једно си нече, а

друго пак не умеје. Вој.

— сврта се дом, не вата се за работу, а оче да има. Епа, да може тека,

и друђи би сhитали! ВЛк. **

— умеје сâм да си даде зор, него све чека да га друђи кара на работу.

При. -

НЕЈЕ —мукајет да работи (Зав); —се знојав воду напил (БЧ).

НЕЈЕ СИ —мукајет, па како че има?! МЈ.

— мукајет да си поправи, да си пригради, да си насади дрвце, да си

сточицу чува. Мрзи га за све. Сук.

НЕМА —ни огњиште, а казује се домаћин. Епа, не мож му село кућуту
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прави, че мора он да сиђу прави ако оче да ђу има. Гра.

—у кво да се весне у-свет. Вој.

Неч да работи, неч душу да си мучи. ДД.

НЕЧЕ ДА ПРЕПНЕ ДА СИ –направи; —сам напрај Вој.

НЕЧЕ ДА РАБОТИ ДА —губи здравје. Оно мисли да се од лежање не

мож болка добије. ВC.

— се не прекрши?! Младо, ама се рђосáло. Јал.

НЕЧЕ ДА СЕ СУНЕ —за работу, нече ништа да с узнемирава. Соп.

— с прс да пипне. Кс. -

Нече да си препне. А мајћа му вредна, ама залуду, не може жена сас

десет прста свити сâма да рани, и још да газдеју. Вој.

НИ —je oгишла на њиву, ни у градину. Живила је како бубрег у лој. Држ.

— пет-паре си не дава, за никакву се работу не сећирава. Чин.

Никој га не почита за ништо. Како да га почита, ка ништа не работи.

чин

НИТИ —je потрчало, нити му је срце залупало. Живи како пашитно говедо.

дд

— се је мил, нити се је прал, нити је прал, нити је јел, нити се потши

шувал, вbшће га изеле. Сук.

Ништа не работи, само се наоди на работу, само њим смита да се не мож

послушају од њега. Вој.

Норма га бије по шију па у фабрикуту мора да работи, ама дома нече

(ни) да пипне. Пир.

Обрнул на тека, и готово. Нече и нече, и никој га не мож сас зор накара

да се вати за работу, а безочно па узима това што су друђи стекли, неје

га срамота. Држ.

ОД —вредночу не стигне чарапцити да си закрпи, а камоли да си друђи

исплете. Зав.

— залудно, па не знаје кво да прави. А мајћа и башта на орање, на

, жетву, у дрва, када-како. Сре.

Од како си је он си је текбв, неáљив, а текбв чеси и остане. Чин.

Од мен до теб, пројде му цел-дон. Цр.

ČДИ —по село ко попат. ПРж.

— си, оди! Ђири, ђиpи! Нема си работу. Кп.

Одлати од рид, а за работу се не вача. При.

ОН —га знаје што га живи. Сви жњу на жегуту, а он у ладовину. Вој.

— за спањето умира. По цел-дbн спи. Лето, нелето, он си спи. При.

— знаје што га живи. Ни што работимо че испаднемо побудале. При.
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ОН ЈЕ —голема ала. Друђи работе, он само прибира, и од това живи. Об.

— детинсhи господар, и полbко му с децата да се играје, него работу

да работи. Вој.

— ко строшено радијо. Подритнеш га, удариш га, оно како почне да

работи, а ка малко после, па не ваља. Трњ.

— од једну страну добар, не кара се, нема лошу душу, ама од другуту

смрди — за работу се нече ич ване. Рас.

ОН ЈЕ ТЕЖАК НА —одење, —работу, нема си срце, него све како да спи.

Вој. -

Он је толко лењав, да не знаје куде је крај на селото. Кр.

ČН НЕ —би ни толко работил, ама нема какво да сере. Чин.

— воли да слуша, али воли да пита свакога какво да работи и како да

га работи. Сук.

ČН СЕ —не стар па на млад (месец) накани да уработи понешто, ама и

- това што уработи пак неје како требе. Рс.

— у једење и пијење млого разбира, само неје за ништа друго. ВC.

ČН СИ —je све уморан, ако не работи. ВСв.

— само једно знаје —да једне, да пине, и да сhита. ВојlЧин.

Čн-у живот ексер неје заковал. Ајмана! Бла.

ОНА ЈЕ —голем мећишар (Вој); —млогорџава жена (Грш).

— недотвасала, ама нема да може да дотваше. Изв.

Она ка разврже, па док му најде крајат —нóч мине. Останемо без спање.

Ама ни пак нешта напредемо, а она ништа. Пет.

ОНА НЕЈЕ — улогава, ама си нече. Јал.

— циглу дигла, она неје припрајила, дошла је на готово. Бла.

Оно га мрзи и гузицуту да си послуша, те че слуша другога. Чин.

ОНО —jeдно вртоглаво текво, и разбкаво, и за никакву га работу не бива.

Јевтино, нејевтино, зашто да плачаш ленчугу, она чети поскупо излезне.

вј.

— (ни) лете ни зиме не мрда, не работи. Најдобро си му уз огњиште.

— се дома не скаџује, дома се не заврча.Пн. ч

Оспред мазнеж, osaд гњидеж. Тм.

ČЧЕ — козу да млзе, а да не види куде (козата) пасе (ТД); —на готово

(Цер).

ПО ЦЕЛ ДbH —затакује и растакује, и това му је сва работа. Брл.

— лута, како ђу нође не заболу?! Рс. -

Поáлено, па разалено, па се за ништа не вача. Дој.
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Повлечено суде. Суде расврљала дронци, панице, опbнчетине. Никаква

домаћица неје. Вој.

Пожлтела од неработу. Кс.

Познâва му се по грбинуту колко је вредан. Не видиш ли га да од дебело

једва оди. Цер/Пир.
-

Понела работу за-у-пут колко да у не окају ЧИЧО ДД.

Прекарује бројанице, и руће назад, и тека иде од куће до воденицу, и од

Воденицу дома. Трњ.

Прчаво ко Циганче. Не стиза мајћа си да га опере. Јал.

Пуштил мозак на отаву па ништа не мисли, и сâмо лута без работу ко

пашитно говедо. НШ.

Работи од немајте-куде. Вој.

РАБОТУ — не пипа; —нече ни да пипне. Вој.

Развиcéл се, а не работи му се. Јал.

Разнела у Ижуту, не мари за ништа. Бер.

Pђосало се на живот. СреfВој.

Руће вој несу сакате да не знаје да ти уготви. Зете, малко ђу попритегни.

изв.

С това че се са залимава, че се набди на работу. Пет.

САМО —гледа да једе и пије, и за ништа не мисли, и това му је живот.

Сре.

— једе, и сере, и нема другу работу. Рс.

САМО СЕ —потискује, ништа њој се не работи. Вој.

— растрчује и рашетује, и ништа њој се не работи. Вој.

— точе, по десет-пути донbска. Ко да ни немамо другу работу, него

све да си сас њи оратимо. Држ.

Све да гори на огањ, тија се нече засећира. Сук.

СВЕ ДРЖИ ДУПЕ -на-страну, друђи да запну а он да се не оптерети.

Сук.
-

— у крај, бега од сваку работу. КмfДрж.

СВЕ —je pa6oге започел, а ништа не работи. Брл.

— на купено живи, нече си ништа само произведе. ВојlШПир.

— се нешто разнемáгује и никакву работу не заврши. Трњ.

— што му кажеш ништа не одрича, ама ништа и не завршава. ВС.

Сери гузо дbн да мине, дон да мине, друг да дојде, комат да ме не

замине. ВРж.
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Смрди, па се не трпи! Одавна се купала и прала, па свете мује збрала.

При. -
*.

Снела у ижуту. Кад год отидем оно си све тека. Вој.

Срамежљива на работу, ама неје и на једење. Дојде, па си потражи. Сук.

ТАЈА —калакотра (Госlдој); —тешкодупа (Сре).

Тата доноси, мама меси, и нема кво да брини. ВС.

ТЕКА —и мајћу вој беше смбкљава. Теква си њим семка. Вој.

— му поноси —да лежи, и да једе, а друђи да работе. Сук.

— (се) навикло, и тека че скапе. Грш.

— си иде. Ко да је још дете, и требе још друђи да га ране. Вој.

Темерутин је голем. Уинати се и по цел дон лежи, тека му благо. Кр.

ТИЈА —je лbcноранац, тија оче без труд да живи. Гњ.

— неје улезал у кошару лајно да изрине. ПРж.

— се нече заварка, па тамbн свет да гори. Вој.

— сналази крајишта, само да се измбкне да не работи. Ор.

Това ли је домаћин?! Ексер једбн неје заковал. Грш.

Толко вредна Ђита, голему њиву пожела. Ка легла да се одмори турила

главуту на меџуту, а нођете њој отишле преко другуту меџу у чужду

њиву. Држ.

ТРАЖИ РАБОТУ -а моли бога да ју не најде. ВЛк.

— ама моли бога да у не најде, без работу си му подобро. Пк.

Турило ћитку на уво, па само поје, а децата њој дрпава и небпрана. Пет.

У двајес године, а не знаје да сbвије ни руће, ни нође, ни грбину. Држ.

Усмрде ми се душа од њега, нечисто па бозди. Сре.

Цалава малко. Иде од кућу на кућу, ама си своју работу не гледа. Дој.

Целден крсти нође на пут, ништа не работи. ПкiЗав.

Црвена, па дебела, па неработна — а девојha?! Зав.

Црвљосала од нечисто, а нече се опере, оставља непранице на промају да

вису па ђи пак носи. Вој. -

Че га пита старос куде му је прошла младос. Сук.

Чека од бога милос, и не вача се за работу. Рс.

Чеке да си поцепи свете дреје, па тБгај че си ћути, и чембра да си пљуне

у шаће Ре. -
-

Човек да га померише нос че му отпадне. Нече се опере, а нече си ни

дечицата опере. Рас. -
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АЛАМУЊА

Ако га не знајеш, скупо чега платиш. Трњ.

Ако ђу видиш текву мазну, она је једампут лоша. При,

Алавужда је он голема. На текво никад немој да верујеш. Сук.

Аламуња је това, пази се од њега. Тија једно казује, друго работи. И све

(гледа) да климне камтö њега. ПРж.

Али, бн се снабди, он је Итар, бн је лопов голем. Рос.

Ао-леле! Ао-леле! Па цел леб изеде. БЧ.

Бије га глас да је добар, а ни убаво знамо какbв је. Гра.

Бре, рипа, рипа, рипа, па ка виде да не можда пробије, она се умири,

па обрну сас мазно, ко да неје она. При.

Види ли густо, он бега, и никога не гледа. Зав.

Видиш га, њури ко свиња, а кој знаје кво ти мисли. Сре.

ВИКА —ама без слзе (Држ); —небијен (Зе).

Böли да загњете нос у свачијо дупе, и да отклопи свачијо грне да види

кво се готви. Таја свој леб једе, чуждо бригу води. А све мазна, мазна,

умиљата. Изв.

Вртикајца је голема. При једну каже једно, при другу друго, при трећу

трећо, па се после оне карају а она ђи мири. Сук.

Да га кћцаш у чутуру, не мож (да) га згодиш. Вс.

Две главње у-руће носи, па с једну пали а с другу гаси. Км.

Дојде ти сâмо ка му требеш. Рас.

Друго и да неје како требе, ама, те, умеје да те задовољи барем сас реч.

Сук.

Ђавол је! Теквога не тражи низ-воду него уз-воду. Рос.

ЂАВОЛ ЈЕ, НЕ МОЖ ГА НИ У —муштиклу згодиш (Брл); —чутуру згодиш

(Вој).

Ђаволита је, неје изгубена. Гра.

Ђубриштарка голема! Ја се од њу пазим ко од огањ. Пир.

Загуљотина голема! Само се нешта увива и превива, и гледа како да ти

подвали. Сук.

Иде све на прејебушку. И пречука те ка не осетиш. Рос.

ИМА —ђи теквија и под пут и нади пут. ДД

. — толко шиљав нос да може зрно из шише да извади. Ре.

ЈА —лbжем само тога који памти, а који не памти ја га не лbzем! Тека

он каже, тека и работи. Кр.

— (одма) видо колко она паре вреди. Држ.
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ЈЕДНО —орати, а друго мисли (Сук); — ти мисли, а друго ти орати (Сре).

Ка је за другога, бБш га брига. А ка је за њега, има да потули главу, и

има да буде како је намислил и како њему требе. Об. -

КА МУ —дојде зор, он би си и дупето дал. Рс.

— требеш чете куми, чете моли, мора му помогнеш. А ка требе он да

ти помогне —или нема време, или нема паре, или си има работу. Изв.

Ка ти Вука каже ДОБРО-ЈУТРО неје лоше да погледаш у слнце. (Да

видиш, ако неје зашло)?! Гос.

кад му речеш ДОБРО-ЈУТРО оно га одма обрча на ДОБРО-ВЕЧЕР. Сук.

Како малко помрчкује, па му све не мож верујеш, не знајеш га кво мисли.

Сук.

Кво да му кажем, речку не зачува. Ако му кажем нешта, све че каже на

друђи, и дршку да му придаде. Ти га продумаш, оно га каже и дршку

му придаде, па после неје тека него овака. Држ.

Кога лечи Сретко Вирћин, никој по њега не криви и не иде ћопав. БЧ.

Код другога види сламку, а код њега си ни греду не види. Или се тека

праји. Рас.

КОЈ ГА НЕ ЗНАЈЕ —скупе паре би за њега дал. Чин.

— скупо чега плати, и убаво чега (после) запамти. ТД.

Којче се сети на теја његове далаверије. (теје). ВЛк.

Кокри (старцити), и користи! Само, она умеје сас старцити, и она че

омете све, благо и слано. Зав.

Лукав је! Пази се од њега да ти не изврви гачникат. ВРж.

Мазан у оратуту, ама му не мож верујеш. Само гледа да те доване. Сре.

Мазна заглавка! Чеси имаш работу сас њу. Трњ.

МАНИ ТИЈА НИ —врзује сас свилени конци. Вој.

—тура крпће на-очи Брл.

Мед му излази из устата. А какbв је, ја га убаво знам. Бла.

MЛОГО —ђаволује! Уђаволило се, па све на подвалу работи. Изв.

— је добар тија бесник, (ама) сâмо ка улети у тесник. Пет.

— си чивијар, не мож ти човек верује. ВРж. -

— често га обрта, па не можда знајеш какво оче. Соп.

МОРЕ —добар? Да га дирне човек не можда се одварди, ако се текbв

прави мазан. Брл.

— какво је, и у чутуру га не мож згодиш. Чин.

Мрда, па му ексер не мож набијеш у дупето. Гра.

Мрцаво некакво на работу. Мрцаво, па увива уста. И све се некому нешта

потсмива, и све уз тебе иде док је сас тебе. Пир.
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НА ПУТ —sвонбц, у кућу тенбц, обрча се куде (му) како требе. Кр.

— иглица, у кућу змијица (При); — свилица, у кућу свињица (ВРж).

Намувал се (тија) и благо и слано. Умеје сас мазно. Кп.

НЕ МОЖ —га уватиш ни за главу ни за реп, ЦД.

— му се сетиш, не мож га оцениш какво оче. Вој.

НЕЈЕ —он млого од реч, воли да га обрне и текá, и тека. СГл.

— си господар од реч. Ста.

НЕМА СИ —обршњину (При); образ (Boj); — човечанство (ВојЧин).

Немој од њега паре да узимаш чети после това спомиња док си жив.

Свакому има да казује како те је млого помогнул. ВC.

Ни у чутуру га не мож згодиш, толко је мрдач голем. Трњ.

Никола је покварен човек он-се покварен родил, покварен че умре. Кр ||

Пир.

О, она је голема говноједица. Брц.

Обикаља Изокол, напипује, па после орати како-му одговара. Пет.

Обрча се и на тека, обрча се и на тека. (тека... овака).Трњ.

ОД —врата се залебеди. Умеје! При.

— стару козу јаре је он. ПРж.

ОН —знаје на чију воденицу ка требе да се навpча вода. Бла.

— и тека, и тека, иде. Он је и тека, и текá. Сук.

ОН ИДЕ —и напред и назад (Јал); —и тека, и тека (Км).

Čн је веш, он је итар, скраја од њега. Вој.

ОН ЈЕ ГОЛЕМА —врдалама (Км); — врдалама и голема заврзлама (Пк |

ВЛк).

— мутљавина, аламуња. Сук.

ОН ЈЕ —дволичан тањир (Гњ); —jeдeн голем мрдач (Јал).

ČН ЈЕ ЈЕДБН ГОЛЕМ —пbшник (Кр); — смрадља (Вој).

ОН ЈЕ —ко пијавица, па уз тебе иде док ти крв не испије. (Ор); — кулиза

(гс-б).

— па послегњо човече —нема ни за какво да га уванеш. Ни за реч! Км.

ОН —нема праву реч, не могу да му верујем.Tм.

— работил на пругуту преди-páтат, и на сви је сведочил да су работили.

Па на некоји и да су повише работили. Само рече: Нек држава плати

, на народ! Што да му не сведочим?! Де, да га ја успрајим уз касуту!

Грш.

— само слуша и купује, и ништа не орати. МСв.

— се прај малко чауш, да измрда. Све како погрешно разбрал, или неје

убаво чул. Вој.
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** седи на млого столице. Дој.

— увек знаје како да лаје, кога да лаје, куде да лаје. Сас текве але нема

шале. Гра.

Она је веш, она умеје сас свакога и против свакога, сâмо да користи. Вој.

ОНА ЈЕ —голема смрадна (Соп); —пали- гаси (Вој).

— способна и црева у мешину да скара. Соп.

ОНА —се претвара при тебе добра, а опбнћује свакога. Вој.

— това потклаџује (Вој); —учини, друђи крив (Ко).

Они несу млого оратаџије, али знају лице пред народ да направе. Гњ.

ОНИ СУ —дупе и гаче, само се додумују на кога че да подвале (Сре);

—јека-јек (Вој).

Одкуде знам кво мисли, у главу му неchм улазил. Само знам да не мисли

никому добро, и да мисли кога како да искористи. Чин.

Отранчило крс на-груди, а јучера бога пцујеше. Трњ.

ČЧЕ ДА ЈЕ —на свако грне заклапало. Сук.

— у свако грне мерудија. Држ.

ČЧЕ —да седи с једно дупе на две столице, ама това никад не може. СГл.

— оклапину, затова је он толко мазан. ПРж.

Очити бити ископал, а усмивка ти се (ка ти приоди) и како певуши (ка

орати). Изв.

Паливатра! Никад несмо имали мир од туја рђу. Гра.

Подвира њим се под јајца. ПРж.

Познавам те по очити какbв си. Рос.

Политикаш голем је она. Соп.

Потура дупе само да буде миран, главу да сачува. А гузицу?! Кој мисли

на гузицу?! Бла.

Прави се блесаво да помине. Пет.

ПРАЈ СЕ —залуав (ВОЈ); —на медну бубу, а говно је големо (Изв).

РОВЕ —на чужда гробишта (при); — небијен (Пк).

С ЊЕГА ЈЕДЕ И ПИЈЕ —а овам му зло мисли. Јал.

— а тура му саплитку. (соплитку). ДржfВој.

С теб једе и пије, а там (ка отиде) зло ти чини. Трњ.

С чужде руће жар из огањ вади, да се не изгори. Јел.

Са тека, са овака, теков је он.БЧ.

САМО —ка ти је голем збр, од њега помоћ да тражиш. Његово помагање

се је свакому до са скупо уватило. ПРж.

— се повуцкује натам-навам, помера се, помрдује. Пир.
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СВЕ —болна, болна али, колко мужа закопа?! Изв.

— га праје на мутавога и на глупавога, ама он однесе жлтицете. Гра.

— гледа у ћоше, нече да ме гледа у– очи. Одма сам познал да требе

да се пазим од њега. Км.

— се нешто жали, све некога оговара. Само он добар?! Јал.

Сви га познавају ко шарену перашку. Кр. (познаву. ИзвlВој).

Свој леб једе, чужде бриђе води, и све знаје, и свакога умеје да искористи.

Сук.

Смеје се под мустак, и не знајеш га да ли се теб смеје или на онога на

кога се љутиш. Сре.

ТАЈА —вара два цара (Гра); — мазнулића (Вој).

— може село да запали, каква је Држ.

Теква је —и дави, и милује. ВРж

Текво да пуштиш прве : 1 пририта па да га после помагаш, да запамти

ка си га помегнул. 1 м/Пир.

ТИЈА —бије од обе стране. И нема само једну маану. Лоше човече! Вој.

— гази рекуту час там, час овам. Трњ. (Увек се придружује јачима).

— два цара вара (ВЛк); —иде и напред и назад (Вој).

ТИЈА ЈЕ —итар, од тога се припази. Дој.

— у свако грне мерудија, тија се меша у свачије работе, и све гледа да

те искористи. ВЈ.

Тија —ли не знаје да затече човека (с реч) издалек, па да му после рече?!

Сук.

ТОВА ЈЕ —jeднуш гад, гадна свет (При); — човек без лице (Црв).

Толко мазна, мазна, с памук те мазни, све док те не искористи. Брц.

Туја не мож у чутуру да згодиш, толко је чивијâр. Сук.

У једну руку носи огањ, а у другуту воду.Соп.

У чаршију мушица, а у кућу иглица. ИзвЈПир.

Шеврда малко! Пази се, немој све да му верујеш и не давај му паре на

зајем. Вој.

Шушљав је он малко, неје како требе. ПРж.

алнуто

А да је сас свуту, неје! Позагледај га, па ми кажи (неје ли тека). Вој.

АЛА —на свет (Гос), —oвсена (чин) Вој).

АЛНУЛО ГА У —акbлат (Гра); —главуту и нођете (Об).

Ама Перча Ли га знајеш, ко што си је?! Чин.
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АСЛИ —бутнитрн (ВРж); —за увир (Пет).

Белоклепаво текво, никакво неје. БејВој.
-

Бистра ко мутна вода. Колко да му казујеш, оно те пак пита КАко и дд.

Блазни свет таја ала! За текво га Господ створил. Вој.

Блазнибула! Тека кажемо ка је па некоје дибидус блесаво и глупаво. Гњ.

БОГ —вој како малко оретил чорбуту, па си јадна ништа не разбира. Сук.

— га надарил сас онуја работу. Оно је при будалете онаја работа пого

лема. Рс.

БОГ МУ —дал здравје, а узел памет. Држ.

— је оретил памету, па нема с кво да мисли. Вој.

Болује од кусур-гросницу. НМл.

Боље за мечку него за жену, Рc.

Бошко вој млого закомлцкује, и док ти каже, има се изнадаш, ДД.

Божја грозотија! Ама родитељ, чедо му, мора да га чува и мора да се

брини за њега. BС.

Браду има, ама длаку нема. Мушко, а ћосаво, па за уSир. МЈ.

Брзгаво орати, и не можђу разбереш какво ти казује! Једно през-друго,

једно през-друго, и не дава ти да зинеш. Тека га бог створил. Вој.

Буав некакbв. Теква си му и мајћа покојна беше. Км.

БУДАЛА —голема! Жена га управља. Уценила га за селскога говедара.

А њу-па чувају селсhи мужје. Čн и ка је у селската говеда, па неје

најпаметен. Гос.

— на свет (СГл); —над будале (Гос). н

— Разваљал буре по бвце, па и тека кара на млзење. А оне бегају, главу

че си отhину. Па и после једва умиримо. Пок.

Будалес малко! Че помине! Км.

Валично! Текво се родило, тека га бог благословил. Гњ.

Ванул паучине у главуту. Пк.

Води га жената само колко да си има другара. Бер.

Bбзи се на чужда кола. Брц (у чужда. Сук|Вој).

Врзан вој језик. Теква си је од малечко. Соп, .

Гадосија ква је, да ти се згади. (кво је). Држ.

Глава му голема, не можђу три дона бумбар обиколи. Рс.

Главес некакbв, па грозан. ПРж.

ГЛАВУ ИМА —ама памет нема; мозак нема. Вој.

Гле га! Мешината му у скут излезла. Изв.

Гледа месо, компир вади. Рс.
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Гледе какво је! Да га погледаш чети се згади. Гњ.

ГЛУПАВО —и тешкодупаво! Само гледа да отиде негде да се наједе. Пет.

— та рекло Нечу више! ВРж. - ,

Глупарије прави ко малечко дете. ВРж.

Глупарина голема, не знаје си ни име. Чин.

ГОЛЕМ —je лутач Само това разбира, и ништа друго не разбира. Гра.

— мајстор: једна бука за муку, а две буће за вретена. Рс.

— Па Висок, па дебел, па се љуља ка бди, па (асли ко) мечка. Ста.

— тупан, ама празbн. Вој. - -

— човек, а јешан, па ка се посере на пут не може кола да мину. Гњ.

Голема грдосија! Ама џабе кад од мозак ништа нема. Трњ.

Големоглавеста! Добра је за у рукатку да брка?! Пк.

Голему главу има, а памет нема. ВРж.

Грбаво, па љигаво, па “ озно, па дрпаво, па се не омило и не опрало, па

да га не погледаш. Сре.

Грди ка орати! Исто како да грди Дој.

Грозотија божја, нема какво да ти причам, че га видиш и сама. Прж.

Гуску да му не дадеш у Нишаву да откара, та бвце ли?! BC.

ДА ГА —дунеш, че падне, теквć-га бог створил. Бе.

— сретнеш у пут, да бегаш у-свет од њега. Ста.

ДА ГА СТИСНЕШ ЗА НОС, ДУША ЧЕ МУ -излезне (Ста); —испадне

(Вој).

Да има акbл, има! Ама узмалко. Вој.

ДА МУ —неје носат траву би пасал (МЈ); —се не дигнеш од говно (ДД).

ДА —нема нос, траву би пасал (ЦД); — те је гад да га погледаш (Грш).

Давају му, па му, чини ми се, у дупето нагњитају, ама не помага му,

запупавело. При.

Дебела, ама шупља. Пет. .

ДЕБЕЛО, ПА —га не можзберу дронцити. Пет.

— се надуло оди дебело. ВЛк.

Девојчето малко разбкаво, ама те, Бошку се угодило, њему најубаво. Кр.

Длгокосо, краткоумо, оди дако залуаво куче. Али, мора да се трпи! Pc.

Доземчес човек текво па нигде несбм видела до са Кр. -

Дојде како грбав и замлатен, онака је млого убав и паметан! Сук.

Дрезгаво орати. Вој.

Еј, Вита замлатен! Вртоглаво, блесаво, суд га не вата. Закасâмо од њега.

Пир.
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Ем дрносано, ем замлатено. Км.

Жвалав малко! Че помине, оно си текви поубаво помињују. Км.

Sулупања голема! Само знаје да се наједе и да се ленsи. Вој.

ЗА —гáд да га гледаш (Гра); —жив-жал да га гледаш (Вој).

— једно вретено буку обара (Рос), стра да-га погледаш (Цр).

Завутује се које му неје за орату. Све си се завутује. Требе толко да си

разбира?! Вој.

Загњете се понегде па га не мож најду, па се учуде куде је. Сук.

Задавља се, задавља, задавља! Сака и оно нешта да каже, ама не умеје.

Пет.

Зајецкује ка орати. Текбв си од Господа. Км.

Закасало сас алу и будалу. Това си њој башта и мајћа напрајили да ђу

огазде. Сук.

Закачен. али си убаво помињује. Км.

Закачи га (само), па има да чујеш! При.

ЗАКОКРДАВЕЛО, ПА —огрбавело (Сук); —се нагрбило (Трњ). (Закрдавело.

Boj).

Залbмњек! Не мож сас њега да се расправиш. Пир.

Заљуштен човек! Ударен сас Чољин чарапок. Гњ.

Заљуштено, занесено, замлатено! Ударено у ћутукат, у главуту. Изв.

Замлзла га у боклицуту, па ништа не разбира. Гра.

Замћцкује, замћцкује, замћцкује! Не мож га разбереш какво оче да ти

каже, и не можда оцениш паметно ли је, будала ли је. Ама, изгледа

да неје млого паметно. Држ.

Западал сас све. Текво си се родило. Сук.

Затракан малко. Грш.

Због једну болу, текви ко њега, јорган пале. И он би палил, ама нема

јорган, па је затова попаметан од њи. Пир. -

Зеље гледа, месо вади. Сре.

И у блесавити он је најблесав! Па је и тува преди сви искочил. Сук.

И у селската говеда ка се умеша, пак неје он најпаметен. Пок.

Изврндупил се оди дебело, па се дорим наказал. Вој.

Изгрбил се , па се сас земљу саставил А нема-нема, па се исправи. А

висок човек. Сук.

Излетело му једна треска из главуту. Пк.

ИМА —и бркове. Они му варде шљам ка пије воду. Сук.

— голему главу, и големе нође, и будала је голема, и работи кво оче.
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Увек си је бн бил шашав, никада неје бил паметен. Тм.

— груди ко сто луди. Кр.

— млого памет , само му главāта узмалечка. Км.

— очи чекpлијесте. Гроза ме да та погледам у-очи. Држ.

— памет ко једна кокошка, па ако неје и помалко. Вој.

— рашчепене нође, можда мине крз њи куче с погачу. Пет.

— си мају, има си кусур. Држ. да

— ум, нема разум. Те това је он, текbв се родил Гос.

— уста чорапеста, а уши клапесте. Наказал га бог. При.

Имаше једбн Мика Врљонога, добар човек ама наказан, па ка оди, он

нођете врља у-страну. Трњ.

Искљуцали му тичичи мозакат, па нема Ич оди мозак. Вој.

Испиле му чáвћете мозакат. Кр.

Ич си паре не дава. Он“ су текви са сретни, а с памет човек не можда

буде сретан. При!Pa.

Ја сам мислел да нече ништа од њега да испадне, ка оно испаде голема

будала. (големо говедо), Гњ.

Једва крацити влачи, несу му по мерку. КрjВС.

ЈЕДНА —глава голема, па чутуреста. Сук.

— му је дbска узета, па ни се мож наједе, ни се мож напије. Км.

Једно опере, три засере. Тм.

Јендрца на једну ногу, закачено малко у левуту руку, течу му љиђе, а

девојћа, године стигле, Море, да се човек прекрсти текво бог да му не

- дава. Сук.

Ка беше девојha, све играју у-оро, она потпираше тутуновсhити дувар.

Гњ. (дудућовити. Пир).

КА БЛЕСАВО, КА ВРТОГЛАВО —тека си га памет учи. ВC.

— што си знаје, оно си знаје, и тув никаква ората не помага. При.

КА ГА ГЛЕДАШ, НЕМА —од њега кво да видиш. Рг.

— попаметан. Ка га слушаш, нигде неси чул побудалу. ВРж.

КА—ђу видим, не знам да ли оди или се ваља. Толко дебело! Пир.

— је било дете цивће се неје брисало, па му се са тека на лице познава.

дд.

— оди, соплита се , па и по равно да је. Вој.

— се премени, па ка се начешља, па ка дојде на-госје, па се само смиш

ка. И нема да га приметиш да-ли- је блесаво, само ћути. Ама кој га

позагледа у очити, одма га види колко паре вреди. Чин.

Кабаво, алтаво, чекpлијесто! Ама те бог му памет дал. Пир.

КАД —je главу трошил, не можда буде сbвесан, рода си му теква. ВЛк.
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— њега видим, после по три-дена не могу леб да једем, а не смејем

ни да заспим. Јал.

— орати, он малко преграбује. Пн.

Када блесаво, када наблесњичаво, те, трпу га, квć да му праве. Сук.

Какво да ване у-руће, здраво га не оставља. Како че свекра слуша, учудили

смо се. Држ.

КАКВО У -пелене, текво у бревенеци. Бог га одма обележи какво че буде.

Км

— сопуљ, текво у седину. Никада неје бил ни полош, ни подобар, не

мења се. Сук.

Како би се будале познавале, теквe ко њега, ако се тека не би облачиле.

Тм.

КАКО МУ —дуне ветар, тека работи. Не знаје си, не умеје си, толко

паметан. Трњ.

— свире, тека играје. Оно се сас мечку тека и работи. Вој.

КАКВВ ЈЕ -грозан, од говно да му се не подигнеш. Км.

— на-гледу, текbв да је на-зобу?! Ама неје! Вој. (зббу. Пир).

— неоклепан човек?! Трњ.

Какbв си је, каква ала, ни у сbн да га не сbњујеш. BC.

Капу могу да му купим, али ум не могу. Теква си му семка, шуждава.

чин.

Клечкају се с њега. Зав.

Кôј неје добар, че га плашимо сас Ику. Кр.

Која га љуљћа заљуља, таја чега и дољуља. Км.

Колко је лbко с мозак, Боже?! И "ДОБРОЈТРО" ка му кажеш, нарипи да

се бије. Држ.

Коркар ме да га погледам. Јал/Вој.

Крља се ка бди, асли ко пловка. Сре.

Крсти га ти колко очеш, оно што си знаје оно си знаје. Држ.

КУДЕ —га не сејеш, тамо ница. Това знаје, (само) да се шњува. Вој.

— заврне, тамо иде. Не знаје си, плитка му памет. Сук.

Липцују њој кокошће, а она не умеје да се сети да липцују оди това што

мóча у брашното ка га забркује, па клне комшије ко да су они криви.

Држ. -

Лbк је да се степа сас свакога. ПРж.

МАЛЕЧКО —грбаво, мршаво, никакво неје. Пир.

— трупуљесто, грозна женица. Ор.

Маломозгав, па си све некога пцује, или се некому шегује, или подира
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некога. И ка пројде крз град, свакога че закачи. А има још текви ко

њега, они па њега закачују. Пир,

Маломозгаво! Mäни га там, ћути си! Вој.

Маломозно, не мож се разбереш с њега. ПетiВој.

Милћиница, тека га на шегу окају! Ко да је он Милћи жена, а не она

њему. Иде све по њу ко дете по мајћу. НМл.

MЛОГО ЈЕ —бистар, само једно знаје — од коју страну слнцето јутрам

излази. Чин. ду

— лbка, не можда верујеш колко је лbка. Ка ветар дува не смеје да

стане на пут да ђу не одува, да ђу не однесе. Вој.

MЛОГО —се задавља ка орати. Сук.

—су човеци напрајили куће с његовете паре. А он, будала, па ђи свакому

дава да се слуша сас њи. А његовата кућа ко кочина. При.

Можда се бил сас овн“ “ ка је бил малечђк, па му челотo малко уáлено,

а и памета му малко како накриво. Држ.

Може ли оди лоше, оди лош домазлbк, да буде добро?! И у дупето да му

нагњиташ, тија нема да порасте, нема ништа да направи. Закокрдавело,

И текá Че си остане. Км.

МОРЕ —не умеје ни леб да се наједе, а оно оче човек да је. ВРж.

— ни је знало, ни че прознаје. Вој.

Мфждаво, никакво неје, ни куче га не би дигло на њу. ВСв.

Мрљав на једење, пробирџија голем. Сук.

мртво —мфшаво, па му се, чини ми се, залепила мешината за грбинуту.

Ш.

- “ никакво неје! Утепљак! Пет. -

Мрцав на једење, па га нема ништа од човека. Не мож га попрајиш, текво

си је. Како га ни трпимо, че га трпиш и ти. Пир.

Мрштав на једење, а још помрштав на работу. Вој.

Муца ка орати, па га окајy Móта. А и не разбира си, Пир.

НА —jeднööко недовиџује, а на друготоич не види. Сас једну ногу криви,

а другата му строшена. Рас. (Из приче).

— пут снага убава, у ижу руће к6лаве. Сук.

— пути мож и да се разбереш с њега. Ама требе млого године да мину

па да наиде текbв дbн. Пир.

— праг стане па моча. Плаши се да га ночњам мечће не изеду. (да га

мечка не дограби). Вој.

Навлачљив, клашњав, па га никоја нече. А богат — триста овце. Дој.

Наглупњичаво, ама оче и оно нешта да каже Гњ.

Надокњичав текбвја, тека сbадано. Пет.
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Наметена са памет па ђу на мож разбереш какво оче да каже. Тм.

Напрајила товарију, па-cá не-мож-да оди. Пир.

НАПРАЈИЛО СЕ —асли sверка, ко зверка, на sверку. Вој.

Напpчило бркови, и по брковити че речеш човек да је. Онака нема

ништа.Pc. - -

Насмејал се до-уши, па му све равно. Оно си будалете имају повише

срећу, све њим је доста и ништа њим не требе. При.

Насмејало се до-уши, и сâмо блаји. ВЈ.

Насмел га бог. Сук.

Насметено с памет, а насметено и у снагуту, кво да му праве. Пок.

Насновано у петнајесе. Високо, па се искривило, па ко кобилка. вој

Начучуpило му се коса на челото, па га това млого грози. Влк.

НЕ БИВА ГА ЗА —ништа, —текве работе. ВојCук.

НЕ —види подалеко од носат. Кратко сас памет. Изв.

— видиш ли?! Оно га и бог уклцал. Чин.

НЕ ЗНАЈЕ НИ —да бекне (Јал); —ексер да закове, толко је тупав (Гњ).

(тутав. Вој).

НЕ ЗНАЈЕ (НИ) —да се оправи, да си омеси и уготви. Изв.

— на куче у дупе да бркне. Држ.

НЕ ЗНАЈЕ —ништа,не знаје ни да џавне. Пир.

— с прс нос да си ишчђчка (БЧ); —си мерку (Км); —цивће да си обрише

(Boj).

НЕ —може да му се принесе ни на треску. ВЛк.

— помага му (па) да му читају триста попа, и владиће, и патриће.

нмл

— умеје здравjе да си пази. ЦД.

НЕ УМЕЈЕ НИ —колbц да зашиљи (Сук); —по пут да бди (РС).

— шило да зашиљи, ни опbнак да си запрај. Сук.

НЕЈЕ —будала за малко, него за млого. Км.

— га кумат носил у свата ћошетија. Пет.

— кадор ни да умре Кр. *

— ко света (Вој); —кbсветан, нема једну дbску (При); —од чивесан (СГл).

НЕЈЕ ОН —глупав, будала ни једна Кр.

— да нема памет. а си памет, само што му лабаво служи. Пир.

НЕЈЕ —са побудалел ка је остарел, него си је будала оди дете. Јал.

— сас свуту (памет). Бер/Boj. -

НЕЈЕ (СИ) —досисал, —кbсветан. ВојCукilЧин.

— лоше ка си је некоје будала ко ти, па смеје да се увáне у свакакву
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работу, суде да се залети, и па да му ништа неје. Вој.

— чис! Ја га тека ценим. Вој. (Није при здравој памети).

Некоје си пипаво теквоја, не умеје да се услуша. Тека га бог здал. Чин.

Нема ич (од) чорбу у-главу. Вој.

НЕМА МОЗАК —за две-паре (Сук); —колко једна чавка (ПРж).

НЕМА НИ —абара (Вој); —ора ни разбора (СрејCук).

НЕМА НИШТА ОДИ —човека (Пк/Зе); — чорбу (у-главу) (Км).

нема ништа у -бbклицуту (Сук), кbвуту (Пок); чутуруту (Држ).

НЕМА —памет да му дојде, па не да иде у Београд, него и зади Београд.

Ж.

да. кво да мисли, па му згодно. ДД.

— си поношај како требе. Замлатено, не мож га боље никој научи. Пк.

НéСПОСОбНО ТеKВó, НИ У СИ Нe MöЖ ДОНecé. BC.

Несмислен, нема какво да га учиш. Само си мож правиш карање. Вој.

НЕЧУ ђу узнем, она је залуава. Ако је она залуава, нечу и ја да испаднем

залуав. Јал.

— у војску, рекла једна будала теква ко њега, имам да си збирам лис

ковнице. Сук.

НИ —мрда, ни трепче, ни ме слуша што му оратим, ни ме пак може

разбере. СГл.

— одбира, ни разбира. ВојlВС.

— предење, ни плетење, ни месење. Све што работеше неје било за ништа.

Сук.

— разбира, ни одбира. Нема ни брани разбора. Вој.

— си Перка не давамо, он си је наша будала. Он је будала за девет села

öколо, и за десето, нашто село. Свет не може ни без текви. Ли, Перко?!

Пир.

НИКОЈ ГА НЕ —брeнује. Отсипано му од ведришуту, Брц.

— сматра (за човека) (Чин); —тачи за ништа (ДојВој).

Никодија не умеје ни по пут да бди, а он мајстор че је?! Кр.

НИТИ —je paЗбрал, нити че (допрва разбере). (допрва|топрва). Сук.

— нешта разбира, нити је па некада нешто разбирало, нити чепа разбере.

Км. -

Нич! На све личи, а на човека нич. СГл. (Ич. ВојlЛој).

НИШТА —нема од чорбу у-главу (Boj); —од њега, ни чеп за зеље (Ре).

Носил је ко амалин терет на муштерије, на трговци, од дућан до дом. И

оди това је, јадан, живил. Пир.

Њему требе —клепај, клепај, клепај! Па да му отвориш тука малко у
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главуту, па да му насипеш. Ама и това нема да му помогне, џабе све.

Гра.
-

-

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

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

служило. Брц.

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

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

облаЧИЛО. ИЗВ.

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

Овај Васка асли бутнитрн. ПРж.

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

промени. Сук.

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

(и) да иде на две-нође. Рс.

— њега нема вајда, од њега нема “БóЖЕ ПОМČЗИ" Цуцаво, глупаво,

сакато и сас снагу и сас памет. Држ.

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

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

здал. Км.

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

— како малко замлатен, асли траповbн. Дој.

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

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

ОН ЈЕ МАЛКО —áлтав у мозакат (Бч); — залупен (Сре); —заћитен (Км),

— шbкнут (МЈ)

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

све сака да га учиш. Пк.
|-

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

ČН-ЈЕ ЦЕПЛЕНКА —и това букова. Сук.

— отсечена за држаље, а недељана. Бла.
-

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

семка, бн-се на ућевето метнул Сук.

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

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

неcbм видел да се разбира. Пет.

— сас свуту. ВојlЛал/Сук.

ОН НЕМА —ич оди мозак, —мозак, — ништа оди мозак. Држ. Вој.
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ČН —па дибидус уклцан. Вој.

— све пада ка га сретнем, па га ја и не смејем сречам. Изв.

— се све утепује ко утепан зајек, Кратка му памет. Зав.

— си је слеп, та слеп. И док је жив нема да прогледа. Теквó се блесаво

родило и не мож га ништа научиш. BC.

ОНА —каква је?! Да се скута па да ђу нигде нема. ВЈ.

— не би била толко дебела кад би мислила, а она не умеје да мисли.

врж.

— нема онова што се не купује и не продава, па вој залуду и паметан

муж, и голем имот. Бла.

— си не почиња оратуту од крај него од среда. (средину). Вој.

ОНО —га бог убил, па му се име не знаје. Што да га ја убивам да га

спашавама мен да си заробљавам?! Грш. (зарабљам. Вој).

— девојчетина дористрашна, па се савила ко кобилка, па некакво грбзно

у лице, а неје млого ни паметно. ШД.

— дрво та дрво. Како да га учиш, па не умеје. ВРж.

— Има блесаво, има, ама овова заминуло сви. МJ.

— још не умеје човеку да рече “ПОМАГАЈ БОГ“ Сук.

— му је отсипано од ведрицуту, Дој.

— Не знаје ни цивће да си обрише, а бче да се жени. На по годинете

требало би да је паметан, ама му џабе и оне мињују. При.

— потешће дрејете од њега, па ђи не мож носи. Зав.

Орати полbк, само оно да си чује. А не разбира ни да га каже. Изв.

Оратим му ја, оратим, ама нема која глава да слуша. Кп.

Оратиш му, ко на дирек да оратиш! Па што дирекат нема уста да језичи,

та и оно. Сук.

Осем свет си је била, осем свет чеси остане. Само знаје по једне овце да

иде, па и њи не умеје саглам да напасе. Пет.

ОСТАРЕ —не дојде му памет (Сук); — обеле, а памет му не дојде (Трњ).

Освт једе, а сто ћила носи. И здраво ко магаре. И увек се понасмејало.

- Бла.

ОТСИПАНО МУ ОД —ведрицуту, — ковуту. ВРж.

Памет му добди, ама срећу нема. Кр.

Паметан, ама од sâгњуту страну, и тов понадоле, камтö срединуту. Гњ.

Паметну реч од њега још никој неје чул. Требе теја паметнете речи да

збира у главуту да ђу исплни, па ка ђу исплни, че мож и од њега после

нéшта да се чује. Ама доста че почекамо, ако будемо живи?! МЈ.

Панталонете га обикаљају, дрешћете му виснуле, усукал се начисто. Сук.

Пет (овце) откара, две докара. И па не знаје колко нема, и (не знаје) да
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ли су повише или помалко. Ста.

Петленко! Неје кадер воду да си донесе. Нити можда носи, нити па знаје

- одкуде да носи. Вој. - -

Питал једнога: Имењаче, ко ти беше име?! Ниш.

Питувал башту си да ли га број у паметни или у будале, а башта му само

завртел с главу. Ре.

Плитачbк, ама текви си најубаво помињују. МЈ.

Пљочаста му главата. Ор.

По цел Пирот с пушку да тражиш теквога, нема да најдеш. Пир.

Погледал попâтога у браду још ка се родил. Ама те, још жив, заборавил

и бог на њега. При. -

Подбивају си шегу с њега, а он мисли вале га што је најпаметан. Чин.

ПОДИГРАВАЈУ СЕ —сас њу момчетијата, — с њега, на свинћу га карају.

Вој.

Позашмала малко. Одма се познаје сас кво имаш работу. Км.

Понекад, па че се распрајиш сас њега. А понекад му се памет завезе па

ништа не разбира. Тм.

ПОТШbКУЈУ —га, а он како да је малечко дете, све верује свакому и у

свако се коловача. Пет. (Подносе га, потибују га. Вој).

Почушкују се сас њу. (Потибују се, потшћкују се). Вој.

Празна му кратуната дибидус, па је ко дете малечко. И куде му кажу

, тамо иде. И какво му кажу да работи, он това работи. Сук.

Прежлтело текво, никакво неје. Сук.

Прилична, ама валична. ДржfПет.

Прича све нeшта наблесњичаво, и (све каже)“МЊА-МЊА-МЊА!" Гњ.

Прочовркале му чавће мозак. ВРж.

ПРШКА, ПРШКА —колко да се и оно најде на работу. МЈ.

— работи нешто и оно (Сук); —те, и оно да работи нешта (Држ).

Пушти га, он замлатен. Ја му дадем за право и одма бегам од њега. БЧ.

Пуштило цивће, облекло се у дронци, па да га не погледаш, ДД

РАЗБИРА —му чутурата (чин); —се у дреново клиње (Дој).

Риџо, на дебело, па никакво неје. Вој.

Руће му ко топ дебеле. Зав.

С њега се бог поиграл —памет му оставил, ама му говор одузели наказал

га. Изв.

с текбв мозак не знам до куде че стигнеш, а и ако стигнеш јави ми се

одма како си. Држ.
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С текву алу, черко, немој да се расправљаш. Гледај па узни какво је добро.

Шабе је убав ка је замлатен. Км.

Сакато у двете нође, па се влачи. Ор.

Сас памет је намањbк, а друго му ништа живо неје. Сук.

СВЕ ИМА —мозак нема (Гра); —само акbл нема (ВЛк).

Све му модриње окол очи. Неје само глупаво и алтаво, него и болно. Пет.

СВЕ СИ —куњаје (Boj), работи кво му неје за работу (ВС).

Скљештило се теквоја, това ли је жена?! НМл.

Слаботелесан, и за никакву га работу не бива. Об.

Сливе како једе (убаво) како да и неје видел никада. Ка се стури да се

уплашиш, толко мршав. А каква снага — да се чудиш. Ос.

Спотура се ка бди ко старц у сто године. Вој.

Станул за увир, изалт, s 3: о га. До са је бил алтав сас памет, а са че је

алтав и сас снагу. Сук.

Станча Качунат жлт ко качун блесав ко нерањено теле, њурав ко свиња.

Пир.

Стањује на сваћи бел-камик. Углеџује се. И само се смеје. Рс.

Стварно си бил завезан човек. Јел.

Стлцано теквоја, бог га стлцал. Сук.

Стока од сто ока, а од човека нема ни зрнце. Кр.

Сћуне му нешто, и това че работи, и че работи, и че работи, и не мож га

врнеш. Јал.

Таја дебељана! Нашла она за убавило да орати?! МЈ.

Тека му се улило у главу, и не мож га врнеш. НМл/Држ.

ТЕКА СИ –га памет учи; — је од како си је Вој.

Тека скројено, тека се има сhине. Бер.

ТЕКБВ —му поношај, теква му семка. Чин.

— не може да се најде, па и с ћбраво магаре да се тражи. Гра.

— (си) је (он) од време. Км.

Теле отишло, вол дошло! А ви кво сте мислили да-че-се врне?! При.

Тија више нема да расте. Пупав че си остане штом до са неје порасал.

Км.

ТИЈА ЈЕ —закачен још у цветат (Изв); — маломозан МJIBoj).

— свуде приши-ђелди (Пир); — у свако грне мерудија, ако не разбира

(Пет).

ТИЈА —не знаје ни колоц да зашиљи, нема ни мозак ни снагу ни за

најпросту работу. Бер.
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— неје сас свуту, тека га бог саздал. Гос.

— нема да се поправи (у снагу), па и у дупето (једење) да му нагњиташ.

Држ. “

— не наопако родил. ТД.

То шуждав човек, то нема мозак. ПРж.

Това је будала што се не раџа. Пок.

Толко је сплетен, сирома, жал ме дорима да га гледам. Вој.

тČлКО МУ —збира боклицата, па ти сипујеш, а оно прељева, излази. Држ.

— сече сећирата. Гос.

ТОЛКО —се удебелил, па не може да се обува него га жената обува. БЧ.

— си разбира. Км.

Требе да су га деца замочувала па је толко голем порасал, поголем од

кочан. Кр.

Тулпузина муж. Гра.

Тупаво, глупаво, за ништа га не бива. Држ.

Tbначка је у акблат, ама је дебелшка у снагуту, па че помине. Чин.

Ћóпаво старчиште, а завутује се по девојчетија. Бог да те чува од алтaвo.

Гра.

У свата деца он ми је најзапртак, ама нема какво да правим. Држ.

У сву гору за њег нема дрво за чутуру. Км. (нема за њег. ВРж).

Убав се види. Озгор убав, а унутра здуван. Држ.

УБАВА —невеста, ама трупуљеста. Сук.

— убава, али глупава. Асли пиленце, ништа не разбира. Пир.

Убавило при њу како и при мене. Убавило, убавило, у цргу се увило. Вој.

Убавшко, ама грбавшко. Држ.

Ударен сас сврљишћи чорапок, па се не мож човек разбере сас њега. Вој.

УДЕБЕЛИЛА СЕ, ПА СЕ ИЗАЛТАВИЛА, (ПА) — виси вој сало, толко се

раздропала (Пир); — дорим кожата пуца на њу (Кр).

УЗЕЛ МУ БОГ —jeдну треску. ВРж.

— памету, па се никој не мож распрај сас њега. Пет.

Уклал се, па једва проврта. ВРж.

Улезне ко теле, нема памет да каже човеку ни “ПОМČSИ БОГ“ Вој.

Ум има, разум нема. А и снагу има. Држ.

Умеје си да си је будала. Кр. -

Утепан зајек, па задран. Утепан можда рипне, а задран не може.

Ушити му големе. Текбв се родил и мора да ђи носи. Рс.
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Цуца, цуца, пуца, и ништа не уработи. И за најпросту работу требе памет,

па да умејеш да се опрајиш да ђу работиш. Сук.

Че изрове магаре од њега. Соп.

Често му се тбвни у-главу, и најдобро-је да неје човек преке њега ка му

се товни у-главу. Јал.

Човек, (ама само) на број. Сук.

Чужда срећа! Све он некога слуша, и све друђи газдеју, а 6н све ништа

нема. ВЈ.

Чује, ама не аје. Залуду му орати човек ка не можда га разбере. Кр.

Чурудисало, главата му шупља. Боље га ништа не питуј, замини си. СГл.

Шевнула малко сас памет, ама одавна, још ка се родила. Сук.

Шаргава! Како жуткава у лице, ЦД.

Шатри, шатри, шатри, ко да има сто године. И ко да је баба, ко да неје

момче. (Патри). Вој.

Шесто, па малечко. Немало од кво да га направе, материјал нестало, па

, испадло запфтак. Пир.

Шондраво малко. Км.

Шопељћа, удара како малко на језик. Вој.

Што ја оратил, што куче лајало, толко му чини. Понасмејало се, не мож

ни да разбере да га брукам. Сук.

Што може да буде гадоча, това је при њега. Ама не разбира па си му

добро. Бc.

ШТО МУ ЈЕ НА УМ —истрчи на друм, ништа не задржава, ВСв.

— това му је на друм. Ниш.

Што не окате (у војску) друђи који немају работу, ја имам да си збирам

лисковнице. Сук. Тека једbн наш рекbл ка му рекли да га траже у

вóјску.

Шуждав малко! И боље чети је ич да га не закачаш. Вој.

АШЉАК

А он ни абетар нема. (ни абара). Вој.

Ака, ака, па чедоака. Чин.

Ала ли је, човек ли је. Кс. -

Алавужда! Такbв личе ти је другар?! ПРж.

Али, мајћа си га млого размазила, попушта му, нагаџа му, и затова и

неје човек него сhитница. Сре.
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Ама не може, бре, тека да се живи без памет! Гледај Чалу, па немој да

си како-њега. Гос. -

БЕШЕ —голем ашљак, ама се са, бајађим, упаметнил. Сук.

— на вољу, беше размазан. На вољу је расал. Пк.

— се сам запалил, па се драл ко јарц — не можда умре. ГршfПир.

Бије се сас светове. Млати се, лута, сhита, а за работу се не вача. Изв.

Биjу га на зареду, ама не помага. Соп.

Блантав, ништа га не ентересује. Сук.

Бог че пак оди од теквé àле (по-земи). Рс.

Вати си дрнкуту, па си оди куде бче. Брл.

Верка ли је, зверка ли је! Што заради она изеде и испије, па после пак у

надницу. И само негде сhита ко да си срећу тражи. Држ.

Врља паре у бунар док га не напћни. Збрал окол њега текви ко њега, па

све што има дава за њи да ђи нарани и напоји. Гра.

Вртоглава, па нема ништа у главуту. Сре.

ВРТОГЛАВО —и вртоглаво че си остане (Км); — човече (Држ).

Вртолома човек. ВЛк.

Госпоцћи живи, сељачћи се влада. СГл.

Грдне паре сbeипа. Пок.

ДОĆДИ МУ НА —стијове (Вој); — ћуове (Poc).

Допрва че се жени, убило га у-главу. Кој знаје квоче јутре мисли и куде

че одлута?! Вој.

Ем шашав, ем сирома, ем си дома не седи. Пир.

За другога че си стури и кошуљуту од грбину, а децата си својата не

гледа. При.

Зајебанција и говоранција од њега, друго ништа. Грш.

Задлбил се до-уши, и на пцетата дужан. Км.

Замлатено! Пошло по једбн пут, па наставило по друђи. Рас.

Запусти убаво имање, воденицу, појате, све. Гра.

Затрел башту си у корен. ВРж. -“

ИДЕ —на пропас (МЈ); — си на главуту (МЛк).

Изјуларил га бог па га по свет пуштил. Вој.

Излудује се, избеснеје се, и ка потроши парете, па си дома дојде. ВСв.

ЈА —му вревим, вревим, а он не чује, па само каже: Аха! А ја га питам:

Какво разбра?! А он каже: Па ништа! И па си работи какво је научило,

и дома се не сврта. Јал.
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“ — му малко пушти мује, поднесо га, и он се одма урече да не че иде с

мене да ми помага. Држ.

Јега се свести, јега му памет дојде! ВСв.

Још не знаје цивће да си обрише, а оче да се жени. Само трчи по девој

четијата и ништа друго не гледа. Км.

КАД —му памет добди срећу нема; — кад му срећа добди, памет нема

—и тека помињује. Чин.

— негде иде, он не гледа куде су путове. Сре.

Какво мушко?! Поразил само бревенецити! Сћитница, нерадник, ашљак,

од теквога вајда нема. Чин.

Како га он замишљава тека не можда буде. А он га замишљава дbнос

тека, јутре другако, никад не знаје какво оче. Трњ.

Какbв је теков је, подобар нема да стане Трњ

Кôј ти га знаје куде је отишбл и када че се врне?! Његовото се не знаје.

Јал.

КУДЕ —га не сеју, тамо ница. Ор.

— (му) кажеш, там остане. За дом не мисли. Јел.

— свирће свире и куде се бро игра, он је тамо први. Држ.

Куче по комат, дете по милос! Ама он неје дете, а иде по комат — кој му

пóвише даде. Гра.

ЛУД —за три села около, неработан, ашљак. Што не помогне дома, него

све Негде сhИТа?! BC.

— па живи! Њему дом (ко) да не требе, ко да чега друђи до крај рани,

а он че си сhита и че се сплита од кућу до кућу, од кавену до кавену.

Пир.

ЛУДО —за девет села, и нема му скоро памет дојде. Пет.

— лудо, па нема душу да живи, и нигде нема свртиште, не држи га. Јал.

Лbк је. Поднесу га зачас и он направи некакbв пакос, па си после он

трља главу, он гледа у земи, а они му се смеју. Вој.

Лbкачђк је на памет. Поднесе га нећи, и он заборави какво работи. Ос.

Малко натргнут, нашашњичав. Вој.

Манда се по путиштата како залуав. Соп.

MЛОГО —je лbка, не можњу верујеш. Ка ветар дува не смеје да стане на

пут да ђу не однесе. Вртоглаво, нече да узне игле или вретено, него од

кућу на кућу, од сокак на сокак, па ахаха, ахаха! Сук.

— однесено теквоа. Тека си се родило. Држ.

МОРЕ —оно за црн ђавол неје. Час бче једно, час оче друго, а само не

знаје какво оче. Чин.

— побоиколи село. Нечега ни једна. Убав, неубав, за ашљака нече. Пк.
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Муж у панталоне. За једење га бива, ама га за ништа друго не бива. ВЈ.

НА —вољу га пуштили па си работи кво си бче. Км.

— јулар је бил, па се измокнул. Сук.

Наалил га некој тека, па се са не мож одучи. ДД.

Напраји си сам комендију. Сви работе имање, а бн бомбоне чепродава?

- Сук.

НАШЕЛ —адвокат гуску, па ђу само скубе. Пир.

— да тражи од слепца очи. Рас.

НЕ —бива га! Неје си надарен за туја работу, а оче да ђу работи. Сваку

работу ка почиња он тека каже, па место њега некадарнога мора све

ни, надаренити, да работимо. А он је надарен само за сhитање. Чин.

— давали му џуву за женидбу, па тека остал, нежењен. Гра.

НЕ ЗНАЈЕ —да му пробде године. ВЛк.

— ни ред ни поредак. Текá си му добро, да сhита, да ашљакује. Вој.

— ништа оди текве работе. Он се у текве работе не разбира. Сре.

— од коју болес да мфе, па само сhита. ДД.

НЕ —можда га одириш. Чин.

— обича у надницу на иде. Нече никој да њој суди, нече на сваку

будалу да ћути. И тека паметна, ама гладна. Чека некој да умре, или

задушница да дојде, да се мож наједе, ЦД.

Недодрмава му работа. Вој.

Недокрстено, неје носено у свата ћошетија. При.

НЕЈЕ —га кћсвет. Ни брука, ни срамота, може си он и без работу.

(кbсавет). КмјВој.

— да бегаш оди њу, неје да се обрчаш! Пир.

— сас свуту, неје чис, требе да је малко мрднул с памет. Он до са текво

чудо неје правил. МJ.

Нек има колко оче, ама ко нема у главуту ништа му не вреди. При.

нече —(башта му и мајћа му) да виде аир од њега. Тија се научил на

ашљаклbкат. ПРж.

— се суне да узне да једе, све мора да га каниш и молиш. Сре.

Ни —да бегаш, ни да се обрташ. Има се прилепи уз тебе и одма има да

ти тражи паре на зајем, или че сас тебе да га дома водиш на једење.

Кр.

— он сам не знаје какво оче, та ја ли да знам?! БЧ.

— орало ни копало, само продава. Ста.

Никој га неје тачил за ништа. Дој.

Њег сви познаву. Њег и свата пцета познаву. ВЛк.
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Њува се завалија, њува. Че се качи на асталат да поје. Само туја работу

и знаје, оче да га чују да је човек. Пет.

Обрнул : сbвни, стбвни, од дbнбс до јутре. ВЛк.

ОД —малко (њу) иду слзе. Рас.

— млого знање тека напраји. Женуту си искара, дом растури, деца се

разбегаше, а он се просћита. Рас.

— стра има болку да вати. Злато има, па се плаши да ђу некој не

пречисти. Вртоглаво Пир.

Одлати му мозакат. Брц.

ČН ЈЕ -голем газда куде да бркне — пара. Продава њиву по њиву, прода

де сточицуту, че га видимо којче га рани ка му парете нестану. МСв.

— једна алица голема. За никакву се работу не вача, и дом га никад

не мож најдеш, а у коју кућу да улезнеш, крз који сокак да минеш, њега

че сретнеш. При.

— ко пијавица, после се не мож откачиш. Цр.

ОН ЈЕ МАЛКО —вртоглав (Ре); — вртолома, па се затов нигде не сврта

(Boj).

— замајан, он слуша ђавола (Км); — наáлен (Кр); — тралалај (Пир).

ČН ЈЕ —од стару козу јаре. Тека он каже, ама ја мислим да је прече од

старога јарца. Сук|Трњ.

— пустосватица. Иде све сас беспослени, сас мангупарију, пијанице,

картаџије, свакому прави друство, а дома си неје. Лута без работу. Зав.

— са жењен. Ега се сврти?! Сук.

— сирома, ама има богату нарав. Прво потроши това што има, па га

после друђи ране. Пир.

ОН —jeдно време беше пошbл по лош пут, ама даде бог те се врну. Каква

беше вртолома никој неје могbл да верује да че од њега домаћин да

постане. Вој.

— каже све, од кага га знам, јутре че се жени. Неје друђи-дbн, него

јутре. И толhе године минуше, старц стану, а још нежењен. Дој.

— неје бbш како требе, ама неје толко блесав како што по свет има.

Понекад си дојде и дом, понекад се увати и на работу. Изв.

— па (да ли) види, он па (да ли че) гледа. Њега ништа не ентересује.

бч.

. — све това из будалство работи. ВСв.

ČН СЕ —збрле једнуш ожени, а са сака и по друђи пут. Пк.

— свакому у дупе загњита, текbв је човек. Оче човека и да услуша, ама

öче и да преговара, а и неје си како требе — од кућу на кућу. Тека

ЖИВИ. НМл.

Он че се сети. Само док се сети, глава чему бела стане. Км.

187



610 Драгољуб Златковић

ОНО —какве бриђе има, оно па пошло че помага другому. Јал.

— па било на алете ала, а ја сам мислила човек че да буде. Пљаска,

шљами, сnита, се, и све другому на-госjе. Сук.

ОНО СЕ —прај малко чауш, да помине без бригу и обавезу. Сук.

. — сас чужду памет слуша, а своју, јадно, нема. Да неје тека, не би га

послушало да си продаде убаву њиву. Држ.

Опразнела му тиквата, поaшљачило се, дома се не сврта. Јал.

Отвори сbндок, извади клопотаре, звонци, па и по целдbн зглашава. влк.

На ка је после руцнула, па онаја њоња гласина голема — село размири.

Убркало се, и човек не можда стане.

Панталоне на брич, а у главу нема ич. И све се негде за гбсје спрема.

Држ.

Перко ли?! Па това је тија сас лbкуту памет. ВЛк.

Поáлено, па оáлено, па никаква корис од њега. И оно не знаје кво работи,

та ја ли?! Boj.

Повише прди него што орати. Ћути, и прди, и смеје се. Незгодно му сас

уста да орати, него сас дупе. НМл.

Подватил се сас децата, толко си разбира. Што не иде у дрва, што не иде

на некакву работу?! Држ.

Подлипил се сас њега, па налати на бијење, лута, сhита, крадне, какво

све не работи. Главу си од њега врзали и башта и мајћа. Тија ђи нема

дочува, тека ми се чини. Вој.

Подузел се сас децата. И што му би, диже руће од работуту? Полbко му

да луња ко глува кучка! Дој.

Пљује па лиже, реч си не држи. Км.

Прај се луд, нече ти ђи даде, са ђи затвори у кошару, леже те Кр.

ПРАЈ СЕ МАЛКО —залуав, тека му позгодно да живи без бригу. Км.

— залулав, бче бе работу да мине. Полbко му да вата рибу у рекуту и

да се купе сас децата него да иде на жетву. Пк.

Прај се Тоша да не иде у војску, ама му је одавна минуло време за војску,

не може само од родитељску муку да живи. Гра.

Пустобдац, никад се дом не сврта. ВЛк. *4

Пуштено на вољу, па си иде куде оче, ко беслеме. Кр.

Работи какво му прдне на памет. И увек другому. И каже: Кој може нека

може, ја без друство не могу. При.

Развејаншко малко. Још му зелена главата, а године поизминуле. ВЛк.

С једно дупе две лађе да кара. Неумерено, не умеје да замисли. Ор.

СТЕКВО ДА СИ НЕМАШ -бељу (Ниш); — закачушку (ВРж).
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Сáка млого да знаје, а ништа не разбира. А године пробде, сbстиsay га

пóмлади, жене се и дом стварау. ЦД.

СВЕ —држи дупе у крај, нече да запне. Изв.

— иде по мен, не могу да прднем од њега. При.

— је друг работил за њега. Он је јел, снебивал се по путиштата, и дома

се врчал само на спање. Јел/Пир.

— почне, а не заврши (Брц), работи кво му неје за работу (Км).

— че кћцне, све че му дојде до главу. Оно нече да може цел живот на

нашу шију да буде. Изв.

Седи, нема работу, па си пушта бубуљачће. Пир.

СЛУША И ЈАНКА И —Петка (ГњfВој); — Станка (ОplВој).

Слуша се с магарешку памет, а бче да га сматрамо за човека. Јал.

Спуштил га бог, а ни га дивамо, дизамо, дизамо, да постане човек. ВСв.

Студ, нестуд, оно све иде гологлаво. Требе да му је това од студат? МН.

Сћуне му, па навије на једну страну, па га не мож врнеш. Рос.

ТЕКА МУ— дунуло; —пáдло на памет, — прдло на памет, тека га напрајил.

СукјВој.

Тија чамиш?! На текво немој да се љутиш, мож сâмо да му се смејеш. Вој.

ТОВА ЛИ ЈЕ ТАЈА ШТО СЕ БЛСКА —ко с облаци, — с облацити. ЦД.

Ћуне му у-главу, па работи кво си бче. Пир.

Ђунуло му, отишбл. Оставил све и отишБл. Текбв је, не можда знајеш

када кво че да работи. Гос.

УДАРЕН —с мокpу чорапчетину, па га затов не држи да је на једно место

(Вој), с нешта у-главу, затов тека и работи (Об).

УДАРЕН САС —сврљишћи чорâпок (Вој), чорапину (Цер).

Улезла му вода у уши, па си све грешава. Чин (греши. Км).

Чамиш текво! Не знаје као работи. Вој. (Чамиш. Дој).

ЧЕ —збира гбсје! Чеђи нарани, напоји, и ајде, Трњ.

— му дојде некада и њему из дупе у главу. Ама када че?! Гњ.

Шабе му што има, ка нема у-главу, ка не умеје да чува и да стица. Тм.

Шашава памет! Тија нема лbко да пројде сас туја главу. При.

lШашарма, текво малко! Држ.

Шöврт, текво! Не држи га земља на коју стоји. Пир.

БАКСУЗ

Ајлаз је това, неје човек. Км.

Ако се само с њега скараш, нема те ни у слику погледа. Зав.
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Арне говедо! Не мож га никако препрајиш. Сук.

Баба Петрија! Она неје знала друго, само једбн инат знајеше. Вој.

БАксуз-това је голем, канзбр. Пир.

— је колко је тешка (Вој); — ко тенbш (Гњ).

— отето. Цел Топли Дол је знал какbв је баксуз била. Па ка је башта

ми пођинул, она-му неје ни свечу запалила. Па је леб закључувала, а

ја гладна. А морала сам да ћутим. ТД. -

— па се исушило од баксузлbк (Ре); — че цркне од баксузлbк, од зло

(Пн).

Баксузеста, ама убава, па ка ђу погледам, све њој опростим. Кр.

Баксуско створење! Ништа му неје поблаго оди баксузлbкат. Км.

Башта си му дава стегу, оче да га препрај, да напрај човека од њега. Ама

оно некакво опорито, не преправља се, што науми — това. Вој.

Била једна млого баксуз, па се удавила, па ђу тражили нагоре, уз водуту.

Тека њим мужат рекbл да ђу траже. Чин.

Бóлес че ване, ама тека намислило и тека чега прави. При,

Ванул коњскуту памет, арне позабраздил. Пет.

Вештица је била. Неје давала ни цвеће да погледам од пут. Јурила ме је

сас камење. ТД.

Вит, па не мож у чутуру да га згодиш. Сук.

Гајдарџија је малко. Све се нешто сpди, и све си он нешта навије на једну

страну. Вој.

ГЛАВУ —дава, инат се не дава. Изв.

— чеси даде, здравје че изгуби, смрт чеси створи, че гладује и че

босотује, ама си инатат не дава. Вој.

ГЛЕДА —крз веџете, па не знајеш кво ти мисли (РС), — с белото (Вој).

Говедо големо, баксуз. Сук.

Голем зајнат. ВJ|Вој.

ДЕБЕЛОГЛАВ —малко (Јал); — непревијен некакbв (Км).

— Како навије, тека работи. Об.
-

Деда Јован Шајтин је бил зајнат ко говедо. Гос.

До пладне мрзи цел свет, а од пладне самог си себе. Говедо му неје равно.

бч.

Дрвена глава, непревијена. Пет.

Држи на-срце, зајнат текво. Зав.

Дунул му северњакат, па га држи лудата памет. Брл.

Дурли капа. Све си он на некога срце држи. Вој.

Живот дава, инат си не дава. Подобро чети је да га не молиш. Рас.
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Забразден човек! По сваку реч каже: Разумеш ти мене! Слушаш ли ме!

Чујеш ли кво ти ја кажем! Ка ти ја кажем, тека је! Будала, ко да је

сâмо он на овија свет, Ко да друђи немају памет. Пир.

Задрто човече, зајнат, запето, лоше. Пир.

Зајнáт —Мирко. Пир.

Зајнатин је голем. Забраздил ли је, и не труди се да га врчаш. Сре.

Запет човек, опорит, муку имамо с њега. Бер.

Затворила уста па само ћути. Она нема какво да казује, она је нема. Она

знаје да отвара таја уста, ама само кад требе да убоде некога како сас

иглу. Гра.
-

Зашто да је болан од луду памет?! Зашто да ми прави грббишта без грб

бишта?! Смрт оче да си ствара, ама нече да попушта, него оче да буде

само како је он забраздил?! Пет.

Збpле будала. Пир.

Изучил златан занајат —зајнат занајат. ВЛк.

Иста Таса. Ама подобро је језикат да њој је отсекла него главуту. У стање

је да не проорати цел-дон, а сас човека да седи или да работи сас њега.

Толко па да је зајнат ко њу?! Гњ.

ЈА-баксуз, она побаксуз. Цел-дbн смо ћутале, ни реч несмо прооратиле.

Неје било лbко ни мен, ама неје било лbко ни њој. Пир.

— га бKaм, а он бега и главу чеси отћине од мене. Текво, текá здáдено.

Држ. „

— с њега не би могbл ни воду да делим. Грш. -

— сам си цел живот работил како ми је било згодно, и несbм дозваљал

никому да ме преправља. Паметно, непаметно, како ја решим тека има

да буде. Км.

Једва расклапа уста. Све чека ја да ђу питујем, ја да вој оратим, па после

се она оглаша. Вој.

КА ЈЕ —болан, без мотку му се не прибди. При.

— добро — добро! Ама је ретко добро при њега. ДД

КА—му купиш, зашто си му купил. Ка му не купиш, зашто му неси купил.

Км.

— рече, отсече, и не мож га препрајиш. Кс.

Кад он нешта реши, нема сила на свет која чега задржи, па и да неје

тека, тека че буде. Мл.

Када он нешта намисли и каже, нека је и штета, тека (че) је Пн.

Како намисли, тека работи, и никога не пита. Ста.

КАТИЛ —татов ти је Пир.

— човек над катил, баксуз над баксуза, баксуз на баксузјети. Соп.
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Колко је тврдоглав, јексер да му чукаш у главуту, јексерат че се искриви.

Дој. -

Куде је он пошbл, не мож га никој сепре. Сук. -

Ма тајали? Она че напраји све кво је намислила, па све да је наопако.

При.

Majha му га често галати, ама оно си тврдоглаво, не преправља се. Ор.

Малечђк човек, голем баксуз. Дој.

мAни —га там тија пуа на-нос ко пћавац, Брл.

— с њега се не мож разбереш, он лош. Сре.

— текво, с текво немај работу. Немој ни да ти носи ни да ти доноси.

гњ.

| Младо, па се тешко преобрта, а камоли (кад стане) постаро, ЦД.

МЛóГО —беше зајнат, требе да је отишло нагоре, уз рекуту. Трњ. (Из

приче).

— је забраздила. Штета што неје говедо, могла би убаво да бре. Кр.

— убаво слуша башту си, па му се башта си све с мотку радује. Ре.

МОРЕ —канsbр, и това голем канзбр. Boj.

— таја Античка, ако се текво види, млого је голем баксуз. Она ми

девојчето једе највише. Гра.

— текво си је од сопyљ! — Море, било си је баксуз и преди да се роди,

мájћа му рекла. Пир. -

На текво не знајеш како да згодиш. Цр.

Навиглавица је! Како навије, тека прави. Вој.

Навил шију, па га врни ако можеш. ВЈ.

НАВИЛО ШИЈУ —на његову страну, па са како му је, нека му је. Чин.

— па си знаје што си знаје. Држ.

Надује се ко гајде, па му све неправо. Кво да му прајиш, угоџба му

Никаква нема. Рс.

Најцрно зло је што се он не преправља. Соп.

НасвиЊИЧаво текво, не мож га chпреш ка нешто намисли. Дој.

Натунтило се, па до пладне мрзи себе, а од пладне цел свет. СГл.

НЕ МОЖ —га с бивоље потегљиш. Држ. (потргнеш. Boj).

— од њега да чујеш ни злу ни добру, ћути си. Вреви си ти кво очеш,

казуј му, галати га, надумајму кво се сетиш, он си ћути. И какво је

намислил това има да работи и никој га не мож врне. Пк.

НЕ —оратеше с никога. Наполијон — реч. Пет.

— помага му ни тепање, ни ората. Постало је тврдоглаво и непревијено

човече (Гра); —препреза се. (Вој).

— разбира си! Ама нема ни да разбере. При.
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НЕЈЕ —се тија родил којче му угоди. МJ.

— текbв, ама га почесто насмита времето. Ка је убаво, он лош. Грш.

НЕМА —га да те погледа ко човек, него све гледа бодљиво. Сук.

— ПОМČSИ БОГ Нема ништа, асли говедо. Држ.

Непревијена глава! Ама чему ђу превивају ка отиде у војску, там га нече

млого моле. ЦД, (шија, — глава. Вој).

Непреправит човек! Сас њега на крај не можда излезнеш. Соп.

Ни сас зло нече, ни сас добро нече. Како си навије, тека работи. Пет.

Никој га не дели, он си се сâм дели. Об.

Нити се води, нити се кара. Ама ка би га почесто карали сас мотку,

. опрајил би се. Трњ.

НИШТА —му се не угаџа. Кожата, па му тесна и она. Пир.

— не дума ни вреви, Гњ.

Огорсуз се родило, огорсуз че умре. Гра.

ОД —инат има болку да вати. ВЛк.

— нероду прави роду. Теквó блесаво, деца си мануло, с друђи се дружи,

а сас своји се инати. Кс.

Он је баксузина голема. ДД

ОН ЈЕ ГОЛЕМ —баксуз, па и душата му смрди (Гњ); — канšБр (Вој).

ČН ЈЕ -голема загуљотина (Кр); — малко насвињичав (Вој); — насти

њичав (Ре).

— недокажљив човек, боље га мани, не расправљај се. Јел.

ОН ЈЕ ОД —големата говеда. Тува бијење не помага. Сук.

— онуја сорту од будале на коју човек никад не требе да каже “НЕМОЈ“.

Трњ.

ČН ЈЕ —тама голема. Пк ДДIBC.

— тежак за договор. Може, ама само како он каже. ДД.

ČН —оче свакому да докаже да је најпаметан, а види да нема мозак па

се затова баксузи. Брл.

— па асли бичетина (Кс), — савет не прима (Зав).

ОН (СИ) —беше од дете зајнат, и још се неје нашБл никој да му надвије.

нмл.

— Иде тека како деду си. Наљутиш га за ништа, а после те мрзи док је

жив. Кр. --

Он Си ЈЕ —све текбв, све јадовит на некога. Требе (још) само да га

наљутите, па по цел дbн после, куде (год) да је, да му неје право. Јал.

— текЂв од мајстора, ич се не преправља. СГл.

ОН СИ –још унучето нејеватил за-pуку. Сас синатога се за големи кorbл
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скарал, и са љут и на детето. Изв. -

— све повише знаје од свакога, и не мож га препрајиш никако. КП.

Она га све обрча да испадне како друђи работе, да испадне све што је

најубаво при њу. А како испадне (после) виде сви, па види и она, неје

ћорава. Ама се не подава, и па га не работи како друђи работе. Čче

да докаже на сви, и види да не може, па затова мрзи цел свет. Вој.

ОНА ЈЕ —навиглавица, и све тражи за кво да се наљути и с човека да не

opáти, Брц.

— у диво расла, њој си је дивото најдобро. Пет.

ОНА —може да прећине сас човека када си оче, иако нема зашто, и оче

да (њој човек) клечи и да ђумоли. Текво баксуз, баксуска раса. Цр.

. — судија и без школу. Никакви се трошкови не праве ка она суди. А ка

те пресуди, ништа ти не каже, само ћути и не гледа те више. СГл.

Они, тија малвчћити, они су од-бога кажњени, баксузје су. Гра. (Увреда,

али и шала, на рачун оних који су малога раста).

ОНО —начепено, једбн баксуз. И не волим да ђу видим. Пк.

— само вика, само се баксузи. Не мож ни да му помогнеш, ни па да се

откани од тебе. Па заминула Стану сас свирћете, а заминула и Талу

Туњину. Пир.

ОНО СЕ —на текво не угаџа. НШ.

— од големо добро неје спекло и осушило. Рас.

ОНО СИ –је надигнуто од крај, на своју руку, на очеп иде. А мужат вој

беше миран човек, ама закасал. Пир.

— навило шију на једну страну и не мож га препрајиш. Пк.

Оно што си знаје, не попушта. Кп.

Орати му ти кво очеш, оно си знаје што си знаје. Дој.

Отело се од бога, и од ђавола, и сви му се од пут склањају. И това му је

најдобро. Изв.

Čче да докаже на сви, а оно не може. Boj.

Питаш ме какво работичерка ти дома?! Баксузлбци кара, а ни работимо!

Те, това! Трњ.

Поалена, па што каже тов да буде. Пир. --

Позајнат оди говедо. И у говедата мож-да најдеш добра, а овова и њи

заминуло. Сук.

После ђипа затвори, па ђи не отвара, па њој се усмрду. Да бог даде да се

и она тека усмрди како што су њој се устата усмрдела, што ђи никако

не расклапа. Она ми је састаја уста душу извадила. Срце ми је изела

састова њбњо ћутање и умфгување. Пир.

При њу не можда пробијеш! Она је једампут говедо од човека. Пир.
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Прибира ћотек како говедо некоје. Мајћа си га све оскубе. Ама се не

преправља, не попушта. ВC.

Проврло главу крз пенџер, па само рове. ВЈ.

РАБоти —све на ћорлук (Boj); — си све како си оче, и не мож да га

сbпреш (Сук).

С једну ногу веч у гроб улезло, ама си баксузлбкат не дава. Вој.

С њега нема расправа, текбв је он човек. Рос.

С пауново перо да га гладиш, па че рече — натискаш га?! Изв.

С текву рђу се не мож разбереш. Ћути-си, гледа те, ништа ти нече каже.

И све те гледа како да си му башту утепал. Кс.

Само гледа како оšéбал Кöњ. Км.

Самовољно текво! Како навије, тека работи. Гра.

Сас њега нема расправија! Бар да ти каже кво ти мисли, а оно те само

гледа, и тов те бодљиво гледа. Сре.

СВЕ ИДЕ —на чепељушку (ПетiCук); — некако осем (Вој); — устршељ

(ВојШет).

СВЕ —му неје право (какво год да му кажеш и како год да му га кажеш).

прж.

— работи на бчеш (Вој); — се нешто сpди и све си му нешто неје право

(Сук).

— че работи, само да је осем (свет). Трњ.

СВИ —баксузлбци се при њу збрали. Гра.

— неправи, она права?! Каква је таја памет, не могу да знам. Км.

— работе набПако, а он терсене. Остаре, а памет му не дојде. Ор.

Спекло се, па остарело од баксузлbк. Брц.

Срдит на цело село. Брл.

Таја је глава непревијена, не препреза се. ВС.

ТАЈА САМО —премлцкује, а кој знаје кво ти мисли. Ре.

— премљацкује (Вој); — премbцкује (Гњ).

Тврдоглава је! Нема да се доучује, допитује, него како њој сtђуне. Чин.

Тврдоглаво, па ни те чује, ни те сматра. ВЈ.

Тврдоглавштина је бил од како си је Пир.

ТЕКА —му се у главуту улило (Boj); — научило, тека чемфе (Цр).

— си је од како си је. Тека скројено, тека че се сhине. Трњ.

TEKВо-баксуз, Бч.

— говедо несbм карал, сас њега нечу да се ортачим. Ре.

— Куче ко њега до коску гризе. ВС.
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— некакво алтаво, големоглавесто, трупуљесто, баксузесто, па искоко

лило, па све сас очити како да боде. Гњ.

. Теквога па баксуза неcbм нигде видела. Трњ.

Текбв је Ка нешта намисли, не мож га chпреш. Јал.

Темерутин голем! Тврд, не мож си с њега договориш. За текво при нас

кажу (да-је) темерутин. Дој.

ТИ ГА —буташ напред, оно иде назад. Чин.

— караш у рај, оно иде у варај. Брл.

— обрчаш на аир, оно иде у бездир, Брц.

— окаш на свадбу, а оно ока: богдапрости! Све набпако иде. МСв.

ти му оратиш, и муваш га навам, а оно иде натам. Чин. -

ТИЈА —ботур ка погледа стоку или човека, одма се нешто деси. Сук.

— је човек млого чапурес. Км.

То је очепен човек. ВЛк.

Това је говедо голем мујар. Држ.

Толко су баксузје, и сас сламу да ђи запалиш нема да гору. НМл.

Тува не помага кумење и молење. Таја је глава тврда, слепа и глува.

Сре.

Ћути њуравчина, нема ни реч да чујеш од њу, па (и) с кљештеви да ђи

вадиш. Кр.

У, бре, голем зајнат! Ни се води, ни се кара. Бер.

У чутуру да га туриш не можда га потревиш, да га склцаш. Толко је

зајнат и душманљив. Држ.

Убава невеста, ама баксузеста. Подобро си му је било да се неје женил.

Об.

Удара му ћорлук! И нече ни да чује за договарање. Км.

Узел једну алу, па ни се води, ни се кара. Чеси има работу сас њу. Трњ.

Умеје убаво да забразди, ама се после тешко врча. Кр.

Човек требе да га нарани, па с колbд (после) да га утепа, да не умре

гладан. ВЛк.

Чим неје по његово, он одма напне гајде. Пир.

Чуждо чува, а својето џитнуло и не мари за њега. Рас.

ШТО —je појела ћотек нема толко ни косу на-главу. Били су ђу ко у

тупан (да ударају), амађу несу преправили. Сук.

— му више браниш, оно више налати! А ка би га молил, не би стело.

МЈ. |-

ШТОМ —гледа ниско, штом њури, штом му је стално неправо, това је

баксуз, мани га! Трњ.
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— се изгрбила, зла је, и баксуз је. Пир.

Шуми ли влна у вречу, те и Душко да орати Соп.

БЕЗОЧЊАК

А он, врт—мрт, врт—мрт, че дојде, па не дојде. Не можеш у њега никад

да си сигуран. Киј-Б.

Безбчно, па си сака, па га неје срамота, па се још и љути ако му не дадеш.

А да ти помогне, Боже сачувај! Вој.

Засeдло, па га не мож искараш. Држ.

Заћисло, па се не помера, па си не иде дома, па не можемо да прднемо

од њега. Сук.

Изјуларил га бог, па га по свет пуштил. Сук.

Ишчепчило бчи, па само тражи. Држ.

КА. —му дадеш паре на зајем, (после) мож само да идеш у цркву богу да

се молиш (ама ти бог нема помогне). Км.

— пину, па ка доби реч, па га не мож заустајимо. Сук.

КУДЕ СУ МУ —очи?! (Boj), — очити на тога безочњака (МЈ).

Локмаш! Он први вади месо из манџу. Вој.

Мани га, не зови ми га на-госје, после га не мож искараш. При.

Млого би добро било да неје асли свиња, да га је бар малко срамота. Држ.

НА —куче кажеш МАРШ па се разбере. На овов ни МАРШ не помага.

Пострашно оди стоку. Сук.

— лудога се прави полbко да помине, а ми да гладујемо и да сецамо

за њега. Зав.

Нека је некој најдобар, он ако га куди, има да буде најгори. Нека је некој

најлош, он има да га вали да је најдобар. ВЈ.

НЕМА —ни стра од бога, ни срам од љуђе. Соп.

— очи, па присáкује. Брл.

НИ —га је стра, ни га је срамота. Пок.

— чује, ни аје, ни га је па срамота. Об.

Никакво добро не препознава. Гра.

од њЕГА СЕ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ — посере (ЦД); — почеша (Чин).

Од све селсhе работе највише обича селско големо госје. НМл.

ČН —je малко недокрстен (Вој); — ми је свако јутро на врата (Об).

— никога не посматрава, он никога не почитује. Пет.

Оно, да га пуштиш, има и вола у кућу да ти уведе. Врж.

Опљештил се, гол човек, па га неје срам. Држ.
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Čче да му падне оклапина. BC.

Поцрвеје му грбина (често) од срам. Кр. (Иронично).

Прави прошљаци! Само просе по село, а неје ђи срамота. Пк.

Прво нече ништа, после оче све. Безбчно! Брц.

Само истриша по hoШетијата. Вој.

Това је човек непрепознај добро. Гра.

Урéкал се за кума, па забоварил.- Па дошла свадбата, дошbл младожења

сас свирџије да га воде, кум да је, а њега немало у село. Свирће свире

крз село, у кућу му дојдоше, а њега нема. Село је обрукал. Сасукал

толко човеци да га траже, и това сас свирће. Будала! Пир.

Цbвти, ама не врзује. Ка ти он нешта обећа, има да знајеш да това нема

да буде. Км.

БЕСНИК

А на једнога, а на другога, само гризе сb-зуби. Вој.

А бН ОДма Вача за-очи. НШ.

А по нарав је ко нашуту големуту свињу. Што-ли-се метну бош на-њу,

ала проклета, ка га неје она опрасила?! Сук.

А тепање, а карање, и тека помињује. Кр.

АКО —зло не учини не мож дон да стбвни. Сук.

— те текbв вати за полу, режи полуту и бегај у-свет. Вој.

— ти кажем да башта му неје загулен, а ти га убаво знајеш каквв је, че

се сетиш какbв му је синат спром њега. Кр. -

АСЛИ —je ко куче, само ржи на једнога-другога (При); — канабр (Boj).

Бил би он и подобар, ама па нече да има коју наше село куче да буде,

pђа да буде. Соп.

БИЛ ЈЕ —он некада и човек, ама са је само остала мустра од њега. Пир.

— опасан, опасан, па крај нема. Км.

Брат му је почељат на бијење, побстар, ама и овија неје цвеће за мерисање.

млк.

ватило га бесоча, и мора стално зло да прави. вЈ-

Веку пак ватило шашавило. ВЛк.

Видо га мрштит још од вратата. Ка дојде, не једе, не пи, знала сам да

че пак тека испадне, да че ми вади очи пред народ. Држ. (мрштит, —

мрштовит. Вој). -

Воли да ти (прво) срце извади, па после да си живујеш с њега. Пет.

Гледа душманито. Трњ.
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ГОЛЕМ —зајнатi Магаре на лед има да накараш, а њег не мож. А ка се

пак разбка, ка се разбеснеје, има да видиш. Pc.

— зачђчкољ је он, задорица, цепидлака. Вој.

ДА —га газиш има да ћути, нема ни реч да рече, а кво ти мисли по очити

му мож видиш. Грш.

— је куче, па да ћимнеш да га утепаш, да те не лаје, да те не дрса. А

овóва човек! Сук.

ДА МУ НЕСБМ У-СРЕЧУ — и у-смечу (Сук); — ка се разбеснеје (Гра).

Да се пазиш од њега! Он ка некога бије, на-мртво чега убије. Држ.

Деца, са смо остали сами, саче прајимо пакос! Тека каже, поднесе децата,

а после каже: Бите ме! Бите ме! Ако ме повише боли, повише пакос че

правим! И ману га, пуште алу, да њим кућуту не запали. Држ.

Доврљата му жената, лоша. Ш.

ДČЈДЕ —ми тека да ђу бодем, да видим колко че (можда) истрпи. Пир.

— па ћути, и не рече ни БУ ни БА. Изв.

Дојде тука, па ка се разбка, па ка сврљи шамијуту, па ока ли, бKa, Земља

се тресе од њоњо окање. Теква си је када год да дојде. Држ.

Дошло је до “ЛЕЛЕ“ од њега. ВЈ.

Загрмел је од малечкога до големога, до са. Рђа си је од крај. Гра.

Задорица је голема, зачђчкóљ. Све мора некога да закача. Трњ.

Заједница! Свакога да наљути, свакога за- срце да изеде. Вој.

Заљуљало га тека љуљћа на зло, и текá чега љуља, и не мож га врнеш.

Пет.

Запењавил уста од бесно, па пушта пену и клобуци на уста. Кс.

Зашашавило га беснилото па не знаје какво работи. Јал.

Злињује, а не знаје за кво и за што. ПетјВој.

ЗЛО —али се прави да је добро. Пк.

— је, зло, па да му на-очи не излазиш ка га некој наљути. Км.

— па би се од зло опашкуту гризло. Км.

Зbл, па се обрча, па си репат лаје. СГл.

И ајван је, лош је, Зав.

И пред икону да га заклињаш, нема да ти помогне. МJIТрњ.

Иди си, душа да ми одбне од тебе. Када год си дош6л, само си зло правил.

Вој.

Идем да га видим какбв је, мечка ли је, човек ли је! Што се од њега

толко плаше? ВРж.

Из текво искочило, из карање, и тека си му право. Пир.

Избечил очи, па само гледа зло да прави. Пк.
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Изровчил очи, па се тиће уspне у понекога. Вој.

Ја ка се сетим какво је било, пак ђу трпим. Ама ка се повише посасетим

како је било, ич не могу да ђу трпим. Млбго је лоше с мен правила.

При.

Ја каков сам чељат, несом мислил ни толко да че останем при вас. Јел.

Јелка, зло, па исело од зло, па се скљештило, па само једбн нос и једне

öчи. И једна уста голема. И зло гледа, и сас очити како да боде. Изв.

Још једнога доброга би ви (сас њега) дал, само да ми овога лекнете. Дој.

КА. —га увати силината у спање, у стање је сâм себе да изеде. Држ.

— се потули по некога мора да га стигне, па колко (год) да је брз тија

што бега. И мора да га избије, па имало зашто или немало. Брл.

— ти приде па ка те вати за рамо, стуре дрејуту, па беге у-свет да те

не стигне. Млого је голема рђа. Сук.

Какво сака, текво праји, душу си задоваља. вој.

Како ме је бил, добре сам и жива. Кога он бије, тешко здравеје. Пет.

Како на камик да оратиш! Ама па од камик и од железо можеш да отрошиш,

а од текво тврдоглаво и бесно не можеш. Цер.

Кара се, ока, бије, не работи, не знаје колко че изеде. Оно се неје здало

за добро. Пир.

Колко ме пути сретне толко ме пути испцује, а нема за што и за какво.

Брц.

Кучето си подобро чува него женуту. Мрзи ђу што му деца неје родила.

Бла.

Леле, беља од тога човека! Изеде ме за туј краву, препродал ђу. Штету

сам голему повлекал, ама кажем ли му само реч, че ме пребије, че ми

обере здравјето. Ста.

ЛОШЕ СЕЧИВО —дујовит! Све си он нешто љут и све сибн има зашто је

љут. Сук.
|-

— лош човек! Од текво малко скраја. Вој.

МАНИ —Вану се усправља уз башту си да се бије. Чудо големо! Вој.

— га. Нек иде да работи нешто по пољето. Ако остане дома че ни

покоље. Трњ. ч

MЛОГО —je добар? Да га померишеш, нос чети отпадне. Још те неје бил

. па га затова валиш. Кр. *

— рита, и това с чизму, и това бош тамо куде најболи. Трњ.

Млчи, а бучи. И само зло знаје. Брц.

Можда бије тројица, само ка се сbали. Ако је малечко ДД.

Моја је мајћа била сиротинсhи другар. Она велеше. У коју кућу има

извивање и карање, у туја кућу не мож добро да буде! Че растури тија
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бесник убав дом! Чин.

МОРЕ —ка умрем, он има свирће да узне. Теква му душа! Јал.

— лош је, лош, па нема дека. Вој/Pc.

— оно се успирчи, па не мож човек да га отргне да се не кара и не бије,

не мож га смири. Пир.

— покварен је, па му је душата покварена. Соп.

Мфшаво, па високо, па се оди зло прекљундило, па асли плашило. Пир.

НА —виле му све това што има! Џабе богатство, џабе све. Ни с једнога

комшију, а ни с једну рbднину, не живује. При.

— кокошће пипер у дупе турала, на комшику да се освети. Гра.

— силу човек! Текbв је. Ор.

Накаден сас црни тbмњан (на црни). Вој.

Накострешило се како јеж, па само злињује. (Накостршило се). ВојCук.

Налати на бијење, па му се отепају понекој пут. Још некадарно, а бесно.

Вој.

Напуца се, па че полудеје?! Čче да се бије, да игра, још да пије, да се

весели. И ако му неч пристанеш, тешко си га тебе. ВЈ.

Нарипује на бијење, па това га срце тегљи. МJ. (за това; — на това. Вој).

Насилицу све оче. Ама кво је постигал сас насилицу?! Гра.

Натлапа на бијење. Оно зашто му је крн носат?! ВЈ.

Натлапица! Све иде там куде има бијење, све да се бије. Брл.

Натурица на бијење. ПетiВој.

Натурљива млого. Ја се од њу скраја држим, а и друђи тека. При.

НЕ —ваља, џенабет (Бр.(Дој); — могу да мирнем од њега (Км).

НЕ МОЖ —да се каже колко је лош (Гос), — се укалдишеш од њега (Рас).

НЕ —насмива се, зуби му се не виде никако. Брл.

— обичам да га видим ни у слику. И од сликуту му се плашим, толко

имам на стра од њега. Км.

— смејем да му кажем ни да стане потам, одмаче се разбеснеје. (по

натам). Вој.

Невел, невел, па невелит. Брл.

НЕЈЕ —упрезан, па побеснел, Ама ка га упрегну, че се смири. Грш.

— човек, него рашчовечњак. Км.

Нема бога ни душу. Кажеш ли му само једну реч, писнеш ли, кажеш ли да

неје тека како је њему ћев, готов си, нема ни да те чека да се прекрстиш.

вpж.

НЕМА МУ НИКАКВА —yгоџа (Брл); — угоџба (Вој).

Нема си човечанство, не знаје си ред. Вој.
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НИ —дума, ни орати (Вој); — се вари, ни се пече (Зав).

НИ СЕ ВОДИ, НИ СЕ —јаши (Дој); — јаши, а забраздило, и на силу бче

(Poc).

Никој за њега ништа добро неје чул. ВРж.

Нити је љуђе човек, нити је у стоку стока. Сас зло и сас силу све оче,

ама ништа не постиsa. Бије и бн, ама и његовата глава неје без ране

прошла. МЈ.

ЊЕГА —са најбрзу (Пир); — че мора да препраје у белу кобилу (Бла).

О, това је млого лош човек, не може потешко да се роди. Рос.

ОБИЧА –да удара сучку. Ре.

— стоку да чува, али пргаво, болно, бесно, па бије стокуту, гони, удара.

Брц.

Обрнул на окање и (на) пишување, и никој му неје добар. Сук.

Оградисал, требе да је нешта нагазил, затова је он теков. А вамилија му

је добра. Дој.

ОД —добро се неје спекал (Ор); — какви је, добар је (Чин).

— какву је сорту, и куче да не узнеш, а камоли човека. Пет.

— њег се маалата узвери. Вој.

ОД ЊЕГА МИ ЈЕ ДОШЛО ДА ТУРАМ ЈУЖЕ НА —гушу, — шију. Вој ј

Сук || Чин.

Одвила сас зло, па мора њој ћутимо. Км.

ČКА —а не знаје за какво и зашто. Текво си, бесно, бесочата га држи. Сре.

— пшује, ока-пцује, само злињује за нижашта. Вој.

Оложила се, па ћути и трпи, а тија бесник ђу само бије, не дава њој да

- уздbне. Вој.

ČН ЈЕ -душманит човек, он обича зло да прави. Ич га не обичам. Сук.

ČН ЈЕ И КУЧЕ И ЧОВЕК, АМА СИ —му полbко да буде куче. ДД

— је пак почесто куче. ВC.

ОН ЈЕ —и куче и човек, и једе и дава. Трњ.

— и паметан, и карактеран, и вредан, и све може да буде од њега како

што ти рече. Ама да кажем и ја нешто. Од њега човек не може да буде,

бесник је голем. Пир.

— једна алица што ђу наблиза нема. Како бhштеков да се падне у нашто

село да живи, народ да једе. Јал.

ОН ЈЕ КО—љут пипер. Јел.

— окрњен и очепен, и с њега на крај не можда излезнеш. Зав. -

— подмукал, он је бесан, он може човека да запали да изгори жив. Сук.

— слабувал сас памет, и са ка рипне живога човека че изеде. Зав.

— текbвја, бесник, бесно куче. Соп.
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— углен који је ватил пепел, позагасал. Ама дунеш ли малко у њега

мож огањ да потпали. Бла.

öН —ка беше помлад, друђе маане имаше, а те са какbв је, да не смејеш

пóтам да му речеш. BC.

— личе се изгуби, лоша пара (че се изгуби) те и он?! Км.

— ми је крв исисал. Ниш.

— може, али несте. Пушти ме да се мучим и патим, срце да си слади.

Гра.

— њим домат растури, тека му благо. Пет.

— се с ђаволатога најубаво договара, и сâмо зло знаје да прави. Гос.

— си је отцепен од време. Ја сас њега не обичам млого да ортачим. Кр.

— тија, ако се текbв види, он је голема рђа. ЦД.

ОНА —je неколко пути цепила главу на башту си. Сук.

— се не оче бије, каква је. Рас.

Они су тепали и кога требе и кога не требе. Семката си њим бесна, семка

проклета. Чин.

Оно је па најлоше од свити, оно му турило капу одозгоре. Гра.

ОНО СИ –га бог тека кара, на зло. Јал.

— је у њега свата маана. Он њим туја невољу прави. Сре.

— шашаво, а друђи му (све) крив. Држ.

Осветољубиво текво. Не знаје за добро, само знаје зло да прави. Това му

благо. ЧИН.

ОСУШИЛО СЕ —ко коњоштип, а зло ко куче. Гра.

— па се дорим прегpбило ко кобилка, од зло. ДДГра.

Отуд-одовуд, отуд-одовуд, па нарипује на бијење. Вој.

ČЧЕ ДА —je на свако грне заклапало. И све гледа човека да згази, да

оно буде одозгоре. Сук.

— набере мед и масло, па залама, чуждо отима. Вој.

Пази се од теквоа. Ако видиш какво је, беге од њега, не срече га, ако ти

је роднина. Чере, ако ти се зададе у-сречу, бегају-страну. Од текво

човек че пропадне у-земи од срам. Пир.

По зверчина од њега неје било. Брл.

ПошБл по ђавола, па куде честигне —не знам. Брц.

Прави се карање, тека си му добро на-душу. Рас.

При њега тојага најпомага. Сас текво се само тека на крај излази. Км.

Роден у Злокучје, затова је збл ко куче. Кс|Pc.

С друђи добар, ама у кућу да не улазиш с њега. ВРж.

С камење тлче тракторат. Љуто, па бесно, крив му трактора. Пк Пир.

Скво је почел, с това че заврши. Чин.
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Сá, ка су му нође у гроб виснуле, он оче да је добар. Сук.

Само гризе ch зуби од јад и од зло. Вој.

Све орати на подбр. Вој.

Сви пишту црвачћи од њега. Вој.

Сења из Рагодеш бијеше млого, ама га брат сас пушку уби. Рг/Пир.

Скубе се од њу. Главу чеси отiћине од њу. Ћине си полу од њу. За-срце

ђу изеде таја рђа. Јал.

Свали се понекад, па че ни поједе од бес. Сук.

Таја знаје и маџије. Оно си това мисли, зло да прави. ВРж.

Те, тека ни заједе, па (по) цећ дšн мучимо муку с њега. Зав.

ТЕКВА СИ —je oна, научила да иде на суд. Вој.

— му душата, да убоде човека. ЦД.

ТЕКВО —куче се с глогов колbд утепује. Сре.

— малко очепено, очепљак. Бесник! ГЊ.

Текбв је он! Човека зачас напрај на лајно. В.С.

Ти од њега има млого да чујеш, али ни једну добру реч. Или, да повали

некога?!. Сук.

Тија је душовадник (Дој); — караман (Сук).

Тија се родил свакому маану да најде. Вој.

То те од врата забере, све си му нешта дужан, нешта крив. Цр.

Тóв је рђа жена, тов је куче од човека. Држ.

ТОВА ЈЕ —змија под камик (Зав), једно млого лоше човече (Boj).

— лош човек, па се по зајнат не мож (нигде) најде. ВC.

ТОВА —ли мушно говедо! Само оно да те недовати. Брц.

— неје човек, това је ала. ВРж.

Толко је безобразан, толко је муpдаран, да пушта козете куде мож најго

лему штету да направе. Цр.

Трендавилко је теков. Увек намрштено, па не можда знајеш да ли се

спрема некога да бије, или су га тамbн избили па се још неје одморил.

КрfПир.

У, колко је добар, да те не сретне?! Ниш.

У њу је кључат! Она одврта, она заврта. Соп.

Умеје да се пази. Умеје да ти га каже ђу никој не чује, само ти. Па да

цркнеш ка ти га каже. Пир.

Уостpил се, па само боде. Сук.

Утрнела ми је глава од њега, ама нема куде да бегам. Сре.

Ушиљил се, па само боде (ко да је говедо). Бла.

-“
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Целден се повира по судове, па је омршавел, урасал, нагрбил се, не мож

га познајеш. Пс.

ЦРНО и убаво, ама нема полоша жена у село. Она је полоша и од снау

ми. прж.

— ЛЕЛЕ од њега! Теше да запали све. Зав.

ЧЕ —дâвам пијење, пиле печено, вечеру чедавам, само да се отсели отука.

Цр.

— се убљује, па че се упрди, па че направи триста пакоса. Не дирај ђу

ка ти се молим. При.

Често му памет намештају, ама бесно си је бесно — не помага. Грш.

Човек, ама зорле! Тека се каже за текво. Км.

Шангаза је малко. Они су си свити џангаза. Брл.

Шпиртосал се оди зло. Вој.

Што-ли на ћутук оратиш, што-ли њему?! Тија ти нема напрај добро па

да те види да че цркнеш пред његове очи. СГ.

Што-ми-се свети на стокуту, ако мене мрзи?! Рс.

блантало

А њој па дика што се кара с учитељћуту. И каже да нече сас сваку ни да

се кара. Држ.

А она има бстрог мужа, нема лабаво при њега. Ама текво, језично, и не

може да се не кара. Гра.

А, таја се никад не посмешује, њу срам не вача. Рас.

Ако ти се теква ала вати за полу, одма ђу ћини и бегај док не почне да

се кара с тебе. Бc.

Банта кво се сети! Мани ђу там! (Бланта). Вој.

Бfiта кво се сети. Тека научило, тека че живи. Вој.

Бóље у шипћк да рипнеш него с њега да се закачиш. Влк.

Брљиво, и нема си поношај. БЧ.

Ватило ђу пак лудочата, па само беснеје. Вој.

Верка! Оно си името надигнуто. (самото име). Пк.

Böли да каже, али ђу боли ка вој се каже. Држ.

Голем је адвокатин. Знаје свакога да пресуди, ама себе си не умеје да

пресуди. Гњ.
-

Да је куче, она би девет бачије вардила. Лајањето њој се за-срце приле

пило. Вој.
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ДА ЈЕ КУЧКА, ДЕВЕТ —бачије би бранила (Сук); — села би бранила

(СГл). - -

Да разбира, оно би се савило, па би се сакрило негде, па би ћутало глас

да му се не чује. А оно не разбира. Гра.

Дечица! Убавило дечица! Ама не умеје да њим се радује, него све трчи

негде с некога да се кара. Пр.

Дизају га ђурлијете, сустиsa га времето. ВРж (времето. Дој).

Док га не чује, че вати црвје у дупе. А ка га чује, трчи свакому да га

каже, ама неје како га је чуло, него како неје, увеличи га. Пир.

Дрндара, дрндара, па пљас! Толко си разбира. При.

ЕМ —га раниш, ем га облачиш, ем те лаје. Брц.

— шуто, ем боде! Ама бар бијење влачи. Гра.

Жванћало! Сви лоши, сви маане имају, само она добра. Вој.

Закара се право старовремchи, па вика, па клне. Гра.

ЗАКАРАЈ СЕ САС ЊУ, ПА ЧЕ —видиш какво знаје. Свашта чети накаже,

че си пишиш уши од њу. Држ.

— ти свашта скаже, че си пишиш уши оди њу. Вој.

Заљопује се! И само лоше речи можеш да чујеш од њу. СГл.

Затича све мужатога, све га заступа, све она оче прва да каже. Јал.

Знаје да лаје, друго не знаје. При.

ЗНАЈЕ И ДА СЕ УСЕРЕ И —да се отпере (Вој); — опере (Пк).

И он је, ко башту си, малко назорљив, зачас се скара. Пок.

Или је бесна, или је болна, од таја две — једно. Пет.

Иљадо судије да су, она че ђи пресуди. Не можђу надоратиш. Држ.

ИМА ЈЕЗИК —длг, па си дупето лиже (Грш); — лиже му по дупе (Ко).

Има си ћитку, ал ђу не види, а другому казује. Држ.

Ја несом селска опашка па да ме једбн-друђи обрча на једну или другу

страну. Пир.

ЈА САМ АЛАПАЧА —голема, ја сам шашава у језикат. Гра.

— па не могу да задржим реч, али че си турам катанац на-уста па че

ћутим. Гра.

ЈЕДЕ —говна, само дрнка, срам не знаје. Пир.

— лежи и ржи. Аржи на свакога. Изв.

— што му се не једе, само лbже и клевети. Рас.

Једна глава, сто језика. Ама од памет ништа, лаје ко кучка. При.

Језик како лопату пуштило па вој по гузицуту лиже. Гра.

ЈЕЗИКАТ ВОЈ —како метла, па само мете (Ста); — по дупе лиже (ЦД).
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Јело од куче ногу, па не можда прећути, мора да лаје. ВРж.

КА—је отворила једна уста па ђи не затвара. Јал.

— орати, све претича у орату, па не можда се разбереш сас њега. Кр.

— почне да се кара, па се дорим љуља, па се тресе од бес. Од главу

шашаву болку си ствара. Сук.

— разврже орату, па си не мож отидемо целу ноч. ВСв. (мож, — може,

— можемо. Вој).

КА СЕ —она кара, целата се мала тресе. ВЈ.

— умори од кудење, жена ми почне да ме вали. Кр.

КАД —га поведеш негде, не мож од њега до реч да дојдеш. чин.

— ђу ване шашавлbКат, па кад почне да се тресе, да неси наблиза. Трњ.

Када се разбеснеје, оно село размири. Пк.

Каже ти га у-час. И после ни било ни да буде. Гра.

Каква је убава и мизеста девојha! Само таја пуста уста да не отвара. Пет.

Какво знаје?! Знаје сâмо да лаје. Брц.

Како куче лаје таја кучка! Како куче зло! Гос.

— моја баба ока, до са би била капетан. При.

— поприврлачка, ама трпимо ђу. ВРж.

. — скренула. Ама па неје млого, мож се врне с мотку. Сре.

Карађу нешто да се кара. Има си и она некакву муку у главуту. При.

Кво на ум, тов на друм. Теква је Зорка, наша комшика. Пир.

Ко бутнитрн, и одбегавају жене од њу. Оно све орати од снауту и синатога,

а не мож полоше да орати. И не обичају ђу жене затова. Јал.

Кôжата њој дебела па не осеча. Какво да њој кажеш, не осеча! Рс.

Козињавку цргу на патос турило, и ништа неје прикупило, и сâмо. Таја

рекла това, онаја рекла онова. Држ.

Кôj од кво си болује. Те, она болује оди туја болку, обича да се кара. ВЛк.

КУДЕ —год да га видим и да га чујем, све оно некому казује да је нај

паметно, ама да това народ не умеје да види. ВРж.

— појде, суде засере. Сви лоши, она добра. ВЈ.

— се чује његов глас, добди на влас свинска влас. Пир.

Лабава у устата. Чин.

Лáје ко кучка! Толђи језик има. Пк.

Лáпав млого, а мушко. ВРж.

Лепо, Лепо! За сви си Лепа, за мене ич неси лепа. Ја од тебе погрозну

неcbм ни чул ни видел. При.

Љопа, љопа, без везе. И неје ђу срамота. Држ.

мале, каква је оратаџика, цело село че надорати. Пра.
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МАЛКО —je aљапачеста. BC.

— му требе, ко ветрушка је. Оно дојде, и прне, и све дигне. После се

смири, ама џабе, направи џумбуш. Вој.

Мани ђутуја — једна глава, сто језика. Сук.

Млого лаје. Да је кучка девет бачије би бранила. Гос.

Можда је оно за друго лоше, али за това, за карањето, бива ђу. Јал.

МОРЕ —блантаво теквоа Пет.

— текво си је! С пауново перо да га гладиш, оно има да рече натискаш

Га. Изв. -

Надвор свилица, у кућу свињица. Км.

Насмете га, саплете га, тлцне га у-главу с маљицу, и испадне после да

неје оно криво, него-он. БЧ.

Најумеје по пут да бди, и другога да саветује, и друђи да преговара. Кр.

Научило се говна да једе, и не мож га одучиш, и не мож му забраниш.

Сук.

НЕ —држи га на-мира, кара се. Вој.

— знаје кво шомлта. Вој.

НЕ МОЖДА —мирује, ко да има црвје у дупето. И у устата! (глисте).

нш.

— проорати ни две-речи, а да не каже лоше за трећога. Држ.

НЕ МОЖДА СЕ —одбраниш од њу (па) и да јааш и да мааш. ЧинfВој.

— отрљаш с пепел оди теквоја. ЦД.

— отпереш од њега; — укалдишеш од теквоа. Вој.

НЕ —cáкам тија рогач да ми добди, да ме не узнемирава. ВРж.

— смејемо да оратимо! Оно те намаршира, оно ти накаже. Држ.

— умеје вола у дупе да убоде, а сас језикат боде како год жена. Брц.

Неје ујета у језикат. СГл.

НЕМА —да дојде, па да ме пита КАКО СИ, ШТО СИ, него се одма кара.

При.

— душу да бди, а кво знаје да лаје?! ДД.

— си ич у ковуту. Само једно карање, једне речи срамотне, това знаје.

Вој.

Нигде не иде, нигде не сhита, а све знаје кво је било, а свакому по град

знаје. А од капију нигде не иде. Себично, саможивно, зло. И само

тражи карање. НМл.

Нити имаш кво да видиш, нити имаш кво да чујеш, а све некому прича

како је убава и паметна. Држ.

Њбне па свађе што сâм се наслушала, тој га па нигде нема. Цр.
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ОД —влакно прави руно, и сâмо трчи негде куде има карање, да помага.

Ама, че ђу некој изгрбави негде, нече тека да пројде. Сук.

— две речи плане. Текво пргаво, па ме све стра ка га нешто питам да

га не увредим. Зав.

— њега има кво да чујеш. Ама само лоше, ко оди сваку рђу. ДД

ОД ЊУ —не можда добијеш реч ка се разорати. Сук.

— че бегамо у-свет. Не мож никој сас њу на крај да излезне. Вој.

ČКА, А НЕ ЗНАЈЕ —за кво и за што, и по кога (Чин); — ни (за) какво ни

зашто (Сук).

Čка, а нема зашто да бka. ШД.

ОНА ЈЕ —завидна, затова све това работи. Држ.

— закачена, а језикат вој откачен, па само ломоти куде ђу видиш, срет

неш или стигнеш. Држ.
- -

— млого пуштила језикат. А не беше теква ка беше помлада вој.

— рђа голема! Оди њу три-дона с авијон да бегаш. Са се само кара.

Држ.

ОНА —оче и да залаје на човека. ВЛк.

— претила да че строши вратата сас сећиру. На пут окала и претила

на мужатога, Брц.

— само вика и орати од једнога до другога, и никад неје мирна. А и

ни несмо мирни оди њу. Изв.

Čн је ко плекана вуруна —брже се угреје, брже се олади. Пс.

ОНО —je из карање искочило и ништа му неје поблаго од карање. Вој.

— једна уста голема, па како лаје, ко навијено. При.

— ка се закара, не умеје да стане. При. „“.

— нема сетку. И на друђи мир не дава, сâмо боцка сас језикат. Изв.

— од њу бог да сачува, глава да ти прсне, у-свет да бегаш. Јал.

— само нешто транћа, а не знаје какво бче. Вој.

— се па од њега човек не мож почеша, а да га оно не види и не чује, и

да га одма не раскаже на цело село. МЈ.

Отвори ли таја уста, после ђи не затвара. Теква је. Држ.

Очéпљак, очепено теквоа, само једно карање знаје. Сук.

Пипкаво и цуцаво, ама малко ако га закачиш оно се укрека. Држ.

ПЉАНКА, ПЉАНКА —не знаје кво орати, — орати кво се сети. Вој.

— прича кво се сети, да не заборави занајат који је од мајћу си научило.

Јал.

Посере се, па се неје (оно) посрало, неје њоњо говнотo него чуждо! Пир.

Прај карање! Това вој задоволство големо. Вој.

Прилична, ама језична. Изв.
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прича си кво си му прдне на-памет. Мора да ломоти, тека навикло, ЦД.

Пуштил језик дористрашан, а момче за женидбу. Чин.

ПУШТИЛА —jeзикат, чеси има работу свекрвата (сао њу). ВЈ.

— млого језикат, че њој троши мужат кошчинћете. Рас.

Распуцало се од беснило, па побелело, па помодрело, преличило се. Тека

је сваћи пут ка ђу увати бесочата. Км.

Растакује, па не умеје да стане. Рс.

С језикат би могла кошаре и кочине да чисти, и од това да се рани. НМл.

Сама си она мути, сама си рамутује. Пн.

САМО —бланта, не мож му се сетиш какво оче. А требе и оно да знаје

какве оче. Вој.

— дива главу ко бесно куче. Гра.

— с текво да си човек нема закачушку (МЈ); — се закарује (НМл).

— слуша кој квоче каже, и не можда прднеш а да га оно не чује. Брц.

СВЕ —оче да знаје какво је било, када је било и куде је било. Зав.

— се нешто расправља и кара. Па и ка ђу никој не дира, оно стане па

се кара. Изв.

— си нешто бка, а не знаје за што и за какво. (за кво и за што). Вој.

СВИ —кажу: Лепа! Лепа! Ама ка се таја Лепа залепи уз човека, ка почне

да га суди и да га муpдари, не мож се отпере, не мож се откачи. ВЈ.

— лоши, она добра. И верује да је тека. Њој тека право. При.

Свиње, иако знају да је за њи това у котлето, ама га чушкају с дулицу,

чушкају, и на крај га расипу, и после нема кво да једу. Текbв је и он!

Бла.

СЕЛСКА —дода; — палавретина, — рекла-казала. ГњIПир.

Серсем пустиња! Ни знаје какво дума, ни (знаје) какво работи. Семката

му текваја. Пир.

Серсемосано теквоја! Џабе му оратиш, џабе му памет даваш, ка не помага.

Научило се на карање, на погане речи, на изазивање, на муpдарлbк, и

тува ни бог више нема да помогне. Вој.

Смут прај, тека навикло! И најмило му ка разбуди половин село рано

сабале. НШ. “

Сра, моча, сра-моча, све му наказа, па на крај рече: Са ми је лbкнуло.

Сук. -

ТАЈА —ич никому не прећутује. ВРж.

— је голема радозналица, знаје у свако грне у село када се какво вари.

И това одма на сви раскаже, па малко и посоли това што се вари. ВC.

Теква ни сортата, сестро! Ни смо недодршковци. Рас.

Ти си лабава у устата, теб не смејем ништа да казујем, Дој.
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Тија текбвја, онија онакbвја, и само си това знаје. Вој.

Това је једбн текбв гад, једна теква битанга, једбн текбв тутмак, да се с

њега не мож ни разбереш ни распрајиш. Рос.

ТОВА ПА —блантало, не знаје кому какво че каже. Вој.

— пљаскало! Што ме једушне пушти на-мира?! Вој.

Толко је зла, да пљуне на змију у уста че ђу отрује. Ка се она разбка, ја

öдма бегам. Бc.

Транћало! Све си оно нешто транћа. Вој.

Ћути Љубице! Де, и Драгољуб да можда прича. Пир. (Брбљивој жени,

| од које муж не може да дође до речи).

У свата пцета он најубаво лаје. Рс.

УБАВО ЗА —гледање, грозно за слушање. БЧ. (зобање. Чин).

— 6чи, грозно за уши, ама ка га мужат трпи и ни чега трпимо. Рс.

Упирчи се, па се само кара. Това му благо, тека си га дома научила

мájћа. Чин.

Чепаво детиште! Чеси има работу свекрвата сас њега. ТД.

Чеша се све куде га не срби. Ама требало би и друђи да га почешају.

(прочешљају). МЈ.

Шашава жена! Она ич нема акbлi Једни-пути кад ђу подигне ђавол она

не знаје кво прави и кво че рече. Кп.

Шашарма! Какво му можеш! Па ти је подобро да си ћутиш и да трпиш,

него пред село сасалу муpдарну да се расправљаш и да се браниш. Сук.

Што-му на ум, тов—му на друм. Тека-си иде, срам нема. Бc.

ГОЛОИГРА

А у њоњуту кућу нема сас кво по кућуту да ћима. Сук.

АКО —кусају, нема да квасе, ако квасе, нема да кусају. Дој.

— се сви бију, и они че се бију. Ако се сви карају, и они че се карају.

. А работу и дом си не гледају. Зав.

Аљтово, и аљтово че си буде, и аљтово че си остане. Пир.

Бир година, бир каца зеље, бир дете. ДржfКп.

Вbшће, бре, вbшће, немају ништа-c-ништа. Това ли је домаћин? Вој.

Града че умре од-глади при-овце. Не умеје да и млзе. Пк.

ДА —га окнеш на чужду работу има да цркне од работу, а на своје не мож

да се сети да требе да работи. Своје не пипа. Држ.

— је работило у млади дни, ако си је немање големб, оно би се олебило.

Ама неје работило него се на немање жалило и по ладовинстелсжало.
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Гра.

— ми је да знам ко и бог тека стави. СГл.

Двојицата на једну памет! Кад има, има, а кад нема — иду на-госје.

вpж.

Дебела жичка, дебел дом, пенџере до-земи, кад се улази оно селази.

С трн да влачиш нема какво да закачиш. ВЛк.

Дебело преде, богат дом, пенџере до-земи, с трн да влачиш нема какво

да закачиш. МЛк.

- Доводи неколко жене, ама ни једна не заседе, па ману да се жени. ВСв.

Доселил се (у град) без дреју на грбину. Тека се доселил, текбв остал.

Пир. -

Држаљсто га убива па му се не работи. Немој да чека ја дрва да му берем,

жену да му грејем?! Гра.

Друшће њој носе црвилће и пудрилће, а она врце и опћнци. Изв.

Дbн комат, ден комат, и па дон комат! Тека си му добро, па и да оскуди,

ама да не работи. Брц.

Жената му се укачила на-главу. Она како каже, тека. Ама ни она не

разбира како ни он, и, те, до куде је стигал њин дoм. Сук.

Живи од село на село, слуга. Деца да прерани. А њивете, убаве њивице,

прду празне. Јал.

Закачи торбу на шију, па си све по печалбе иде вој.

Збpкал концити, па не умеје ни да се опрај. При.

И најело се, и напило се, и прошло, и отишло, ама ништа не стекло, нема

главу куде да сbвре. Км!Држ.

Ижа убава, кад улазиш да се пазиш, кад излазиш да лазиш. Гос.

ИМА —да једе колко дупе да му не зарасте! Вој.

— имање. Нече да работи, а оче да има. Гњ.

— три овце, и оне шугаве. ВСв.

Ишло од-руће до-руће, бд-руће до-руће, не јело, не спало, séбло, гла

дувало. Неје имало кој да га научи, па са никакbв ред не знаје. Држ.

Једно (дете) за-pуку, друго на-pуку, па (по) цел дbн рули од кућу на

кућу, дом (си) не седи. ПРж.

Ка нече да учи, нека буа. Ка нема памет нека буа дома, па това му је.

Ама, оно се ни дом не може држи без памет и без работу. Држ.

Кад седи, можда лети. А кад је на-нође, не можда мрдне, болно. Епа,

како можда има ко нас који ни час не седимо, све си работу имамо?

Гра.
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КАКВУ —жену има, добро и неје побеснел. Пир.

— он муку има, добро (и) знаје куде оди. Вој.

Какво донбс текво начБе, у исте дреје. Цр.

Кравата мујар, газдата сенћар. Тув нема орање, нема работа. Сук.

Куде најде, куде не најде, ка јело, ка не јело, дом си не седи, паре не мож

да заради и заврти, а све по нагњице иде. Зав.

Кућа њим голема та мани га! Да се запнеш има да ђу прескочиш. Бла.

Кућата сас трс покријена, и сас трње подбијена, а пенџери — до-земи.

Бла.

Лењав, па га мрзи да дива нођете. Кр.

Лењаво, неработно, па и неумејатно. Нече си ништа припрај да се мож

види да је домаћин. Трњ.

Млати, млати, па и састави бог. Ама им бог не мож и кућуту постегне,

и дрва да им бере, и стоку да им чува. Пк.

Млати, млати, празну шуму. Све што работи корис нема. Пк.

Не притesa си, а једе му се и њему, и остел би, ко друђи, све да има. Вој.

Неје мрднул од нос до браду, неје ништа унапредил. ПРж.

НЕЈЕ СИ—му позната работата, и како че напреди (Грш); — мукајет (Вој).

НЕМА —да препне да си нешта направи него лежи ко резан, а жената за

њега работи. И како че има?! Држ.

— сас кво да се весне (у свет), па у чужде дреје на-госjе иде. Вој.

— у туј кућу бирибиље, и у туј вамилију. Иду на затру. А те онија,

комшијети, воздигоше се. Зав.

Немају си ништа-c-ништа. А како че и да имају ка не работе. Сук.

Неработни су, затова су и немотни, ЦД.

Неработно, а само једе. Отеснеше му веч дрејете. Об.

Нече да работи, нече душу да си мучи. Пет.

Никакbв домаћин неје. Сви се прибирају из поље за вечеру, а он топфва

покарал говеда воду да поји. Кад не требе, на-воду и кара! Пк.

ОД —њи прича цело село. Това никакbв дом неје. Пет.

— сви мајстори он највише тресће прај, а ти кажеш да не ваља?! Чин.

ČН —ђи млого цвели. Пије, троши, па бије, па једе немерено и само

најблаго, и ништа не работи у кућу. А он требе да је домаћин, на това

је место, а не жената. Сук.

— и отвори, и затвори задругуту. По цел дон је там. И како да има.

бч.

— Има стоку колко очеш! Саме се овце ране, саме се поје, а понекад и

курјаци причувају. Орљ.
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— са да умре, има да отиде у гроб и без гаче. Држ.

— се нече дигне, (па) бог да слази по-земи, а не што нема брашно у

кућу. Зав.

— си је лежач голем од време, и како може да има?! ВЛК.

— шунтав, она шунтава, па си помињују поубаво него паметни и богати.

Не кару се, не бију се, здрави, прави, деца млого нараџали, и не смита

њим това што су сиротиња голема. Да је некоје паметно оно би се од

муку изело. НМл.

Она је спала, спала. Млого је обичала да спи, па је састављала дbц и

нöч. Крпена, некрпена, гладна, негладна, това њој неје смитало. Изв.

Они су штура кућа. Никаква њим работа од-руће не иде, и све назад иду.

- нрж.

ОНО —давају му, давају, па једнуш мора и да га загребу. Не мож све да

гледају што је сиротиња, нек работи па нек има. Рос.

— је једна голоигра (ни) јагне нема у дворат. Ка је (јагне) за празник

заклал?! СОП.

— при њи кој како науми тека командује. Ста.

— си је у њега свата маана, неје ни у женуту ни у децата. Не умеје-си

оправља домашње работе. Сук.

oСПРЕД —гледбц, osáд гњидбц (Влк); — право, свад гњидо Тм.

Па, бре, ка свеука говедата, па да ђи помори. Пет.

По цело лето рмба, и па нема ништа. Трњ.

Поáлено, па оáлено, па не умеје ни васуљ да си свари. И како че ђу

брóјиш у домаћице?! Пет.

Прво он свуту работу оправи, па после њему тојага у дупе, после она све

тов створила?! МСв.

ПРИ —њи кој се први дигне тија суди, па њим затова тека и напредица

Иде?! Бла.

— њега да не седнеш леб да једеш, небричен, нешишан, дрпав, неопран.

Амате, кому бвце чува, чува ђи како дома да си је. А дома сиђи не

умéје чува. Изв.

Продал сиралник од плуг једампут на коцку, изгубил га. Ете какbв је

ДомаћиН. ПРж.

Прöјде дbн, заради комат — колко да неје гладан. При.

С друђи добар, ама у кућу да не улазиш с њега. Пир.

С трн по кућуту да влачиш, нема какво да закачиш. Пс.

Са нек дочекује чужди, а нас неје умејала да дочека. Разјури ни свити

од домат. Пир.
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САМО ИДЕ —од вbр на вbр, купује сено, оче стоку да има. А све (му)

мршаво, и јаганци не можда очува. Гос.

— На загубу, на затру, не умеје се опрај, и никој га не умеје опрај,

никога он не слуша. Вој.

СВЕ —има, само памет нема. Че затре имањицето, па после че свири

у-прсти. ВЛк.

— му бог дал, сâмо му памет неје дал. Орљ.

— на штету иде, све у пропас иде. ДД

— њим она работи. Само она у њину кућу нешто разбира и умеје. МЈ.

Свугде губи, нигде не напреџује. Трњ.

Синове башту каче на коња, али и стурају од коња. Њега су синове сту

рили. Об.

Сирома је, али повише сас памет него сас паре. Пет.

Стару крпену гуњу носи. Това му је и за носење, и простирка, и завивка.

Трњ.

Таја глотница, сâмо нешта присакује, само се нешта жали на немање. Што

не запне ко што сам ја запела, па че има како и ја?! Та наште ли су

њиве поголеме или подобре?! Вој.

Те, на по това че га познајеш колко је паметан?! Што не запне, па нек

има и оно?! Држ.

Тека научило, тека живило, тека че мре. Не требе му млого ни једење,

ни пијење, ни дреја на грбину, ни кућа ко за човека. Сре.

Текбв je! Čче свакому да учини, а његовата си деца не гледа. Вој.

Толђе године, ништа у дом неје напредил. При.

У туја кућу кој се прв дигне тија суди. А домаћинат се последњи диза.

врж.

Убавом навираш колач на шију, а оно не умеје. Па ка не разбира, нека

се мучи, нека séбне, нека гладује. Сре.

Умеје и да (си) нема. Дој.

Умрсил концити, насмел, а не дава никој да му помогне да ђи размрси.

Јал.

Умбшка се за сто-динара, уработи за банку. И како че унапреди. НМл.

Уседело (се, па) аздисало. Штом чује свирће, трчи да игра, ка некој умре

трчи да се наједе, и тека си му добро, на това се научило. Држ.

Цела њим кућа болкук, ђубре. Пет.

Што је најништа, леб, па и това нема. Гра.
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ИМА НАРОД РАЗАН

Ако га ви правите на лудога, он неје луд. Он си оправи децата, изведе

ђи на пут, а ви вашата не умејасте. Вој.

Бог му рек6л да чеси сам роди дете па нече да се жени, буца још. Пир.

ВАСА —Ћáта сhитал млого по жене, па му се на оновајте нешто дигло, и

почело, тамо њему, да смрди и да трулеје. Затова неје носил панталоне,

него нешто ко вутарку — оспред крпа, озад крпа. А сви његови су се

одрекли од њега, па се је сам ранил до смрт. Носил је од дућање до

муштерије какво кој купи, влачил је у старе године ко магаре. Пир.

— Ђоса из Бpлог беше млого брз, Итар. Ка се дигне ујутро, он каже на

женуту си: Ајде Костадинће, мешајкачемакат, ја идем зачас до Белу

Брл.

Висок човек, а штап носи. Улезне у ижу, па сас штапат крз комин. И

штапат излезне горе из оџак. КмfПир.

Воја се млого вали! Али и работи, и чис је ВСв.

Вуча?! Ништа не знаје, само (знаје) да пцује и да лаје. Това знаје, и това

млого убаво знаје. Пок.

Вучко?! Јурено. Икано. Неје васпитано домаћинсhи. Пок.

Тара Млечкарбв је бил кртар. Он си све по кртове идеше. Врж.

Глупаво, улевно, неумејатно, дрпаво, а душу има добру ко дете. Зав.

Гмичка му воде у опbнци. Навачало му се иње на-груди, бркове му се

налепили. Из Завој дрва кара у Нирот да заради бар за сол. Тека сам

га запамтил још у детинство. ВРжJIир.

Да га газин има да ћути, реч нема да каже. Увек је гледал да се сас

народ не замера, а свакому је помага.“, само потражили га. Текbв беше

деда-Зора, побожан човек, добар, а те и он умре. Вој.

Давид, тов је диво човече! У село га нема видиш по пет-године, све си

је не појату у Селиште. ДД.

Девојчето убавило, ама му ђавол не дава да се жени. Сук.

Детинсhи је, шалџија је, свата се деца радују кад год га виде. НМл.

Динча у село, а руће беле, а језик остар, а глава тупа. ГосJПир.

Дојде како сувачђку лице. Онака је како и сви друђи, не мож га по друго

различиш. Вој.

Доктур, школе изучил, ама џабе! Лbже, прича, запенил уста, теков си је

од како га је мајћа пљунула. Грш.

Забол главуту у работуту, па ништа друго и не гледа. Сук.

Загледал се у убаву Раду, па по цел дон не може очи да одвоји. Рас.
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Замета на језик. Това му је маана, и другу маану нема. Вој.

Замисли, лош човек! Не мож се полоше роди! Не кажем да неје добар

мајстор, и да је глупав, и да си води ред од кућу, и да је вредан, и

да је песнопојац, и да оче да помогне, ама све џабе, све залуду, ка не

знајеш ка чему ћуне да те набрука и осрамоти пред народ. В.С.

Зоса си је Зоса! А овој другото што ване с руће, све уработи, тека надарено.

Пир.

И—да га утепаш, и да га живога дереш, тија се нема промени. Види си и

он маанете, ама се не мож промени. Кр.

И он би мислил, ама нема с кво, па чисто и њему криво. Ама нема кво

да прај, па прај друђи на будале. ДД.

Избушена му кожата (толко млого) па ни ђавол гајде не мож од њу да

направи. Пк. (О шаљивџији).

Има си чисту белу косу још оди дете. Пир.

ИМАШЕ —на главуту белу косу, па с га, како коња, окали Цветко. А он

се неје љутил, одзивал се је. Пир.

— некој деда-Нака све у беле дреје, а шубара, па и она, бела. Вари

васуљ, другому не дава да га вари. Па избка: Драгутине, Драгутине!

Знајеш ли онуја плочу при мирбсаното дрво, и на њу квачка с пилетија

нацртана, и поди плочуту злато, а кој ђу пипне чега угрчи?! МСв.

Ја ако не мрднем на нигде, че цркнем. Текбв сам човек. Брц.

Једбн из Трњану, боље име да му не казујем, на опкладу јел шашеје, на

опкладу ишћл пешћи до Софију и врнул се, а кажу да је на опкладу

изел чуждо говно. Свакакве але по свет има. BС.

Јова, он си је текбв од ко се родил — шалција. Ама га за друђе работе не

бива млого. Сук. -

КА —заспи, тупање да тупу не мож га разбуде, а ја се рипнем зачас. Брл.

— орати не мож га разбереш, ко да си орати на јајцата. Рс.

Кад би он имал текво убаво имање, он би полудел од работу. Он само за

работу знаје. Кс. -

Кадиве јелече, па капу туреше на уво. Тека сам га запамтила. ВЛк.

Како крзš-cbн да ђу гледам: голема, висока, бела, убава жена беше. Па

болно, па ђу усправљу да седне. Тека сам запамтила стрину Пеку, Вој.

Како се удружа тија човек! Толко изеде, толко испи, толко изигра, толко

Испоја?! Вој.

- Камен си је камен, тврд ко камик, тврдоглавко мазга, шашав ко навијено

јуне. Км/Пир.

Кара кленsу, кленsи се, кленsöсје се. Куде је он, сви се зберу окол њега,

па иде смеј, иде, иде. Соп.
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Климка се с чашуту. По целу ноч ђу држи и српка помалко, и не мож си

човек заспи од њега. Пир. -

Кој знаје код вој је рек6л, и какво вој је рекbл, и зашто вој је рекbл. И

да ли вој је рекbл. Све она чула, све она знаје. Вој.

КУДЕ —види да пију и причају два човека, бдма њим прибди да он буде

трећи. Пир.

— Има две жене, би че је трећи. Оне си га веч и броје за другарицу.

Држ.

ливрес у очити. Све види и све знаје, и никому ништа не казује кво је

м чул и видел. Трно.

Знаје да лаје друго ништа не знаје. Не знаје ни да се покаје, па га бију.

Това је Лича. Дој.

Луд на работу. Čн си само това и знаје. Шер.

Љутачка је, ама је вредна, и бистра, и може да излbже био. Држ.

Májћа ли је това?! Солу-очи да њој се врљи колко је добра. Пет.

МАЛКО —ти је куће у село поделил, малко ли је рамирише напрајил, таја

ала саката, тија рашчовечњак што се не трезни. Гра.

— претрчкује сас орату, ама неје млого лоше. Гра.

Мила нуждало из Благо ишбл је у Ниш на пијац за ден, а врчал се дома

у исти-дон. Бла.

Миран некакbв. заплашен. Све се у народ скраја држи, и ћути си. ВC.

MЛОГО —беше однесено ка беше детишњар. А са се малко посвести, са че

га буде. Пок.

— волеше шалу да изводи. Ал-Б. .

— знаје, и млого работи? По целдон врапци бреј, и па га не мрзи,

па ђи и јутредbн број, и никако број да њим уване, да знаје колко се

збирају окол његовуту плевњу. Сук.

— работна?! Мајћа њу и она, ткале, наткале, млого су сработиле, чудо

- дар. Могле би и двеге састија дар да се ожене. Ама је Перса како

малко старачка, а и нечеђу старцат пушти, требе си му баба. Сук|Пир.

Можда је и она за друго лоша, али за това неје. Оче да помогне човеку

у свако добо, и да не жали што га је помогла. Км.

МČJ-кум Славко, ете толaчок човек! А не знаје ни колко че изеде, ни

колко че испије. Куде му све това стањује, не знам. Рас.

— муж троши, пије и бије. И друго не знаје. Неје ни знал. Пир.

Моја Дока асли стока, магаре стока, она стока, оно зајнат, она зајнат,

ама оно реп има, а она — језик. Пир.

Море, каква маза, на пару игра! Неје она теква како ви кажете. Сас њу

да ви видим на жетву или на копање да се избарабарите, или у дрва
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да идете, па тог да ђу кудите? Сре.

НА —гледу неје (девојчето) лоше. А онака какво је, не знам. Кп.

— силу човек, това је Ратко. А да умеје да се премени, да се убаво

наједе и да поје, за това несbм рекла да је лош. Кр.

Набило нос у књиђете, и нити нешто разбире, нити нешто одбира, само

си књиђете знаје. Пир.

Натлапа на работу! Тија че цркне од работу, не мож се малко поумери.

Вој.

Не мије се, не бричи се, пијан, урасал, руће м мешкаве па се разлипиле

и рашугавиле, па да те је гроза да га погледаш. Pцосал се начисто. Зав.

Некадаран, ама се натфскује. Подносе га момчетијата да трчи барабар

сас њи, да работи, да диза, па му се само смеју. Трњ.

Нема ништа од човека. Ни има снагу, ни има здравје, нити па умеје

нешта да си уработи. А неје толко глупав како што по-свет има. Сре.

Никола је покварен човек. Ја сам Николу млого поштувал, и помагали

смо се, и замешували смо, и он ме је помагал, не могу да речем да

неје, ама џабе му памет ка је покварен, ка гледа да климне повише на

његовуту страну. Кр.

Ни кошуљу на грбину, ни капу на-главу, ни опбнак на-ногу, њиве има,

ама се нече њиве саме работе, њиве траже да се запне. Вој.

Никој ме не шаће не држи, па и ја нечу никога. Никој ме у љуљћу не

нóси да би му се клањала. Јал.

Новча је текбв! Како му речеш, тека верује. ВЛк.

Њега сви познавајоше —и висок, и дебел, и гајдарџија, и ловција, и ора

таџија. Ама умре и он. Чин.

Однесен беше млого. Са по неје толко, са чега буде. ВРж.

Окретљива жена! У једну руку огањ носи, у другуту воду носи, сама да

пали, сама да гаси. А това тека не може, нече вој тека дадемо. СГл.

ČмалечБк човек, ама што он може да уработи, што он може да помогне

човеку, големити му не мож ни приду. Вој.

Он беше и куче и човек, па понешто и за мен остај. А са само пшета остала

окол мене, и за милос не знају. ПРж. -

ОН ЈЕ —голем мршљакар. Обича месиште проклето, и има да иде чвк у

Власи ако чује да је негде некој нештa зaклал. А онака је и паметан,

и умерен у друго. Вој.

— тека одил још ка је проодил, па и са си тека бди. Њим си је семка

теква, воле да сhитају, не држи ђи да су на једно место. Гра.

ОНСАМО —прича, тропало! А плаши се, ббзнут. Трака само ко воденица.

Пир.
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— работи. Кво можеш од њега да чујеш?! ПРж.

Он се не сећирава па кућа да гори. Све работи полbка, и повише му

одметне работа него на тија што се млого варкају. Пет.

Оно, мршаво, мршаво, мршаво, па нема за кво ни болка да се увати за

њега. Па здраво како дрен, и нити се замара, нити стареје, нити му

смитају студ или жега, никаква му мука не смита. Рас.

Čпасна женетина! Да му не узнеш ореј из-руће, нечисто! Ама, наградено

сас памет. Рс.

Перка је једна штедљива жена, једна домаћица жена, само што се отне

на деда Тодора, свекра њој, на бабу-Марију, свекрву њој, това врља на

пцетата. НМл.

Понагрбил се, па си влачи јербмат. И никому се не љути. Мисли да му

је тека од бога писано. Јал.

Потули се Јола Перин, па и петина да га гаџају, бн си, иде само напред.

И кога он гони, тија мора да бега. А беше најмалечђк. Брл.

ПошБл по ђавола, па куде че стигне не знам? Дало се у курварштину,

у коцку, у пијење, у расиплbк. Ко да неје тија човек. А какbв беше

домаћин, вредан, поштен, разуман?! Мора да је ђавол улезал у њега.

Чула сам од бабу да ђавол тека можда улезне у човека. Брц.

Прекљунџила се, ситна бабичка, а не види. Пошла да помага на младити,

на њиву, каже (да) имају млого работу. ЗавJIIир.

Пременила се влњени чорапци, гумени опћнци, цицана марама — права

сељанка. ЦДfПир.

Работи како жена (у кућу), бива га суде. И да плете, и да ткаје, и да

меси, и да се замлачује како жена ка орати. Вој.

Речлија, и бојлија, и ништа не работи. Јал.

Родил се шести по ред, прво живо дете, па рекла баба му: Да је у пија

нице, најголема пијаница, у картаџије, најголем картаџија, у курваре,

најголем курвар, само да је жив. А све је това бил башта ми. Бла.

Сава-текбв је какбв је, никаквв неје. КрjНМл.

САМО —влачи. Работи и мушку работу. Напрајила се на мушкарицу.

Држ.

— ока по децата, узнемирава ђи. Какво најде това једе, за това ми не

досаџа, ама ништа у кућу не приноси, не ствара. Пир.

— прај ршум по село. Друђе работе млого не работи. Цр.

Саможивник! Само гледа да једе и да пије, и да живи на раат. Држ.

Сас језик надарено, а у главу ударено. Оче и да те помогне, ама оче и

да те налаје, и да те преговара. Трњ.
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Свити тека работе, не само он. Рипају, рипају, па после клекну. Теква

њим семка. Изв.

Сланопаџав човек! Кад га погледаш како да га је слана попарила. Брл.

ТИЈА —Риста знаје триста! Све обрча на шалу, па и ка нешто запричујеш

домаћинсhи. Дојде малко како недозрел. Об.

— Шиља, он млого знаје! Ама знаје убаво и да се напије, па да му се

и смеју, да га ишегавају. ВCIИзв.

Тика! Това је тија с големуту главу. Км.

Трутуњес човек, теквога га мајћа родила. Ама неје лош човек. Држ.

У Гариње идемо да беремо дрва, па ја, јак и млад, влачим по пет-дрвја.

А он, аловит, по двајесе, и ништа му неје. А ка товари кола, он се обрне

с грбину да види колко је тешко, да ли мож воловете да ђи влаче, и

товари догод може колата с грбину да подиза. Чим не може, престањује

да товари. Текbв је бил Лаза из Теловац. Пн.

Цуцаво, ама убав леб меси, това сватило. И ја поубав леб нигде несом

јела него при њу. Вој.

Цbвти Цветан, цbвти, ама не врзује. Рс.

Човек ко сваћи, и он. ДД.

Чупесто девојче беше. По това сам у запазила. СГл.

КАРАКТЕРНИ ЧОВЕЦИ

Ако има паре, она је добра душа, че помогне и она нешта. И до са је

помагала. Гра.

Аран и ишаран, текbв је бил. Вој.

Бајћа Петар беше млого добар. Ка-се зададеше камто нас, он се насмејал

како слнце да је огрејало. Дој.

Газда је, ама на сиротињуту пази, и с двете руће дава. Пет.

Гласовит (је, млого) убав глас има. И волеше народ да весели. Брл.

Гранка је бистра била, али је била сироче, па неје имало кој да ђу школује.

ГњfПир.

Деда-Пера из Завој бил је овчар какбв се нигде не мож најде. Ка га по

годимо, он ми рече: Газдо, са су овцете моје, несу твоје догод и чувам.

А ка дослужим, па че су твоје. И ако очеш да и продаваш, или кољеш,

Има да ме питаш, ја за њи одговарам. А нема да смеје никој, па ни

ти, да и јури, гони, ни деца, никој И пушти овцете, излезе пред њи,

и оне бдма по њега, и уз њега, ко деца малечка. ПРж.
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ДОБАР —Да мине низ бробињало нема ни бробињка да згази, Јал.

— је (до-са) бил, и за век добар да си остане. Рас.

— Тија ти нема ни пут замине. ПРж.

Добра је, брава је. И дреју од грбину чеси стури за другога. Држ.

Душу би дала за човека. Сук. -

Е, какво оно превлече преко-главу, добро му је и лицето издржало. Пир.

Закачила га мука и њега од крај. Мучено, па умеје свакога да сажали и

да помогне. Км.

И дреју од грбину тија че си стури за другога. Вој.

И на шију да му навираш, тија нече да узне. Трњ.

ИМА —кој оче да ушпара. Он динар по динар, пару по пару, шпара на

дbн. И уреди си кућу. Тека је мој брат правил, тска са ја правим. Тија

што не работе и расврљују на све стране, несу млого а и народ ђи не

IЦéНИ. ПРЖ.

— пару, има све. Ама работи, стича, знаје се ред у његову кућу. НМл.

Искрена, поштена, разумна, вредна. Орљ.

Ја сам другаква, а он је другакbв. Не замерљава на речи. Каже: Не требе

човека свака реч да увреди. ВЛк.

ЈЕДНА —враг жена, манечко, бистро, шејесе и три године. Сук.

— манечка женица, убава, и млого добра по душу. Пир.

Једнуш га каже, ама-га каже. Надарено, отворено, мож се споразумиш с

њега. Км.

Јоцићеви из Пирот све бистри све трговци. Мајћа ми је од њи. Пир.

Још од вратата се с очи насмејеше ка њој дојдемо на-госjе. Туја сам тетку

најобичала. Сук.

Како може мајћа толко паметно, добро и убаво да га роди?! Чин.

Кво види с око, с руће га уработи. Рос.

Ко шило је шиљав, и бистар. Он види у ћисело млеко бело влакно. Изв.

Мајстор! Од ништа нешта умеје да направи. Км.

Млад, полетан, од њега домаћин може да буде. И паметан. МСв.

Млого прикажљив, па куде ме види: Тетко! Тетко! Сре.

МОРЕ —бива га! Домаћин човек, и иде му напредица. Гра.

- текво се чедо не раџа Све је (зло, све невоље) пребродила у једну

годину, и па је на-нође, и па се мож насмеје човеку, и па знаје кво че

работи донbc, а кво јутре. Кр.

НА —Воју не мож воду да донесе ни једвн од вас. Не мож му (ни) приде.

Јал.

— време стекал, залебил се, деца му одрасла, умејал. Брц.
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— празно не прича. Прича само оди будућнос, и сâмо се сас млади

дружи. Оди старци и оди вршњаци бега. И ништа не прича што је

некада било. Пк.

— тога се душата вије покре овцете, и тека че умре. ДД.

Најтрпљив је и најмиран од свити. Чин.

Начисто строшено —шали се, смеје се, млого знаје. Поваљамо се од смеј.

прж.

Наша мати неје писмена била, али је све напамет знала. Страота нешто!

Пир. |-

НЕ —обича у надницу да иде. Нече никој да вој суди, на сваку будалу

да ћути. Гњ. -

— пуши, не сhита, работно, уредно: домаћица ми је снаата, како требе.

изв.

НЕЈЕ —груба невестицата, добра му је! Вредно је, и поштено је, а и из

домаћинску кућу. Ос.

— мувало, неје сувало, жена на место. Пир.

— џеврљата, не барабује, неје одношљива како што има некоје. Ор.

Некоје, тека, нешколувано, ама да ли га мука накара, има да чујеш од

њега и убаво, и разбрано. А некоје школувано, а бува како мутна вода.

изв.

Нема да у је гроза, ако смо сељаци а она из град. Ру.

Несмо имали појакога, и повреднога, и подоброга, у село. На сви је

помагал. При.

Никола, он је добар. Све ме је учил на добро. ВЛк.

О, он неје лош! Красно момче! Зав.

Од нерод прај род, широко срце има. Приклта ђи ко да су му своји. Рас.

ОН ЈЕ —бил једна начитана глава, и њега смо у целуту маалу на-уста

носили. Чин.

— голем домишљар, и увек најде нешта човека да развесели. А оче и

да помогне. Вој.

— знаворан човек. ВЛк Гос.

— ливрес у очити. Он одма примети кво си сакал да му кажеш. Њега

не мож никој да превари и да излbже. Трњ.

— лоша реч, ама добра душа. Никој му се и не љути ка му нешто у јад

каже. Рас. -

— ништа човек, али му из-руће излази млого. ВСв.

— све самоук. И како самоук за све је млого добар мајстор. Чин.

— старо појатарско куче. Тија се нема даде да га никој превари, али

нече ни он никому лоше да учини. Дој.

- текбвја, сас свакога је добар. И несем никада чула да се од њега
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ожале човеци. Гра.

. — у стање до-гушу да загази у калиште само да заврши работу, или да

помогне човека у невољу. ПРж.

ČН —ми је били мајћа и башта. Теква се душа не раџа Пир.

— работи за двојица, и млого не гледа да ли се работи његово или

помага некоме. БЧ.

— се не ЛамTИ МЛóГО. ВЈ.

— си знаје маануту, ама му това не смита да је добар и вредан. Ако је

грбав, та што?! Boj.

— ћути, ћути, не орати с никога. Ама ка се поздружиш с њега, кад

почне да орати, не можда верујеш да је тија човек, да може текве мудре

речи да ти каже. Пн.

ОНА ЈЕ —и на мушку и на женску работу у тија дом, и ка улезнеш у кућу,

ка погледаш авлију, или ка погледаш њиве и лозје, не можда познајеш

да је без домаћина толђе године. Км.

— је камик, и она каже: Ја човека трпим до једну меру, а ка прејде туја

меру је прећинем и нечу више да чујем за њега. А зло му не чиним

нити га па преговарам. Цр.

— све това знала, ама нече се исказује. Пир.

Оно је крз свакакво зло прошло, оно је прегорело, испатило се. И са од

њега има кво да чујеш. Трњ.

Отврљил штрбкуту, че се оправља, че га буде. А сирома је бил до нечу.

Вој.

Čче и да даде, оче и да помогне, добра је он душа. Сук.

Пека, била је на цену девојha. И убаво, и растовито, и вредно, и работно,

и паметно. Претичала су се момчетијата за њу. Држ.

Плела, везла, спремала си дар. Девојче без ману, нема грешка. Што га је

навезло, наплело, да се чудиш! Изв.

ПЛн, црвен, па весел, па милина да га гледаш. Пир.

Подлитан, вредан, воли да си работи. А и на чужду работу је текбв. При.

Понавел главу, па си ћути. Какво да му речеш, он се на тебе нема наљути,

прећути си. МЈ.

ПОШТЕН —je, паметан је, па ни луково перо човеку нема да узне. Вој.

— паметан, привредан, умесан, башта му. Гос.

— човек, при њега нема илбина. Он млого јадује кад му некој подвали,

али се не кара. Брл.

Прећутљива је! Бива ђу за ваш дом. Км.

Прикажљив беше. Нече да замине а да не каже човеку добру реч. При.

Проживела је како је стела. Куде је стела там је отишла. Очувала се, и

све још работи сâма, слуша се, ако је остарела. Јал.
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Прошbл човек године, домаћин постал, са има кво да чујеш од њега. ВЛк.

Работно, уметно, текво да ни улезне у дом, дом да ни процевти. Држ.

РАДАН —je, и вредан је. ВЛК.

— разуман, има, знаје кво оче, домаћин. Сук.

Радетан човек је он. Пок.

Разговоран човек. Њега ка сретнем, па си пооратимо, оно ми на душу

лbкне. Чин.

Са —злато се мери. Текво се не раџа. Сретна је таја мајћа која текво

очува. Чин.

Само, а сви против њега! Ама оно избрало добар правац и пробива се крз

мрак, и не гледа млого лево и десно, знаје по који пут требе да иде.

Гњ.

САМО —бн од учитељити има машну на шију и матику на бициклу, па

иде из школу право на копање. ВЈ.

— работе, и не знају да стану, и све имају, несу никому ништа отели.

А свакога бче да помогну, и свакога да пречекају, па и намерника. ВЈ.

Сас шалу је живил. И неје бил осветљив човек. Пригрнул ђи, остала си

poчeтија, па ђи подигал. И сас њи је живил, ако му несу роџени него

братанчетија. Вој.

СВЕ —знаје, ама нема срећу од матику, Све знаје и да направи, и да

облече, и да уготви. Ама с једну плату не може, па мора да копа на

народ. Гра.

— Има, само још од петла уво (да има). Цр.

— може да уработи — што вој очи виде руће војне остављу. Сре.

Серт на работу, па стекло, па све има. При.

Сокол Радојин из наше село бил је млого брз на одење, и здрав човек, а

Веч старц. Једампут, рано, види га некој познаник у град, и пита га:

С кога дојде толко рано, Соколе? — Па с младити! — Па,како?! — Па

они варкају а ја кротим, и дојдо. У седамдесе године је тbгај бил. Км.

Соњу из Барје, њега куче не лаје. Кој нема зло срце, њега куче не лаје.

бч.

Сталожан, миран, човек како требе. Вој.

Теква је жена била, никому неје пут прешла. Рас.

Текво си беше оди дете, текво си добро и сâ. Сук.

ТЕКБВ —је он! Чеси и кошуљуту од грбину даде за другога. ВојCук.

— човек нигде нема. Никој му неје на пар. ВC.

ТИЈА —ако је текбв, ако ниско гледа, он ниско гледа а високо види. Јал.

— знаје да несмеје цело село, да развесели народ. Држ.

— Има дbl Пир.
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ТИЈА ЈЕ —врцкав, млого је добар за слушање. Свакога че услуша, свакому

че момогне, па и дете да је. Трњ. |-

— плн и с паре, и с мозак, и не плаши бе од ништа. Има си силу и за

лоше и за добро. Сук.

— уметан, работан, човек и половина. Км.

ТИЈА ЈЕ ЧОВЕК —саглам, човек и-пол. Дој.

— часан и поштен. Тија је добар, илбину не знаје. Вој.

ТИЈА —мед лиже, средил животат. Гњ|ВЛк.

— не воли краџу, карање, преговарање. Ако бчеш, ка си у невољу, да те

некој посаветује и помогне, иди пре њега. Пир.

— неје ни на мрава пут пресретал. Кс.

— нече ни мрава да згази (Вој); —(ни) краси селото (Брл).

ТО —га коњ не стиза, све трчи куде иде. И не умара се. И све стигне да

уработи преди сви. Држ.

— је мучена душа. Млого се мучила, па је њоњу патњу све запамтила.

Неје њој лbко. Гра.

ТОВА —je oд душу душа. Једнуш је добра. Гос.

— силан човек беше. ВЛК.

Толко је добар, да би се кожуту стуpил за другога ка би могло. Вој.

Töлће године је ринтала и одила ко прошљак, и са је почела на човека

да личи. Гра.

Ударан човек! А оче и да ти учини. Чин.

Улеван је, нече с човека да се скара. Гра.

Умејатан је бил, све си је това он сам изнапрајил. Сре.

Умесна је, расправна је. Али неје сас снагу, нема нође. Км.

Цел дон лежи Милор како мрк вол и вбздан измишља као че каже. А ка

дојде у село и у народ, и ка почне да прича — јела ђаволе, чуди се. Рос.

Чува си, прикуткује, дом доми. Кр.

Чувателан, али неје скрчав. Вој.

Чувателна жена, и ударна. Не видиш ли кво је све постигла сас десет

прста?! Трњ.

Чујен човек! Тија је човек чујен и паметан, и доста је да кажеш “ДЕДА

СЛАВА" па да се одма знаје и који је, и из које је село. Војгњ.

Шалџија, весељак, оче да се шали, оче да су сви весели окол њега. Пир.

Штом некој “ГА“ она одма “НА“. Теква је она, помага свакога. Вој.

ЛbЖЉА

данкало само леже, само се нали, а друго не знаје. Вој.
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Затрљује Čчи да се не примети да је лbгала. Сук.

Знаје и да излbже, а умеје и да услужи. Ама, ако има жене, нека и лbке,

мен не може да лbЖе. Рг.

КА—ЈБуба орати, а ти се пообрни да видиш да ли је слнце. Пир.

— он нешто каже, (оно) скоро је тека, само што неје тека. ВЈ.

ЛbЖЕ —али, и сâм не верује. А има и текви који ка л6жу и они верују у

тов што лbжу. Зав.

. — млого. Лопов у ђавола. Рас.

Море, какве сестре? Заједно лежу, те по това су сестре. СГл.

- Од влакно руно прај, и љути се ако му не верујеш. При.

ОН —je лbжовчина голема Гњ|Дој.

— ка ми почне казује не могу да му верујем. Он почне да се вали, па

се вали, па се издиза, па мисли да му верујем све што ми каже. И не

могу да добијем реч да му кажем: Ајд, па да се видимо, варкам се

нмji.

— правога куди, лошега вали, тека му благо, и не мож му ништа верујеш.

вј.

— све на-прсти знаје, сâмо кој да му све това верује. Гњ.

Она се одлbгје на њега. Вој.

Оно, има, има, човек поизложе, па ако види да му не верују, па мане да

лbже. А при тебе крај нема. ПРж.

Čчи му отекоше лbЖејечи. СукiВој.

Поприлbскује, ама каже понешта и истина. (Поприлбшкује). Вој.

Прво га скрој, па га после изложе. Км.

Расказује му за Маркови конаци. Све нeшта около, и ништа право не каже.

Само нешта расказује, и кво је било, и кво неје било! И не можда знајеш

какво је истина, а какво је лbжа. Текво си је од детињство. Сук.

ТИЈА —без лbтку не можда живи (Pe); — чете изложе, и да не трепне

(Трњ).

Това је брат ми лbжља. Ја му не верујем, а ви кво си очете. Рс.

У сто једну не можда му поверујеш. Гра.

УмВЈЕ ДА —изложе, ама не умеје да удеси да му верују. Чин.

— лbже, милина да га слушаш. Рос.

час ложе, час поприлбскује, час се вали, час се издиза. Стар човек, и

види да му не верујемо, ама тека навикло и това за њега неје срамота.

Сук.
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Чете изложе, па нема да трепне. Чин.

напнивешка

А она све бче, ко овицирсђи коњ, да је напред. Бла.

Ако му идеш по колетијата, че буде добро. Вој.

Бије се сас светове, млати се, мисли да се до-са толко паметан човек неје

раџал. Тм.

Бркове обрнул нагоре, да влачи сас њи напер. Да га примете! Дој.

Вали се, вали, па се усра од валење. При.

ВАЛИ СЕ —на сва уста (Брл); — с мртво магаре (ВЛк).

Важно њој је како она намисли, па и наопако да је. Сви мора да (ђу)

трпимо и да ђу слушамо. Рс.

Böли да се потсмива. РclВој.

Врте-сука, врте-сука, кво не праји, и беше му — напраји како је сакал.

. Сук.

ГАЗДА —од пенђос. Пк|Брц.

— Црни опbнци од коња, црне врце од козу, па му се не приоди. Бc.

Гледамо, пројде преди нас! Мора да гледамо, излезе преди нас сви. Гњ.

Голема сила! Ка се усере, свете мује збере. Вој.

Голембц је, ама слепšц је. Чин.

Голотиња га сапиња. ПН.

Гордо, па не знаје на коју ногу да ступне. ПРж.

ДА СЕ ПОГЛЕДА НАД —котБл воду (Рас), — помијак (Вој).

Десет овце чува, а премењује се и за у дрва. Пет.

Дели-акблија! Свакому она памет да подели Кр.

Дигал главу, па никога не посматрава. Вој.

Делија! Железан штап, убаво се облекал, иде куде има текви ко њега, или

куде има да се једе у туђу кућу. Још зимус поорал и дожел, па се са за

нигде не варка. Бла.

ДИŠА —главу, диза, ама ка удари,горњијат праг на види долњијат — че

обори главу, че отвори очи. А сbг још не види горњијат праг. Сук.

Дика му је да је влас, да једе народ. Сук.

Добар за кмета, ама нема село за њега. Кр.

Е, он је голема работа! Он је нигде-и-ништа, ама ајде да не казујем.

Бла.

Зализано му чело, па само дива главуту. ВРж.
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Замита ка орати, како тамо при њи што се орати. И нече се препрај, това

му дика. Пет.

Затре по једно предузеће, направи по једну кућу. Па иде у друго, трећо,

четврто, и она се затирају, сиромаштеју, а он си куће прави и газдеје.

Пир.

И њива, и ливада, и воденица при нас, и па несмо газде. А он једну

кравицу чува, и стално се вали како је газда. Сук.

Заучен, ама недоучен. Затова му се и чини да све знаје и да је попаметан

оди сви. Гра.

И Турчин би бил, и вес би носил, само влас да је. ВС.

Игра се он сас нас како си бче. Са му је влас у-руће. Бер.

Иде, па се лебеди, па се ниша ка оди. Пк.

Испрчи се тека испред народ да га виде који је. А оно ме срамота да га

гледам, рода смо. ДД.

Јело само надpćбен скрóб, гладувало је, а са никога не познава. Гос.

Још једно (јајце) неје снел, а почел веч да носи двајесе. Сук.

ЈУНАК —голем? Ка се усере свете мује збере. А оне се повише збирају на

- големо говно. Пир.

— на качемак! Порасал, па му мило, па дигал главу у небеса. Чин.

КА—се разбуди, све буди. Све мора да се тресе од њега од стра. Он је,

бре, газда, влас у кућуту, ако га на работу не мож често видиш. Ниш.

— си је љут на себе си, он ока по друђи. Он не може никада крив даје?!

гњ.

КАКО —блаји, тека не доји! Гос. *

— га замисли, оче тека да буде. А оно увек бош тека не може. Ама,

Власан је, мора га слушамо, мора си ћутимо. Сре.

— се кокоши таја кокона, а нема на какво да се кокоши. Гра.

Качемак кpка, с белило се трка. Пир.

КВĆ —je сaкaл текво је работил. Вољу си је правил сас народ. Кр.

— чему прајиш, мора да диваш руће. Влас му у-руће. БЧ.

Кôј га гледа и кôј га слуша?! Ако се он сматра за големога, това си је

његово. Текви је увек имало. Чин.

Која је таја која мене нече — рече јучера Јовча залуави. Ама тека од

страну (ка се гледа) не изгледа (млого паметно). Пир.

Кућа њим малечка. Да прднеш (у њу) че се распршти. И он каже: газде?!

- Кр. -

Куче да вржеш при њи да живи, мора да цркне. А сас кво се толко напиња

- ју, неје ми јасно? Држ.
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Лизнуло на тањир, па се загосподило, па никога не познава. Вој.

Луд, паметан, он је једбн, и најпремењен, Тоша у село. Изв.

- Марш там! Ч-им при њега?! Мен ми је дошло да си главу отhинем од

њега. Не видиш ли га да не ступа ка оди, толко се на високо држи. Пет.

Мисли, че собори брегат па с рôгове рије, рије. При.

Млого се издиза, вали се, па се усира од валење. Држ.

Мöда ђу напиња, голоча ђу сапија, а и с памет неје за големо издизање.

бч.

На колена сам га молила, а он ко да ме више не познâва. Гос.

Напело се, бре, ко вbшка, па му не мож придеш ни с говњаиву мотку.

Трњ.

Нашло това куче бачију без пшета, па врти горе како си оче. Сук.

НЕ —боли га срце за децата. За њега да има, он да се наједе и облече, а

ако некој писне он (га) одма бије. Čн-је башта, влас у-кућу. Сук.

— знаје да се умери. Не види кој је и куде је. Вој.

— може га чушну (још) од столицуту, ама нече да се ни това забави.

Јал.

— смеје да каже "ОВbc", не смеје да цивне пред њега! До-земи му се

клања. Трњ.

Неје имал леб да једе, а са не мож (да) га познајеш. BC.

НЕМА —више ни ората сас њега! Кр.

— куче за кво да га увати, а он се кочопери. ВЛк.

НЕЕГОВОТО —jajше све по двожћчно, а мојето све не ваља. Соп|Брл.

— је јајце сас две жлчће. ПријВој.

Облекло се, нађиздило се, па дигло главу, па не гледа куде ступа од

напето. Трњ.

Образил се, па никога не гледа. Вој.

ОД —гоџа знање, па ништа не знаје. Трњ. (знање знање. Вој).

— школуту навáм познава Држинчање, а у град ђи не познава. Држ.

ОДВИЛ САС —зло и избил испред сви, и са (је) влас. Пет.

— збр, сас окање, сас силу, и накарал народ да-га слуша. BC.

Одвила сас зло, и сви мора да вој ћуту у кућуту, а млада невеста. Трњ.

Он ведри, он облачи, текво време дошло. И само дива главуту како коњ.

“ Сре.

ОН ЈЕ ГОЛЕМА РАБОТА –Ка се усере свете мује збере Кр.

— Крупно говно, коњско. Рс.

ОН ЈЕ —и куче и човек. Ама си је почесто куче. Неје текво за влас. Ор.

— на поповскуту капу на пупунћуту пупуњbкат. Кр.
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— уочљив, он свакому казује у-очи, па и ка не требе. Ама на това

место, па може. Гра.

ОН —нема душу да орати, а оче народ да води. НМл.
-

му

— сече, бн бче све по конbш да иде, и никој да не смеје да писне ка 6

Нешто каже. Соп.

ОНА —кокона, само седи и умргује се. Она мисли да је нади сви, не види

си вbшћете. Држ.

— ли је за премену?! Дом да је, дом да си седи, па да ђу слнце не види.

Гра.

ОНО —неје за голему валну Ама те, да га повалимо, да га још малко

дигнемо од-семи. Вој.

— силно, и то што нема. А кад би имало, не би га никој сапфл. Пк.

— су све мирашчиће исте, у исто ђи грне мож туриш свете. Држ.

Čслободи се, дојде на влас, па поче да ни замочује. Бла.

отврљи штрбкуту тија Дропља, па са никога не познава. Вој.

ČЧЕ —да је ко дете на големо госjе, сви да гледају у њега. Грш.

— на говно горња Кора да буде, да је све она изнад друђи. Држ.

Поваливечера! Све што је при њега, све је најдобро. Вој.

Подголемила се, па од големо не види куде ступа. ПРж.

Прави се важан, а ништа не разбира. Држ.

Право кажеш, уметан си?! И куде би ти крај било да неси будала и да

неси забразден! Сук.

Прво заплаши, па после му лbко да влада. Јел.

ПРИ —њи је свако јајце сас две-жfчће. Чин.

— њу све (ко) бомба да пукне, све да се нешта крупно чује за њу. Пир.

САМО СЕ —кокорчи (Вој); — чепрка (Држ).

Свакому се потсмива, а оно бБш све за смеј. Изв.

СВЕ —оно знаје повише оди сви, најбоље. Ала! Гра.

— бче да је одозгоре, све мора да је она на говното горњата кора. На

горњуту кору се дизало. Држ.

Сиротиња! ДИsa. главу, ама нема на какво. Трњ.

СЛАМУ ЈЕДЕ —кураж држи (КР); — чивте врља (ВРж).

Сbсипује ме таја ала. Сђсипује ми здравје. Муж, влас у кућу, ама нема

ни душу ни мозак. Вој.

ТАЈА ПА-кокона (Вој); — све да је она на површину, на чучуљ да излезне

(Чин). *- -

Там да је прва, овам да је прва, па се раскрилила на све стране. Вој.

Текбв је бн: само се напиња и само уpнисује друђи. Пир.
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ТИЈА —беше ћорав, па прогледал, па са далеко види. Брл.

— је на говното горњата кора. ВРж.

Töва куче дошло на влас, погосподило се, и одма одвртело опаш, Дој.

Тојагата му се улошта (односење), снау тражи амађу нема најде у толко

девојhе. Не знаје за куде је, па иде там куде му неје место. Јал.

У наше село се све тека деси да су будале на влас. Км-Б.

Узимало од народ, узимало, па заборавило. Кс.

Ујашила сви, расправља, мужа тера да у слуша. ЦД.

Улезла му вода у уши, затов је главуту толко дигал. Рос.

Уржал се, па с дрво при њега не можда придеш. Км.

Че му дојде из дупе у-главу, нече још млого да дива носат. ВC.

Чујена мирашчика! Неје смејала муá да-ђу погледа, муа од зид, Држ.

Шегобивљив! Све он мисли да је најпаметан. Сук.

ПРОТУРЊАК

Ала сам се најела ко крно говедо. Пк.

Босе нође под астал, прасе на астал. Рс.

Брбара суде редома, брка и куде требе и куде не требе (уједење). Вој.

Голем трошлија! Требе млого паре и млого једење и пијење па да му

затисне дупето. МЈ.

Дете на работу, ама муж на једење. Вој.

Дупето му пошироко од кошуљуту. Дој.

Иде на вbр на гробиштата, само за ложицу пилав. Пир.

Изел, испил, Исрал, измочал, па са нема ни куде, ни какво да једе. Вој.

Једе, ама се никад не наситује. Цер.

Једе, једе, једе, па се напе, па се извури, па само што не прсе. Сук.

КА. —зине, алy че изеде. ГршfВој.

— немамо, немамо, ка имамо — Шибамо. Текви смо си ни. Гњ.

— се разједе коња че изеде. Сре. (Вола.Кр).

— седне да једе че изеде и бога и бокчетијата. Вој.

Какво је остел, това је испил и изел. Чин.

Локмаш! Куде чује да има једење, да су свињу клали, там трчи. Сук.

Малко су му два вурњака. Изв.

Мани га, това је голема ала! По једбн вурњак на једно једење, и па му

малко. Држ.
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НЕ —знаје што је глад, не знаје што нема, само тражи да једе. Кп.

— наида се Алу би изел. ВРж.

НЕМА —ништа од човека, само једно једење и пијење знаје. Пир.

— си кантар, нема си никакву мерку. Брл.

Ни (му) леб доста, ни му манџа прескача. ДД

Čмаa (по) цел леб на једно једење, и па му малко. ДД.

ČН —ако не умеје да се умери, ни му несмо криви. Рс.

— си меру не знаје, нема си кантар. Гњ. -

Она пару не држи. Бонбоне чеси купи ако не може друго, само да тура

у алуту. ВЛк.

ОНО —протурњак. Све оно да изеде, све да испије, све да прокара крз

гузицу. Пет.

— се човек не може од њега (ни) скута. Ка једем нешта, под-земи да

сам че ме најде. Грш.

Паре му-ce-не заврчају. Трњ.

Пару не заврча, све прокара што заради. Сук.

По цел вурњак деда Ђура је јел на једно једење, а нема ништа од човека.

цд.

Појде Дока на косидбу и понесе голему косу. И даду му леб и с-леб за

ручђк. И он, штом стигне, седне, и прво лебат изеде, па забере откос

од два скрбча ко ала. ВC.

Протурњак! Тија че вола изеде. Км.

Ретћи му прсти, па му ништа, ни пара, не достиsa. Boj.

Таја неје знала за нема. Ста.

ТИСА —je левак обрнут. Дој. (Тој је. Гос).

— ка се разједе, алуче изеде, све омете што му принесеш. Км.

— ка седне, вола че изеде, балон вино че испије. Сук.

ТИЈА СЕ ЈЕ НАЈЕЛ И БЛАГО И СЛАНО, НЕЈЕ —за ништа жељувал

(Вој)

— му остало жеља за ништа. При.

Тија (слуга) че затре газдуту у корен. ВРж.

Тражи сâмо да ге некој поји и рани. Гњ.

Црвиво дупе. па узима све што му до-руку дојде, и што може да се једе.

Сре.

Широчбк си је! Ништа му од платуту не остањује, све прокара. Пир.
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РАСТУРИКУЋА

Ако сакаш да си душманин на себе си, а ти још пи! —Ама све това знам,

ама проклета капка, не могу без њу. Че пијем, па додека оче. Чин.

АМА —заседал узастопци, па по цел дон пије. НШ.

— па големо госје?! Налокало се, па ништа не види. ДД

Без ич по може, а с малко не може ка почне да пије. Сук.

Гледај у њега, па за другога не питај. Огледало ти је пред очи. Изв.

Деда Лека утепа бабу-Мику, она само труби. Дошол момче на четри

деца, па се игра сас њу како си бче. И стално пијан. Вој.

Дошла жената му да га одвоји од пијаницете, па му рекла: Чале, свињата

рањеницата млого болна, ајде дома да ђу лечимо! А он, пијан, сас

влашу у-руће, рекbл вој: Нека цркне! Ови овде што смо, че дојдемо да

у изедемо мртву. ДД.

- Е, не мож жабу у воду да накараш, та и њега да пије?! БЧ.

Закрвавил с очи, па све иде нашевељ- недевељ. ВЛк.

Заседал узастопци, па само пије. НШ.

Збpле се наљевчује, ама оче све да га испије. Без меру пије. Ала! Трњ.

И луд од пијанога бега. Како отвори капију, свити се разберају, никој

| нече да му је у-сречу. НМл.

Иди рано при њега док се још неје напил. ВC.

Испил си делат, и више не пије. Ама да је престал порано и са би бил

здрав и убав ко што беше некада. А не-би-си ни њивете распродал.

BC. |-

ЈА —га тека намерисујем, попивкује малко. Пет.

— сам најгазда у сокакат! Ја сам у овија сокак газда! — А и ја ка се

напијем, ја сам па погазда и оди тебе. Него, де-се не прави на алу

него се трезни и вачај се на некоју работу. Гра.

Једно пине, друго чушне, једно пине, друго чушне, навузгала се, па ич не

види. Изв.

Још не умеје да бди, а пуши. Че затре дом. СГл.

КА. —дојдоше, па ка заседоше, па траже једење, па траже пијење, па њим

неје доста. Па почеше да пцују, и да шибају, и да се замлачују. Девој

четијата се разбегаше од срам. А беше дошло и ни, старити домаћини,

да бегамо од текви безочни и пијани госjе. Гра.

— једе и пије, он малко повише заграби понекад, Јел.

— пивне, па ка добије реч, па га не мож устајиш. Јал.

— улази у авлију, одма тражи да му сипују вино или рећију, Јел.
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КАД —пине, па кад добије малкачко силу и крила, че му се одврже мо

закат, и нече да знаје кво че да каже. Гра.

— се напије, дbн и ноч га нема дома. Об.

Како умре, он ману толко да се напива. Са пије на задушницу, па на

задушницу. Кр.

Крка пак! А једно време не пијеше, беше се поманул. ВО—Д.

Куде лоче, там и лаје! Кво можда одбереш од пијаницу?! ПРж.

Лóка и пије, а после прави свашта. ДД.

Лóш је у пијанку —бије, пцује, ока, прај неред. Кп.

Ману си жену, пропи се, загуби се начисто. Црв.

Мерише на бБчву сваћи дон. Све си је он ћóрћутук пијан. Сук.

Море, не кани га да пије. Он је и без рећију блесав. Јел.

Морузница у торбу, рећија у задругу. Те това је Добра Дрда. Дој.

Налокало се, па си ни името не знаје. Сре.

Наљевчило се, нашљокaлo се, па на човека не личи. Трљ.

Напи се, па све потроши. Пет.

Напије се, па не знаје кво работи. Пок.

Напило се још вечерту. Ка се разбудило ујутро, магаре му одврзано. Требе

да га пијан неје ни врзувал. А он батали овце, батали све, узне вилу,

затвори се у појату и чека тога што му је одврзал магарето да га убоде.

Те какво пијанка направи од паметнога човека. Пок.

НАПИЛО СЕ, ПА НЕ —можда стоји на-нође. Од њег нема ништа од

човека. Дој.

— разбира по који свет оди. Рас.

НАПИЛО СЕ, ПА СЕ —на алу направило, па да га не погледаш. Сук.

— отруло од пијанку. Зс.

— умочало, па тека стоји у народ, на свадбу. Навалило се на ћоше,

па му се тека цеди низ бревенецити. — Има једвн текbв и при нас у

Пbклешицу, Тома, тека ко вашега Љубу. ДДПк.

— усрало. А децата се малbнката збрала окол њега, па се само ћикоте:

ћи—ћи! Ђи-ћи! Вој.

Не дава му да пије, он је и без пијењето шашав. Соп.

НЕ ДРЖИ —га, не можда мирује, пак че пије, и пак че се бије, и пак

че се кара, и пак чеси дома отиде сас крваву главу. Пет.

— пару, одма трчи да се напије. ВЛк.

НЕ ЗНАЈЕ —кво пије. Пије вино, пије рећију, па и гас да му принесеш,

и њега че (чини ми се) испије. Пир.

— си границу колко че пије. Чин.
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Никада си дома пијан не иде, увек га воде. ВЛк.

њЕМУ -буре при главу. Држ.

— се смеју и децата. Направи се на алу, па се ваља по путиштата ко

свиња. Км.

Обикаља да пије рећију, ама жената ђу закључила. Држ. -

Обича да обрича. А после, ка се истрезни, сви му траже да даде кво је

обрeкал, па и онија на који ништа неје обрекал. Зав.

ОН —знаје кад работи: ујутро, кад се збирају пијаницете, и по ручђк, кад

се врчу од работу. Трњ.

— је добар, добар, млого је добар ка је трезан. И по једну недељу не

пије. А у другуту недељу се-не трезни, и тог у-свет да бегаш од њега.

нмл.

— млого пијеше, па се беше извезал, па излезал из дрејете. ВС.

— нема млого памет, ама тов што има, има. Ама само док не пине, а

често ПИНе. Рос.

ČН СЕ —и не трезни (Зе); — не прибира дома трезан (Ста).

Čн не пије сви-дни, ама капине да неси близа. Не знаје ни кво, не знаје

ни што. Вој.

ОНФ —не пуши сâмо ка спи и (ка) жваче. Изв.

— сви пијемо, али он си не знаје меру. А синат му се па и не трезни.

Бла.

— се напило, па тражи паре за леб. Даде му башта ми паре, ама га

убаво начегари. Зав.

Пару не заврта. (заврча). Зав.

Пи, сине, пи, ама колко ти је благо! — Оно си ми, нане, све благо! ПРж.

Пијан легне, пијан се дигне. Пн.

ПИЈАНА АЛА —Беше се напило, па смо га ко мртавца купали. ПРж.

— Бљује, па се понекад и усере. Збира децата и мујете. Иде смејање по

њега ко по мечку. Чин.

| Пијаница је бил, ама неје продал ни бразду. За дом си је па водил рачун.

вј.

Пије ли, пије! Буре без дно! ТД. чi

Пину малко, па после ка разврза орату, једва се откачимо од њега. Рас.

По једну недељу не пије, и тог је млого добар. Ама другуту (недељу) се

не трезни, само пшује, кара се, набди маану. Ка је пијан, све му једно

ко на ћоравога дbн и ноч, а кад не пије оно се растресе, и почне да ме

искарује. Пир.

Погледе га! Лоше оди, напило се. Че ме бије, че мора да бегам па у

нашти. Пет.
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Прво сврне при “Два голуба”, па се нацврца, па си тегај дом добди.

. ПРжIПир.

Работи, али кад пине држ си ђавола. Па ка добије реч, па уби боже! Зав.

Работил, не работил, ни му точимо да пије. Ама, он се па и покани да

работи, а има друђи који пију, а не работе. БЧ.

Расипидом! У кућу требе највише једбн да пије. Пију ли двојица, готов

је дом, пропада. Брл.

Са је текbв како што је на тебе дрејата, црн, па подбул. Пропи се, све

затbp. Рос.

САМО —гас и мазне пије Пир.

— пије, и једно си знаје, и не можда замисли да ти нешто требе у кућу.

Зав.

— работе, једу и пију. И све што стечу, све изеду и испију. Ама млого

работе па њим стиsa. Трњ.

Саплита се, ока пцује, изгуби се ко да неје тија човек. Грш.

Свакоме наздравља, сас свакога пије по чашу, па се он највише напије,

па му се после сви смеју. БЧ.

Село њој се смеје! Жена, па пијаница?! Држ.

Тата иде пијан, бегете на таван. Тм.

Те, пинул је са малко, па че му је доста до панаџур. БЧ.

ТИ СИ -алалема минувал при бурето? Чин.

— златан ка си пијан. А мојти чудо ствара, па се уspта, па се сви

разбегамо. Јал.

Тија је дужан и на пцетата, задужил се до ушити. Задужила га рећијата.

Сре.

Тов је несретник човек! Напива се. Пок.

Това је прекарано! Това само може ала да напрај, толко да испије, и после

толку штету да напрај. ВЈ.

у бБчву да улезне, сув че да излезне. Пир.

У главуту му паучина, а пуши тутун па му дорим на дупе излази. Сук.

Узе ми дел, и са је све смочал. Км.

Узне цигаруту, па ђу зазира, па ђу заглеџује, толко му воља за тија

проклети отров. Држ.

Умре Јова, ама неје жедан умрел, не мож си чепимо уста. Испил ћило

рећију одједнуш наште срце, па после умрел. Пк.

Утлапи се, па бије. Седне, па једне, па пине, па се утлапи за нешто, па

се сети какво му је мајћа си причала за женуту, па почне да ђу бије,

па село зберу. Пет.
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ЧЕ —га поје пак сас расол, пак чега трезне, пак че вечера конштраци.

Сук.

— престане да пије, ама кад умре. Ш.

Чича ми се удави у вино, у бочву. На црево улезал у њу и удавил се. Рас.

Чорнул малко, па ка се расмејал, па ка се распојал, не можемо да заспимо

од њега. Сре.

Што искара он изеде, испије, потроши, и па нема ништа. БЧ.

IШтом се напије, одма се тепа. Бер!Пир.

РАШЧОВЕЧЊАК

А он па воли младата пилишта. Тека, па само ђи оближе. Брц.

Ако је работа, све ја да уработим. А њеј, дон—нон, дон—ноч, све си њој

исто — спи-cћита, спи-cћита, у слнце и не гледа. Држ.

Беше се поднела сас старца, кучка, мож черка да му буде. Гњ.

Блазни свет, а рода у-земи да пропадне. Гра.

Боље да си је главњачу церову у дупе набил, него што се оженил за туја.

ораспију. Пс.

Вануло ашљаклокат, и тека си му најдобро. ВЈ.

Верка је оди те толачко заргала сас мужје. ДД Гра.

Влачило је речће! Које како си је. У моју вамилију това неје имало. Гос.

Врже манистата тува, и тури ћитку. И одма у познају који текве траже.

Зав.

Вртунка је она од крај време. Рос.

Ганка си је Ганка! Прво си је ћев правила сас Јанка, после си је ћев

правила сас Станка, а са си прави ћев сас сви редома. Д.

Димат си све по тебе иде. Куде идеш, све по тебе иде. Рос.

Дованула се сас момчетија, па само орлеца. Вој.

Дрнкаше њој кантуту. Тм.

Дрт човек, па се замлачује (сас девојhе, па и сас девојчетија). Сук.

Задржна жена! Затича га, и иде куде си оче, и прави саир. Сре.
Замлзла га, памет му узела. Сук. ч

Знају њој алиштата, нема да дозволе да њим се у кућу дотресе. Пк

Збpле по-зем оди, а по жене оди. Тм. -

И она је прекарала триста ђаволије. Добро је и жива. Јел.

И таја што си од њега отишла бези дон, и она неје добро прошла. И толко

жене после промени, доводи искарува, доводи-искарува, само он добар?

Цр/Пир.

*
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Изгустирало се у младити дни, па се неје за нигде. Брц.

Имају си они шушмуш, ама се не одавају. СГл.

Како чега је срамота ка је узел срамат у куче, и баш га брига. Све му

равниште да-ли-је дbн, да-ли-је ноч. Гра.

Majha ми је голема курва! Затова млого мрзим куpве. ПРж.

Наалил се на помијете. Тија нема дом да збере. Брл.

НЕ —знаје ни срам ни стра (ВЈ); — мож се откани (Вој).

— умеје две сламће да прекрсти, а резил убаво знаје. Кр.

НЕЈЕ —имало стра, неје имало башту, па се влачило попутиштата с мужје,

па је и уз трн и уз грм раџало. Пир.

— козарица него курварица. Дој.

НЕМА —мозак колко једна чавка таја Лена (ВС), ни стид, ни срам (Рас).

Ни је распуштеница, ни-је удовица, а сина има. Пир.

Нити знаје куде је, ни куде је пошла, ни куде че стигне, ко кучка лута.

Кр.

Њој па ћев што сам ђу затекал с Јову на куп. В.С.

Оди све работе, у курварлбк и у муpдарлбк се најразбира. Сук.

Оженила се колко да има кој да њој је на децата башта. При.

ČН ЈЕ —голем мрсник. Кр.

— љáпавина! Што заради све испије, прокоцка и на женетине потроши.

Соп.

— узел у куче очи, (неје га срамота). Соп.

Он ме је убаво да благосивља женете, ама не умеје да работи. Изв.

ОНА —мислила да чега промоча, измоча, ама оно нече, че мора да се

páџа. Зав.

— му је господар. Работи си кво њој прдне на-памет. Иде брука по њу

- ко по кучку. ВЈ.

— не бира ни Циганина, ни Бугарна, свакому дава, па и дете да је, па

и старц у ст6 године. ВС.

— неје млого одрочљива. Вој.

— нече да си каља образ, а он сhита по селата, и куде има две жене,

он трећи. Рос.

ОНИ —се отресоше оди њу, оженише говна, па са нека му друђи мисли.

влк.

— су на једну памет с мужатога. Трњ.

ОНО -да има акбл у-главу не би тека реботило. Јал.

—на све има крај, и на једење, и на пијење, и на работу, и на све има

крај. Само на онова, на курварлbкат њoан - нема. Гра.

—сâмо (још) пшетата ђу не јаше. Прж
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оплантила голу гузицу па се само врцка пред мужјeти. Трњ.

Паре, пијење, коцка, трговија, и чужде жене. Па понекад и девојче, кад

му падне. Текbв је он. Кр.

Питај бога кво је све работила кад је била млада?!

Повел га ђавол на зло, па не знам кво че напраји. Чеси растури домат,

това че напраји?! Изв.

Пробило се това на сва врата. Али без мужатога, да њој не смита. Ниш.

Пчешка му работа. Оно се састова дичи. При.

Са да ђу тражи и с борину, ама ђу нема дом. Са му подобра, поубава

оди друђе, ама умрла. ВЛк.

САМО —клоцати депата. Вој.

— се забди, и сhита по мужје, и другу работу не знаје. Трњ.

- шеста с бчи. Држ.

Сас женуту се нашли. Не знајеш кој је од њи полош. Пет.

Све је испродал. Неје лbко кој се на тона даде, на курварлек Вој.

Сћита, па повлекла бесовицу по њу. Држ.

Теја што се мажу сас црвилку и пудрилку за панаџур, асли су ко веште

гарће. Прашиште њим се налепило на лице, па ко да су се с конску

мóчку спрале. Убавило за пијац и за буњиште. Држ.

Теква си је од девојhу. Дечица му родила, па мора да ђу трпи. Пир.

Ти си, значи, теква била, а овам се прајиш на девојhу! Бла.

ТИЈА —знаје која какве гаче у село носи. Грш.

— је ко куче, тија је изгубил срам. Сук.

Таврогуза и мрдогуза! Пошашавéше свити по њу. Гњ.

Толко је чесна, само још на башту си што неје дала. Соп.

Узела у куче очи, па си иде редома, сас свакога, не пробира. ВЛк.

Црвиво дупе! Не мождом да си седне, не мирује, мужје тражи. Сук.

Чокал њим кантуту, народ да знаје. Тм.

Често се закача сас младете, па чему серу у бркове! Зашто да му не серу?!

Гњ. “

Шоврт жена! Од њу ми немој казујеш, де нешто друго да си оратимо! Вој.

Шокица узвери народ сас курварлбк. Сас свакога поче да иде. Пир.

ШТО –искара, укара, што искара, укара, и како да има?! Кс.

. — ишчука, начука, и за кућу не мисли. Пир.

Штом си не добди дома на спање, това је мангуп, Пир.

Штукла је од сабале, и јоште не дооди, Брц.
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САМОЖИВЊАК

Ака и оно, не знаје да се одмори. Оче да стече зачас, а оно не може. БЧ.

Ако ћеремида пушти масло, а комарвц лој, а поп слзу, та и он га части.

Кр.

Башта му је стиснут ко две-паре у ћесу. Не мож му иглу сас варију у

дупе набију. И това сас чук од пет-ћила. А и он ко башту си. Рас.

Богато сас паре, и сас деца, и сас стоку, и сас земљу, а циција. Ветар ти

ТекbВ ГаЗДИНЛbК?! КМ.

Видиш ли (га) какбв је незаситњак? Грш.

Вика за тетку, а пипа ћилимат. С једно-око вика за њу, а сас другото

гледа какво че дрпне. Пир.

Газда, ама за никога нема ни паре ни срце, Брц.

Гладан за паре, а неје за работу. Пир.

Голем заламач, оче све у њега да је, свото поље да купи. Сук.

Гоџа сеца, гоџа работи. Амалин! Čче све да глне, при њега да је, да се

засити. При.

Да несвм ни вол ни коњ у тија човеци ДД

Даваш му и сас капу, и сас шаку, и па му малко. Изв.

Дојде малко како заблесавен сас туја његову голему работу. Км.

За цицију кажу: Двојица га држу, а трећити му чука јексер у дупе да не

може да заспи. Кр.

Збира, збира, а за кога толко збира, деца нема?! Че легне и бн једбн дон

ко лешник. Вој.

Зграбно дупе! ВРжјВој.

ЗИНУЛО МУ -алата (НМл|Дој); — алата, па се не мож наједе (Гњ).

И кошче му плетем за паре, све че работим само да зберем повише паре.

Дра-Б.

И он текbв, циција, стиснут, ко да га је Мика Папалика родил, ко да му

неје зет. ВЈ.

И с нође, и с руће је копало, само да дојде до това, да је у његове руће.

Км.

И што исере, и това би изел. В.С.

Иако је толко старо, и мож јутре да гавне, ама ни једно госjе не пропушта.

Не пушта младити да иду. Цр.

ИМА ПОПОВСКУ РУКУ —не дава, а узима (ЧинfКр); — само узима (Гњ).
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ЈА —бијем тупанат, а он збира бакшишат. Пк.

— зише ценим паре него здравје! Тека све оратеше, беше голем сребро

љубац. Па и он умре, и претече млого од његов вре. Трњ.

Јајца крз рупу пушта. Па која не пројду, за њега, а која пројду — предава.

влк.

Ка се усили (на работу), не умеје после да стане. И не требе му нагњичар,

не требе му никој? ПРж.

Кад год можеш, и кад год има, узимај! Тека си учил децата, и те сâ, она

пострашна од њега, цел свет оче да згрну, да је у њине руће. Брц.

Каже (да) месо не воли, а ка стиде на-госје изеде повише од мене. Жал

га за паруту да си сам купи. Рс.

Какbв је скрчав, да може у гробиштата би све однел. (понел). При.

Кога 6н ошиша тија после не може да урасте (ни) за десет године. Кр.

Колко има, он гледа још толко да има. Ако му дадеш, да знајеш кому

даваш, кому од голу душу двојиш?! Држ.

Лакомо за паре, лакомо за пијење, лакомо за једење, па умре и оно. И

това пред нас, без време. Бла.

ЛАМТИ СЕ ЗА —jeдење, за имот, за паре, за чуждо (Јал); — чуждо (Вој).

Лóши су млого. И од босог опћнци че собују. Км.

Мика му је брат, али (је) једбн завидан човек, завидан човек та мани-га.

Све он да има. Гра.

Море, тија ли скрчља?! Тија си нече даде ни грозницуту. Вој.

Намувало се и благо и слaнo па са оче и од мојту сиротињу да закачи,

још да има, неје му доста. Сук.

Натисал на работу па смрт че си створи само да стане најгазда у село.

Пк.

НЕЈЕ —му за работуту, него за парете. Гра.

— она млого дашна. Нема ти даде трн био да си извадиш. Пир.

Нека има и Иље и миље, брига ме. За њу си има, за мене неје. Вој.

НЕМА —дно, ко поповска торба. ВојЧин. “

— душу другому да даде, да помогне, а све има. Сук.

Ни пије, ни дава. Чува све за онија свет. Рос.

Ништа му из-руће не излази. Рс.

Негова се пара не турчи. Бер/Пир.

Њему све требе, и сâмо плни џепове, и на друђи не гледа. Км.

О страшно чудо?! Па, ако је газда он рогове не носи. Пет.
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ОД ЊЕГА —да не отоди, а кам њега може. Дој.

— не отоди, млого је скрчав, и ништа другому не дава. Ре.

ОН ЈЕ —и себичан, и завидан (Сук); — млого скрапа (Дој).

— теква душа, он за паре може и брата да убије. БЧ.

ČН ЈЕ ТЕЖАК НА —давање; — пару. ДД

ČН—све оче да је у његове руће. Пир.

— си све навpча воду на своју воденицу, и неје га брига да ли требе и

онеја воденице да мељу. Рас. -

ОНА —има само једно црево, ко Курјак, па се не мож наједе. Пк.

— не дозваља влакно да њој пропадне. Сук.

ОНО —je увек отворено — никад му доста неје, никад да му претече. Ако

има једно, а оно увек тражи друго. Пир.

— нема сетку. Оче све само да уработи, другому паре да не даде. Брц.

— њој се умалејало у очити па само сеца, само купује. Цр.

— бче да је све у њега. Себично, чељато, саможиво, ко да неје крстено,

ко да нема душу. Зав. -

ОтишБл је у једни драмлије. А и оно текво, па се стиснуло, па не дава

трунчица да му падне из-руће. Сук.

ČЧЕ —и да стисне, и да прдне, а оно не може тека, нити је некад могло.

цд

— цел свет да је његов, па му све малко. Кп.

Пази се да га бола не убоцка. Брл Дој.

Помијарка жена, грабљива жена, саможиво некакво. Гра.

При њега нема празник, нема недеља, он стално работи, оче да је најбо

гат, ама у планину се богатлbк лbко стича, лbко се богат не стањује.

врж.

Присипује на млекото воду све док се белеје, па га тБг продава. ЦД.

Рачунџија голем, ја се не ортачим сас теквога. Кр.

С ЈЕДНУ РУКУ ДАВА -а с двете узима (Соп); — с пет узима (ВРж).

САМО —врнди! Све си работи ко да неје остарело. Оче богат да умре.

Ор. -

— гледа, и сâмо се мршти. Па ка спушти онеја веџе, онеја трепће, па

ка се умргне, да ђу не гледаш. И све њој се мали, и све би удавила у

капку воду. Саможиво, себично, рђа голема. НМл.

— залама! Малко му његовото, па сака чуждо. Вој.

— лети за паре, не гледа ни лево ни десно, ни да ли је срамота или

неје. Лакомо, за паре че цркне Соп.

— прибира, а ништа никому не дава. ВС.

Саможивно текво, без душу. Рас.
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СВЕ —га стра да че умре гладан. Бла.

— гледа, ка се с некога ортачи, да претегљи на његовуку страну. Текву

душу има. Км. - -

СВЕ МУ СЕ —мали у очити (Км); — рука тресе ка требе да дава (ДД).

себичан, па работи, па кућу пћни, па паре на куп трупа, па купат расте.

Оно чега тија куп и закопа на-крај. Гњ.

Стално ме обира, од њега не могу пару да завртим. Пет.

Стисал се ко пет паре у ћеску. Кр.

ТАЈА —ли татабица чети даде нешто?! Вој.

— па рђа? Čче све у њега да је, другому ништа не дава. Држ.

— чека оклапину, чека да њој нешта падне чуждо, да га не заработи сас

зној како ни што га заработимо. Држ.

Текбв је он човек —све гледа да климне на његовуту страну. Сук.

Тија гази преко живи! Рас.

ТИЈА ЈЕ —малоземан, — малоземник. Соп.

— не дава ни тиче да-му прелети преко-имање. Гра.

ТИЈА —се не брка у џеп, тија има змиче у џеп. Голема је циција. ВЛк.

“ — ти нема даде ни луково перо. Вој.

Тражи да купи, ама да не плати. Епа, не могу ја џабе стоку да чувам, а

öн да се газди. ПРж.

У стање је ложицуту да си провpти, зрната да збере, чорбуту да исцеди.

Км.

lШто је узимало, оно неје видело. А што је њојно давало, оно све запамтило.

Нечу више сас њу уток да правим. Чеси живујем, али уток више нечу

да правим. Вој.

IШушпу из туршију узне, и једе, и па вој остане. Вој.

омаловажавање припадности

БАЗОВИК

*

Базовичање, рôвичање, печу сто овна, једу — ..., ајд нечу да га кажем!

(говна). Ста. -

БАРЈЕ ЧИФЛИК

Жабари су Чивличање. Рас.

Синко, немој само у Катран-малу, у Чивлик, да се селиш! СГл.
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Чивличање жабари! Чивличање жабари! Тека су ни деца из другата села

у школу подирала. БЧ.

БАСАРА

БАСАРЦИ —ко Басарци, ко у крушу, тамо се извели, там си њим добро.

Једна се оди њи у-груди ударала: за вас Басара, за мен Тија Бара, па

и поубаво. Изв.

— магарци, а Чивличање кметове! Тека карали једу младу невесту,

ка пошла за Големи Чивлик, сватнината да орати. Она се возила на

крлешку и тека окала. ВС.

Водили невесту до Басару, и све ишли узбрдо. А невестата питала: Има ли

негде равно, малко да седнемо да се одморимо? А они вој одговорили:

Још малко! Још малко! Само да излезнемо на Равни-пут! Ишли, ишли,

све уз-брдо, а она ђи час по-час питувала: Куде је Равни-пут?! И на

једно место вој рекли: Е, са је това Равни-пут, тува че одморимо! Она

погледала, неје равно, па рекла: Серем ви се и-у Равни-пут, и у село!

Ако је овова раван пут, какво ви је селото?! BC.

Гнилчанка се оженила у Басару, па у питале другарице: Ама што у Баса

ру?! А она њим рекла: Ако је за вас Басара, за мен је Тија Бара!

пк.

ЗАНОСИ СЕ КО БАСАРСТИ —влачег; — колесар. Кр.

Камик не можда остаје, одма се сваља, и они нашли да се вале сас село?!

изв.

Невесту водили из Крупоц у Басару, па стигли на Равни-пут, па седли

да се одморе. А она, јадна, душу изгубила, уморила се. И ка посврнула

душу, питала ђи: Које је овова место?! А они вој рекли да је това Равни

пут. А она њим после рекла: Ако је-све при вас равно ко Равни-пут,

да се врчам?! Кр.

СЕРЕМ —ви се у Равни-пут. Једбн бута, а двојица држу?! BC.

— те Равни-пут! Двојица држу, једbн води! Изв.

БЕЛА

Аxõк-axól Axõк-axó! Ахок-axó! Дам-ђи! Дам-ђи! Дам-ђи! Црна

Жецоoo-oo! Тека Белци маме овце. Брл.

Бела и Гостуша, дивљаци, а Росомач —Албанци. Дој.

БЕЛА ЈЕ —западло село. Пк.

— село невело, али је Јелђи понело! Тека је појала Лепа Кривћина ка

öтиде Јелка, њона роднина, у Белу. Пк.
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вела, малечко село. Там само магаришта пасу и има две-три куће. ДД

БЕЛАЦ —ка те сретне, или ти дојде у кућу, одма ти каже помозИВОГ.

и ЗДРАВО-ЖИВО, и ЗБОГОМ, све ти каже заједно, на куп, да после

не заборави. Па по това си остане при тебе колко си оче, прича млого

или ћути, који каквв је, или нешта работи. И на крај се само изгуби,

отиде си без ЗБОГОМ, па не знајеш да-ли-је отишћл понадвор, или си

је отишол. Пк.

— се валил: У Гологузу грдна моруза, седамдесе и пет класа (и свити)

у капу стану. ВЛк.

Белка рекла: Кад би мечката фгнула низ Сиропатницу, Гога Мицин би

у сас два-зуба појел. ДД.

БЕЛЦИ —Белци, изгорели ко телци, — изгорелци. ВЛк.

— изгорелци, изгорело теле имали, а оно њим се посрало у тигањ ВЛК.

. — надигли колци да бију Добродолци | Добродолци били јаћи, па њим

га накарали мaћи. Гра. .

— су сpнаре, несмо ми Пbклешање. Нас тека не требе да бKaте. Пк.

(Лукањцу).

— траже невесту, побегла њим ночту ка ђу довели, побегла на младоже

нуту из кревет. Младожења се разбуди, нема ђу, рипне се из кревет, бKне

брата си и појду да ђу траже, једbн на једну страну, друђи на другу.

Младожењата у рекуту ка бил, а братат на брдо, па окнул брататога:

Бате, најде ли у?! — Најдо, најдо! Најдо у диру! — А каква је дира?!

— Еве, исрала се! Говно! — Тури прс да видиш да ли је жешкоoo-oo! —

Жешкоoo-ool Жешкоoo-oo! — Пушили сеee-eе! — Пушиии, пушиии-ии!

— А на по њу, а на по њууу-уу Дој.

Белчанка се валила убаву морузу набрала, седамдесе класа и капу стануло.

влк.

Гологуза, грдна моруза, седамдесе и пет класе, у капу. Па пошла мечка

низ Гологузу, па све скршила белску морузу. ВЛк. (тријес пет класа.

Пк).

Добродолци надигли колци да бију Белци, што су глупави ко телци. ВЛк.

ЕЈ —Белци, и ви ли сте људи: Еј Бело, и ти ли си село, седам куће,

дванајес сокака. Дој. Тека су појали Доћинсhи свирџије преди ратат,

по селата на свадбе.

. — Имамо у Дулу њиву добру, кага добро роди, по седамдесе класа у

капу стањују. Брл|Дој.

ИМА —десетина Белhе у Поклошицу. И има који и ишегавају што с

БéЛће, Пк.

— кому је Бела невела. На Белци је Бела Бела Паланка. БеfПир.

Кад ргне мечката од Јончину крушу, па у морузуту. Како јела, тека се
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просрала. Гра.

Мој деда-Риста из Гостушу бил је гајдарџија, па је ишбл с тупанџије по

свадбе. Једампут свирили у Белу. Ама Белчање немају куде да играју,

па играли у малечку градину. А усред градинуту бил малечек вир, за

прскање с воду, за пољевање. Деда ми свирил, и како сваћи гајдарџија

гледалу-страну и гледал високо. Приметил одједнуш да се свирџи

јети смеју: ћи-nи-ћи Ћи-nи-ћи. Ка погледа, оно једен како игра

излази из рупуту, а на по њега улази друђи, па трећи. И тека, једон

по једbн, час у рупу, час из рупу, све си укаљали новете дреје. Па ка

примете Белци да им се свирџијети смеју, они наузну колци и појуре

и, и свирџије једва побегну. Оно там у Белу нема ни куде бро да се

играје. Гос|Пир. -

ОЈ БЕЛО, БЕЛО, И ТИ ЛИ СЕ СЕЛО, ДЕВЕТ КУЋЕ, ДВАНАЈЕС СО

КАКА —А са при кога че идемо (на гбсје)? Дој.

— Блесава је цура свака која Белца сака. (Будала је). Пк.

— Нема (ни) сврака куде да се покака. Гра.

ОЈ БЕЛО, БЕЛО, И ТИ ЛИ СИ СЕЛО —Изгорело теле, кој-не-га коље?

- Нека га коље Борко касапин. Изгорело теле, којче га дере? Нека га

дере Љуба сас два зуба. Изгорело теле, којче га пече? Нека га пече...

Изгорело теле, којче га једе? Нема кој да га једе, нема никој зуби.

Гра.

— Луда цура свака која Белца сака. ВЛк.

— Осам куће, дванајес сокака Будала је свака која Белца сака. ВЛк.

ој БЕЛО, БЕло, и ти-ли. Си СЕЛО, СЕДАМ КУЋЕ, ДВАНАЈЕC —

плевњара. За живот у Белу не ваља. Пк.

— сокака. Девет бабе једну краву млзле. У чибук су млеко сабирале, и

у лулу млеко избучкале. Брл|Дој.

Окал Белац брата си од једно брдо, а брат му бил на појату, на друго брдо.

Еeej, Батеее-eе! Дооди си дом! Вржи огbњат и запрече кравуту, па си

дојди дома да видиш какво је дошло! На савијотине, на загуљбтине, па

само вреви РКЕ-КОКЕ, РКЕ-КОКЕ, А једно па дума ДУМ—ДУМ-ЕЛ

ДУМ-ДУМ—ЕЈ Пк. Това је било ка је први-пут дошла плек-музика,

а Белци још несу били видели това чудо.

По први пут дошли свирџије у Белу с гајде и ступани. Два брата бил“

овчаре, па једвн ишБл из село и окал од једно брдо друготога брата

који је бил на појату на другото брдо. Запретај кравуту и вржи огb

њат, па дојди да видиш кво је дошло у село. А он озгоре изокал. Кво

је дошло, бре?! — Некакво на савијотине, на завијотине, па само ду

ма РКЕ-КĆКЕ pКЕ-КОКЕ РКЕ-КОКЕ! А једно пак дума ТРУМ-ЕЛ

трум—еј трум—еј влк.
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У БЕЛУ —je по вагон компирје једбн човек вадил. И има стока, а раџа

се и жито, и неје толко лоше за живот, ама се сви ишегавају сас Белци.

Зав.

— трч-трч, па клас моруза, трч-трч, па клас моруза. Родне си се тека,

убаво тека ко што ви причам, на сваку четврту годину. Пк.

Удара ли на Гологузу. Тека њим једбн, Жика Миленков, са у Пирот

работи, нешта саставил, ама ако сам га чул, не знам да ти га кажем.

пк.

БЕРОВИЦА

Беровска урда! Они, Беровчање, не кажу “вурда” како ни остали, па ђи

тека ишегавамо. Км.

Горе, у Беровицу, све је слатко —и слива, и јабалка, и јагне, и кокошка.

Неје исто да ли јагне пасе у Новомалско, у Бабину бару, ако је тамо

земљата дебела, или пасе цветну траву на некоју чуку у Беровицу. Бер.

Растурен ко Беровска рећија и ко присјанска девојha. ЦД.

БЛАТО

Блато рогато, а Костур —злато. КсJГра.

Пцетата лају, па лају. Ако су Блачање, дајте ђи, ако су Костурци, лајте

ђи. Бла.

Че му даду длгу-рудин за мираз. КеfБЧITњ.

БРЛОГ

БРЛОГ —ко брлог! Там лисице живе, и смрди. ДД

— не каже S, а каже га Доћинци. Брлог каже ЈЕЛОВИЧАНИН а Јело

вица Јеловчанин, Брл.

Брложање кртожање, у лулу масло сабирају. Дој.

Кокошка лежала у полог, у павитљак, и Кужљиното, а зајак ишБл у нашето

да једе зеље. Па ка се врнул квачката ђу немала, па се он скута на

пологат, легне, на јајцата. А мој тетин види зајакатога куде је отишБл,

па полbк, полbк, приде му блиска и убије га. А он је из Доћинци па

раскаже на Доћинчање. И са ни се они смеју куде ни виде: На полови

ви лежу зајаци па изводе пиличи Брл.

НИ —Имамо Деду-Páњу на Ковачево, а Јеловичање Бабу-Béлу, па смо

на по това сватнина сас њи, ако местата несу наблиза. Брл.

— смо попаметни од Брложање. Ни си нођи мијемо у туја воду, а ониђу
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- пију! Тека ни се смеју Доћинчање што реката прво мињује крз Доћинци,

па после крз Брлог. Брл|Дој.

По двајесе класа моруза стане у капу. Толко њим родно пољето! ВРж.

Те како је било! На свињара жена изнела на попа на Задушницу да чита

поменик, ама погрешила па изнела списак од свињете. А попат бил

малко пинул, па не приметил какво чита, и ка почеле женете да се

смеју, видел да не чита поменик за мртви човеци, него за живи који

колко свиње искарује. ВРж.

У Брлог не помага ни бог. Брц.

Умирал Брложанин, бил млого болан а живил у град. Па рекбл. Само

да ми је да отидем у Бpлог да ми Момко заплете чарапок одма би

оздравел. Брл. (Сујеверје).

ВЕЛИКА ЛУКАЊА

Белци рекли: Бикаче кољемо ка се ви Луканци отселите! Това је рекЂл

бbш Давид Мишарин. Ама умре Давид, а ми смо још тува. ВЛк.

Гостушање кажу ЧЕЛИ ИДЕМО, а ми тека не кажемо. Ми кажемо ЧЕ

идемо ли. Гостушање кажу ДЕЧИЈА, а ми кажемо и ДЕЧИЈА и

| ДЕЧИШТА, све равно. ВЛк.

Дојди (ми) деда-Стојане (на-госје), че закољем усрано слеже! Пк.

Еј Луканци, и ви ли сте момци, окрпени све сас бели конци. Пк.

Закрпе га сас бели конци, па се загpне сас капут, па излезне у село. И

свáћи се прави попаметан од друђити и сâмо се расправљају и карају.

пк.

Има тека да се разредимо, да се разреди народ. Све се бтсели одовде, не

само на Лукању него и из целјат Висок. ВЛк.

Имам си закачушку горе. Ли сам горе роден, одрасал, Лукања си ми

нá-срце лежи. ВЛк|Пир.

Кој год се неје померал из наше село, бн је позатворен, он по не прима

намерника у кућу. Истина је што кажу за нас да несмо млого (добри)

за човека који налута, кога пут и невоља нанесу. ВЛК.

Луканско дете, Љуба Тасин ка је бил малечђк, ровало, и тражило од мај

ћу си шhембе. Ка клали свињу, ублажило му се дрбб, а оно га окaлo

“шћембе”. Тражило дроб, не умејало другако да га каже, а народ около

почел да се смеје и да га обрта на друго. Мајћа му се засрамила, било

стидно тека да тражи, па она: Сине, дроб. А бн: Нане, Шћембе! И ТеKá
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- млого пути, пропадла жена у-земи. И това довáте Завојци, па се тека

ишегавају сас нас. ВЛк. --

ЛУКАНЦИ —крпени с бели конци, и недокрпени, него како-да-је. Пк.

— малко како затезају у говор, а ми не затезамо. ДД.

— они каже ЧЕЛА, а ми кажемо ПЧЕЛА како што каже цел свет. Брл.

— поганци, вртилешник. Пк|ГосјВе.

— су били посиротиња оди нас. Па девојhе наше дирају луканска мом

четија: Еј, Луканци, и вили сте момци || Окрпени све сас бели конци?!

Гос.

Лукања си је тека од памтивек. Има да црцаваш за леб, а нема ти никој

леб даде. И глас ако ти знаје, и кум да си некому у Лукању, па те нема

пуште унутра. Това што ти је Завојац казувал неје лbжа, патил је при

Нác. ВЛК.

Лукањац се погаџал да иде у надницу. И газда му давал повише него

што је тражил. Давал му дванајес динара, а Луканацат тражил банку,

и накрај рекbл: Боље да си ми дадеш банчицуту, не требу ми твоји

дванајес динара. ВЛк.

Мен си ми је горе било добре, имал сâм си све. Не ваља да се човек често

сели и често жени. Горе ми је душата. ВЛк|Пир. (Деда Стојан Гошић,

80 година, силом пресељен у Пирот, због потапања села).

МИ ЛУКАНЦИ —кажемо МИ СМО, и кажемо БРУКАЈУ ГА, А Пbклешање

кажу НИСМО, и кажу ГАЛАТЕ ГА ВЛк. -

— Не умејемо да се договарамо како народ. Да су ПbКлешање они би се

договорили одма, и одма би га уработили. ВЛк.

Ми несмо знали за боље, па се несмо селили. Да је било рат, па би нешта

остало од наше село. И да је запалено, па би нешта остало. Овака,

не остањује ништа. ВЛк. (Коментар у вези са пресељењем села због

потапања).

Отука сам потекал, тува ми је срцето, животат. ВЛк.

САМО —лукансhи гос да неси. Бе.

— немој Луканцу гос да си! Гладан че останеш, гладан че си отидеш.

Гос.

Сас стра за брану (да че се гради), па једно несмо верували. Али, готово,

са си растуримо и кућете, карају ни да се одма селимо. ВЛк.

Сви су у наше село морали да дојду, осам села. По једен одборник — за |-

порез, за прирез, за попашу. Па школа, милиција, задруга, амбуланта,

пошта, све при нас. Само црква у Белу, тамо смо ишли у цркву. ВЛк.

Тув је гњездо гњездил, тув му је добро. ВЛк.

У Лукању си черку не давај, само луканећи гос да неси. Зав.
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Шега сас Луканци, кој како се носи. Дојду на Митровден или на Спасов

ден, ка славимо. Дошли бајађи у трговију, па га мора укараш у кућу.

Текви су Луканци. Зав.

ВЕЛИКИ СУВОДОЛ

За Белаву смо, за пашу, сас Сводолци ратували, за пашу за стоку. И не
волимо се млого сbc њи. Ста.

На по њу с друђе Сводолhе дошле у наше село, и све су добре домаћице.БЧ.

Ни ПРИЧАМО, а Станичењци па ВРЕВЕ. ВСв.

Сводолци —Чукарци. Кс.

ВЕЛИКО СЕЛО

Ја признавам да је Ржана подобро село од мој Големи Чивлик, ама

ја си повише волим мој Големи Чивлик. BC.

ВИСОК

Ако је Јордан, из Доћинције. Ако је Лута, или Дела, из Рсовци је. Ако

је Чала, из Гостушу је. Ако је Вука, он је из Топли Дол. Ста.

Висок, па Висбк! Косимо, пластимо, стоку чувамо, дрва беремо, това

работимо. Рс.

ВИСОЧАНАЦ —врзал козу за спуштену рампу да му не побегне док отрчи

леб да си купи. А ка се врне, види козуту како виси на вbр на рампуту.

Пир.

— ка се наједе, он легне с главу надоле, да не гладнеје. Пир.

— сâмо узне гроз, тури га у уста цел, и промбкне га, па после само

исврљи грождињето, Брц.

Глупав ко Височанац, БрцJПир.

Грбзје крали Височање, па једбн окал друђити. Ајде, бре, помогнете ми

да ђу искубем! Он мислил оно се грозје бере сас-све ђижу. Брл.

Доћинчање сареле, Рсовчање тупанџије, Ржанци поганци, Поклешање

сpнаре Гостушање челиковци, Покревеничање вурдаре. Пк.

Затреше се села по Висок. У наше село само још неколко оџака пуше. ВРж.

Лbже ко Височанац, Пир.

Појате нема, пцета нема, народ нема. Диве свиње све упропастише. Див

љач, курјаци, диве свиње, лисице, са само това има у Висбк, а нема

народ. ВРж.
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ВИСОЧКА РЖАНА

А ви пак Ржанци кажете госту да поседи на дрвник док ручате, Дој.

Височка Рогача, пошта Пирот. —Тека рекли на једнога да пише на некоју

височку девојћу у коју се угледал. ВРж.

Дојде Брложанин у Доћинци, и седну сас домаћинатога да си поорате

на дрвник, а домаћицата избрука домаћинатога: У, што седите тува ко

Pжанци, на дрвник?! Што не поканиш човека да улезне у кућу?! Дошbл

је у домаћинску кућу! Брл.

Ишли Ржанци у Пирот с коњи. Сретну ђи Рсовчање, пошли за Пирот.

Једен Рсовчанин рекбл: Де, ћутете, човеци иду . И они се малко

пооћутали. Ама ка приметили да су Ржанци, једbн рекbл на шалу.

О, па това не било човеци, него Ржанци?! Брл.

Јован Манчић, луксузно куче! Тов ка су по ратат пшета пописували, па на

Јована куче миника тека пописали, и са ни се тека Јеловичање смеју.

вpж.

РЖАНЦИ —и Čдоровчање, тов су толко измешане вамилије да сваћи има

póднине у ббата села. ВРж.

— кару другата села да им праве путове. Наши су малко како себични,

саможиви. ВРЖ.

— Печени поганци (РС); — печи-пoгaнци (ВРжfРоc).

Това неје човек, това је Ржанац, РеfРоc{Јел.

У Ржану несу човеци. Поседи госту на дрвник док ручамо. Дој.

ВОЈНЕГОВАЦ

Зашто најубавете из ваше село, и тов (теја) што су најубаве у свата села,

дбоде у наше село за које кажеш да је најлоше?! Тека ја једампут заклопи

једнога Суковца, и он више не млцну. Вој.

КОКОРЊАК —Кољи-пиле Кокорњак — Кољи-пиле пет.

— Свлачиште — Црна дрма, Јарчиште! Пет. Нема кво да ни кажу

Смрданци, па ни тека кажу, ишегавају ни што таја места тека окамо.

Вој.

Највише ни ишегавају Смрданци, тека понекоји, загулени, ама сам забо

варил како беше. Вој.

Нашата вода од Врело, има млого креч у њу, она је затупена! Затова из

наше село не може да излезне паметан човек, па џабе и ти учиш школу

како што су ђу џабе учили и тија преди тебе. Вој.
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Ни ишегавамо Јалботину, Беровицу, Церевдел, а нас ишегавају Смрдан

и пољската села, највише Алачевци. А Суково ретко-ретко Вој.

Čјдинеће öвце, оскубене овце. Златановсhе овце, оскубене овце. Венеговсhе

öвце, оскубене овце. Све оскубене през марту. Сук.

У Војнеговци сâмо зајек да се помоча, па те ти калиште, нема мињување.

Сук|Пир.

Црна грма, Јарчиште! И Кољи- пиле, душу му! Пет.

враниште

У Враниште нигде ништа нема. Гњ.

ГЊИЛАН

Неје куче залајало ни петБл запојал у това село веч толђе године. Това

више село неје. БЧ. (О садашњем, већ прилично урбанизованом, селу

поред Пирота).

ГОСТУША

БАЈЕ МАНДО, БАЈЕ МАНДО, БАЈЕ —Мандо (Па) — aj-Боже! Ај-Боже

- Ај-Ај! Зав.

— Ћико, баје Ђико! Зав.

Баје Мандо, нек бата оправља свадбуту, а мене да купе капу па че дојдем!

Зав. Тека једон одговарал на брата си ка му окал да слази у село, жене

га, свирће дошле. Затова ни ишегавају БАЈЕ МАНДО, БАЈЕ МАНДО

Гос.

Била суша, па немало ни берећет ни трава. Па се једен Гостушанац жалил

на Височанца. Има-нема, има-нема, али у Орлово дупе, Ич! А они

имају место које тека зову. Брл.

Богаташ снау узимал. Старити син излезне па изока: Леко! Оoој Лекоoо

ool Jéла, бре, дома, деда чете жениии-ии! А он му одбкне: Не може

ли това без мене да пројдеее-ee?! Брл.

ГОСТУШАЊЕ —говедија, Гостушање говедија, Топлодолци бел босиљак,

Топлодолци бел босиљак! ТД.

— говоре поотворено оди Луканци и оди Топлодолци, а и од свата дру

гата села, и другако га некако наглашаву па њим-се смеју Луканци.

Луканци кажу КАО и кажу МАТИ, али почесто кажу МАЈЋА, и кажу

МИ, А Топли Дол каже МАТИ и каже ТОЈ. Тека смо њим се смејали.

гос.
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Гостушанин окал од брдо на другога овчара који је бил далеко: Најди ми

- овцутуyy-yy! — Какваaа овцаaa-aa?! — Бела, подбчкава, има домгу од

леву страну, (па се види) ка трчиии-ии! Зав.

ГОСТУШАЊЕ —врзували пилишта за квачку да и opБлат не однесе. А

орbл долети па увати квачку, и све однесе заједно. ВЛк.

— кажу ЧЕЛИ, a дoћинчање ЧЕЛАЈЕ. Пк.

— попушање (ВЛк); — попушање, гостушће цепленће, гостушће талпе.

кпјнш.

— шишали квачку да виде куде сису пилиштата. ВЛк.

ГОСТУШКА —овца, она је најбоља у све овце. Имала је по тринајес ребра,

а све друђе около по дванајес. И Гостуша је продавала жито на свата

села около — на Дођинчање, Брложање, на Топлодолци, на Завојци, на

Белци, кој дојде. После воде однесоше земљу, премише камик и наше

село осиромаше. Гос.

— цепленка (Пир); — цепленка, гостушка талпа. НШ ДДГПир.

ЕЈ —бре, баје, куде си пошБл”! — У Вагул Тамо има плас сено како стог

— Па подобркни га, баје. Тамо има брус ко острило. Ста.

— додеее-eе! Отселисте ли овцетесе-eе?! — ОтселомČoo-oo! — А кутри

читиии-ии?! — Туримо и при лебат, ама њим дупетијата обрнумо кам

лебат да га не једyyy-yy! ВЛк. -

— чичо, слезни од стогат, па ај да пинемо! — О, já пи њекња, на

Велигден, па ми још мрчи у-главу. Зав! Пир.

Зацепен ко гостушка талпа. (цепленка). Пк.

Има ли да видиш телетооо-оo? —Oo-тцхIOo-тцх! — Нашето теле асли

вашето ждребеee-ce! — Премиташ сеee-ee! Зав.

Имали смо шуму, и добри волове, па карамо преко-зиму дрва у град.

И граџање прво нас траже, од нас да купе. Čкају: Гостушће талпе

Гостушће талпе! Гостушће цепленће! Затова што смо цепили дебела

дрва на-длго. Цепена дрва, убава дрва, и тека ни је остало прекор —

Талпе, Цеп.

Иш5л Гостушанин у Гниленда купи пијанлбк за свадбу. Кастигал, газда

та пекал рећију. Заседне Гостушанинат сас газдуту уз казан, и колко

натече он толко испије. Једва натекло да му наплне балонат. Плати и

пóјде си, ама си не допил, па по пут, до Нишор, све испије, цел балон, и

па се врне да му га напћне. По пут пил, пил, ништа не остало. Зав!Кп.

Какво има у селбоo-oo?! — Бум-трас, бум- трас, бум-трас! Дој. Тека

öче да каже: свирће дошле.

Кво оне разбирају, теја булулејштине, теја Гостушанће?! Зав.

Козар из Гостушу мамил козе: Туп-туп, ко-ко! Туп-туп, ко-ко! Туп-туп,

ко-ко! Млого и убаво мамил, ама не стеле да дојду. Зав.
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МИ—кажемо МИ, а Доћинчање НИ, или НИЈЕ каже понекој постар. Гос.

— оратимо ЧЕЛИ ИДЕ, ЧЕЛИ РОДИ, а Луканци су ни за това

исмејавали. Гос.

Моја баба кад види синове, не дава главу да вој виде, ни чарапок не стура

преди њи. А у Гостушу и у мој Топли Дол, са у овова време, све се

измешало, и жене, и мужје, и деца, и старци, и не знаје се ни какво

работе ни које чијо је. ТДЈВЛк.

Нане, мајћо, па ово ли је све Србија?! Тека рек6л Гостушанин ка излезал

први-пут на Покриштичћи крс и ка први-пут видел Пирот. Ниш.

НАНЋЕ, ТАТВЕ —бели бревенеци! Тека Гостушанка рекла ка у обули у

бели бревенеци, а зашто су у обували, не мог ти кажем. ТДЈВЛк.

— Нанће, татhе Бели бревенеци! Зав.

О, бајбоo-ool Кум-кум! Кум ти ока ДОБРОЈУТРООО-ОО, бреee-eel —

Кажи муyy— уy БОГ МУ ПОМОГААЛ Беее-eе! Зав.

Проклета да сам и заврзана! Отидо у Нишор, у богато село, цвик да се

накусам! Ми у нашу сиротињу, у Гостушу млеко смо јели, Това рекла

Гостушанка, млада невеста, ка је пошла при мајћу на-госје. Гос.

Таја је Гостушанка, талпа глупава?! Дој Пир.

У Гостушу вол-да несијУ Завој коњ—да неси. ВЛк.

IЦрно биче некој довел из Барје Чивлик у гостушћи сават. А некој пак бил

пољак, па види бичето у градине, у штету, и помислил да је мечка, па

рек6л на брата си: Брже бајо да видиш мечку. И зберу се још човеци, и

- почну да га гоне, и обиколе га. Па помладити, тија што је бил пољак,

каже на постаротога: Жbжни га, бајо! Това је сакал да му каже да га

бодне с мотку. Ста.

Чели идеш?! Чели можеш?! Ка стигнемо или сретнемо Гостушање, текá-и

ишегавамо. Пк.

Че ли једете копаве?! Тека ишегавамо Гостушање. А ако неси знал да ти

кажем, копава је једна трава из планину, из-земи се вади това што се

једе. Има у млого у гостушко, па и тека ишегавамо, немају кво да једу

Него копаве. ВЛК.

ГРАД

Ајде, Боже, помогни! Што је лbко на нас, да буде тешко на гратсhе госпо

ђе. СГл. (Клетва у облику молитве, али и шала пред почетак тешкога

посла).

Ако он неје побегал из село, побегал је башта му или деда му. Какво се

пак толко прави голем граџáнин. Км.

Алеграцће, само пљачку гледају! Пет.
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АМА —ка се опбнак поципели, оно је мука голема. ПРж.

. — компирете млого скупи?! — Како да несу скупи ка ђи из-земи вадимо,

а виђи у тањир турaте?! Ре. -

Баба си ми је оратила још у детинство да сам ја родена за град и да ми

је писано у град да живим. И те, тека испаде, са сам граџанка, и могу

да се чикам сас сваку од теја што су се у град родиле. Гнј/Пир.

Бодеш с реч ко граџанин, ко лозје да садиш. ПРж.

Варошанка иде, пије, никад кући није, а сељанка ради, не боји се глади.

. Сук|Пир.

ВАРОШАНЋЕ —беле, беле, али три-дни леб-не јеле, а сељанка друса,

друса, ал увечер млеко куса. Вој.

— дигну главе ко гладне краве, а варошање ко јунци. Подобри су се

љанће и сељаци. Бер. (Боље смо си ни сељанће и сељаци. Рc)

Böли да се вози ко грацко дете на растоку. ПРж.

Главу дизају ко да су бога за брадуту уватили. Гледај, у Качемаци кркају,

с белило се тркају! Тека ми кажемо за Пирочање. Гос.

Глупав ко граџáнин. ВРж!Дој/Рос.

Горе-доле, грацко се бре. Сук|Вој.

Господђи живи, сељачћи се влада. СГл.

Грацко дете, неје га нагазила овца, неје га закачила сас рôг коза, неје

га чушнула свиња, неје га ритнула крава, неје падло од коња, неје га

- гонило куче, не знаје кво је мачка, а сељачко дете све му прошло крз

руће, крз главу. ПРж.

Граџанка, глоџанка! Нече да иде ни у њоното ни у мојето село. Голема

госпођа, у Покревеник се родила?! Ста.

ГРАЏАЊЕ —на сељаци у торбу гледају (Цр); — они, само да му даваш

(вс).

ГРАЏАЊЕ СУ —текви. Ка дојде сељак у град, почеша ли се, они мисле

нéшта њим носи да њим даде (ДД); — цреваре (ЦрjБеplВој).

Граџáње, шугави зајеци, нема ништа оди њи. Ни сељаци смо боље. Гњ.

Граџунлија?! Тов све гледа да те превари и да ти се потсмива. Вој.

Дошло грацко дете у село, па овцу видело, па почело да бKa: Mâма, пас!

Pc.

Заврта малко ка орати затова што-је у град живило. Чин.

ЗАШТО —je лукат скуп? — Па на мојту жену цело лето дупето нагор, а

на твојуту надолi Ете зашто! ВСв.

— ћиша пада у град да расту будале?! Што не падне у поље да расте

берећет?! BСв.
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И уши да нема, и очи да нема, и нос да нема, само у град да је. Км.

Идем да се купем у купатило! —Ти си па у Смиловци, у Чералејину

падину, све ишла да се купеш у купатило. Пир. (Муж жени, рођеној на

селу).

Из наше село све големци, па свото ђубре запослише у град, да се не сне

бивају по путиштата, да не смитају на народ да си мож работе работи.

бч.

Избелел, избелел, изгубил румен. Господин станул, па изгубил убавилото.

Трњ.

Изела два мећика и одма станула граџáнка. Ста/Пир.

Ја појдо из село смбљава. Неchм за тог човека, а мора госпођа да будем.

Па се после поуреди и понаучи све како требе. Пет!Пир.

Јевтино, а они траже појевтино. Да га расипем на-земи, па и џабе да

њим га дадем, нечега ни саберу. Лук седење је лутрија! Гра.

Једна сељанка се погосподила, па отишла на пијац да купује. А башта

вој, сељак, продавал кокошку. Она приде и пита га: Леле чиле, је ли

тö к-и-кош?! А он ђу испцује, и рече: Марш, ало једна! Ка ли дојде,

ка ли заборави кво је кокошка?! Брл.

Ка орати, малко заврта грацћи. Крши ко куче у морузу. Вој.

Качемáци кркају, с белило се тркају. Кр.

Кôј лизне на тањир, тија се не врча у село. Тека је од ко је век и свет.

Вој.

Крши ко куче у морузу, станул господин голем?! Рс.

Köв си ми граџанин ка ти перјата на дупето још несу увенула?! ВЛKIСта.

Моја жена по асвалт бди, по рудину више не иде. Голема госпођа?! Пир.

Неје га нагазила овца, ни је ојагнил и задојил јагне, неје овцу ни стри

гал, ни мfзал, ни пасал, ни крмил, ни драл, ни лечил, па како може

да знаје кво је овца?! ПРж.

Овцете дошчу од жегу, а оно каже: Мама, хоће ли да умру?! Ре.

Она рекла че попрже попошће, а бн разбрал КОКОШЋЕ, па-му вода почела

тече на-уста. Он мислил да се на село једу само печене кокошће. Б.

Онó је беља ка се опћнак поципели, па не знајеш да ли да викаш, да ли

да се смејеш. Изв.

ČЧЕ —козу да млзу а да не виде куде (она) пасе (ТД); — само да продава

на пијац, да не работи, стоку да не чува, а оно тека не може (Ста.)

пPAви СЕ НА ГРАЏАНИНА, А НА —дупето му перо виси. Пн.

— пупакат му овbс расте. Бc/Рс.

С кордељ се чеша, а на корзо иде. Пир!Кр.
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Сади у меџу ко граџанин. ПРж.

Сва се села свлекоше у градове, са нема више господа. Држ.

СВЕ —му мерише, мерише, мршти се. Ама, ка му принесоше млеко и месо,

нема да му мерише на бвце. Кр.

— што је на село неспособно запослише га у град. И куде че текво буде

радник?! Једна му нога у село, друга у град, а не работи ни тāм ни

там. (Ни тāм, ни овам). БЧ.

Свезло се на гручку сирење на Гостушу или из Церевдел, и одма граџáнка

стануло, и одма оче да је исто како граџање, да неје како нас. НШ.

Село вали, у град живи. Колко да је лоше, бар нема град да те тлче. ВЛк.

СЕЉАЦИ —ране граџање. Граџање на сељаци из торбу гледају. Цр.

— смо, исто смо калиште газили! — Немој ти мене, бре, “ИСТО КА

ЛИШТЕ“?! Ти си тамо остао, а ја живим овде! ВЈ/Пир. (Разговор

некадашњих школских другова).

Трчи ко грацко дете да се укачи на растоку. МЈ.

У СЕЛО НЕМА —кво да се пазиш и од кога да се пазиш. Лоповити су у

град. ВСв.

— пита. У село се не пита ни за брашно, ни за маз, па ђу не окамо

ПИТА него БАНИЦА. У град се за све пита, па ђу затова тека окају.

чин.

ГРАДАШНИЦА

Градошница је закопана сас-све. Закопаше ни завојци, па са и Пирот

сас фабрићете и сас куће, све у нашу имовину, на најбољу земљу. Нам

остаде планина. Гра. (У вези са пресељавањем Завоја и ширењем Пирота

на рачун њиховог атара).

Оно из Градошницу ел вода ел вино, друго нема! Свата су села млела

овамо, при нас, а и грбзје и вино при нас има колко очеш! Гра.

ГРАДИШТЕ

Чинигловчанин Чинигловчанина нече да увреди. А ни, Загановчање, ни

че си очи повадимо, текbв смо народ, лош, загулен. Грш.

ДОЈКИНЦИ

Абисинија је Арбиње наше! Ајд-идемо у Абисинију. Деда је тека волел

да каже ка појдемо дрва да режемо. Дој.
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Бимо, клепамо, бимо-клепамо, Калитин зељаник направимо. Дој.

Да-мћи (дадем). Тека кажу Доћинчаје, а у Бpлог и у Височку Ржану каже

се: Да њу дадем. Брл (Да јој дам, — да им дам). -

Чеси подручкујем тиће од коњатога! Тека се смејемо на Доћинчање, за

това што ка појду рано у град, они једу на коњити, не слазе. А може да

се каже и ПОДРУЧКУЈЕ и ДОРУЧКУЈЕ, и једно и друго, све је једно.

Бpл.

Дете вржу Доћинчање за метлу, па тека мету. Бајађим тека било. Брл.

ДОЋИНЧАЊЕ —кажу: Ишли ђи! Тека њим се смејемо. ВРж.

— не мож и разбереш! ЧЕЛАЈЕ СЕ, ЧЕ ЛАЈЕ СЕ a НИ a НИ a НИ

Они туја реч употребљаву. ВЛк.
-

Дошла невестата из Дbнђини. Рос.

Дунћајте, дунћајте компирје госје, љуштени и нељуштени, а има још у

Душћино грмје, големи ко консhе главе, а рибе ко рукавице. Брл.

ДУНЂАЈТЕ ГОСЛЕ —jere, пијте, љуштени и нељуштени, па ка дојду

Мужјети, че има још нешта! Тека и канила домаћицата, а госјети се

погледали и одма помислили на онуја работу. БрлРс.

— дунћете, у Душћино грмје има компирје ко коњсhе главе, а у Жуберну

раци ко рукавице, а у рекуту рибе ко буáљће. Дунћајте, дунћајте, па

ка дојду мужјети (од појату), че ви пуца дупе од месо. Сл.

— па ка дојду мужјети, че има још нешто. Дој. Доћинци слави Гми

тровдbн, госjе дошли, а мужје се још несу врнули од појату, па и жене

тека каниле.

двнђи-двнђи, госје! Дbнђи, двнђи, госје! У душћино грмје компирје

како консhе главе, а у Жуберну рибе ко буáљће. Дој. Тека су ни Росо

мáчанчета, деца, ка смо били у школу, подирала, па су ни душу јела.

Ишбл доћинчанин у Пирот, па ка ишли през-гору, другар му каже: Ајде

да ручамо! А овија му одговори: А, ја јадо тиће од коњатога! ВРж.

Једбн Доћинчанин, Камен Ганин, уврже се у цедило па ујаши коња.

Сретну га па га питају зашто цедилото не тури на коњатога на самарат,

а он њим казал да нече да мучи коњатога да му не буде потешко. А

јашил га узбрдо! Брл.

Јеште, јеште компирје, у Душћино грмје има млого компирје, љуштени и

нељуштенији, рибе ко буáљће, раци ко рукавице. ВРЖ.

Леле, леле, какво време дојде, плевја паде, котле стрбши, Анта умре,

момбк млого једе! Тека се једна од Калитини наопако жалила, па се

са тека смеју на Доћинчање. ВРж.

Лаје се, идо на појату. Тека. Доћинчање кажу, а ми се смејемо. ВЛК.

На једну се залепила морузница за црепњу. Почудила се кво да прави,

па ђу уврже у цедило и сас-све црепњу однесе на њиву. Брл.
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Нема по сењаиви мужје него у Доћинци. Оно њим се навāта типћц на

дрејетс па се не стура. ВРж. -

Ни који смо сcтали немамо куде. А младити што не иду, што се не расвес

те? Који су будале нек сви редома окапу у Доћинци, или (онија) који

немају куде да бегају, Дој.

Па се бата сети како да се затремо! Ни немамо рану ни за једнити волове,

а он се сети та купи још двоји! ВРК (О Дојкинчанима).

Пекли Доћинчање баницу, ама ка да ђу заклопе, оно маче улезло, несу

га видели. Па ка опечу зељаникат и туре га увечер на паралију, ка

погледају, оно преко зељаникат маче се опекло. Па њи се са смејемо ка

}}и видимо: Доћинчаје маче печу за вечеру, Брл.

При нас је поблаго и млеко, и месо, и све, него при пољцити. Дој Брл.

Свлекли се на гручку сирење из Доћинци одозгоре у Пирот, и са граџање.

Граџáње, ама из коше. У коше ђи донели одозгоре. Пир.

ело Чедекавци, дамћи да ти кажем! Това су Доћинци. ВРжfРс.

Доћинци, Јеловица и Брлог, ка се некој изненади каже: А нане?! А

Pжанци кажу: А мале?! А кажу и А нане?! ВРж.

Че дека је чорбата од кордељ?! Тека се ми с Дојбинчање ишегавамо. ВЛк.

Челаје и Чедека је Дојhинчанин. Кажу: Че дека он је подобар од мене,

те какво је напрајил”! А на дете се радују: Меде! Медс! Пк.

Че лáје се! Че дека! Че дека сам ја тека њекња бил. ВРж.

ДОБРИ ДО

ДА НЕСИ ВČЛУ —Добродол. Ре.

— Добродол, а неси коњ у Покревеник, да неси магаре у Рсавци. Пк.

ДОБРОДОЛАЦ —коња ујашил, и у цедило се уврзал — на коњатога млого

да не натежи. Пк.

— ли је, одма га беси (Шала на рачун доброг пријатеља, овчара).

ДОБРОДОЛЦИ —и Нишорци, надизали колци. ДДfПир.

— надизали колци, да убију Белци ко телци. Врл.

— плету чучуљће на ждребе. По това че познајеш одека је ждребето. ВЛк.

— праве од три буће две вретена. Једну буку за науку, а две буће — две

вретена. Гра/Пир.

Једна се оженила у Добродол, па ка у питали куде се оженила, она њим

рекла: Па у Добродол, у пољето. ВЛк.

Љутеницо, и ти ли си јело, Добродоле, и ти ли се село. Гра/Пк.

Смбтан ко Добродолац. Гра.
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ДРЖИНА

Држинци дрва режу, и крадну по дворове, све гледају да нешто дрпну.

Станиченци крадну по гнилска лозjа, ка појду на пијац, састова су се

прочули. А Рагодештање крадну по град, по дућање. Гњ.

И Држинци, и Станиченци, су Албанци — и једни и друђи воле да се

тепају. Ама каква разлика има меџи њи?! И Држинац, и Станичењац,

крадну ка иду у град да има кво да продаду. Ама Станичењац крадне

и ка се врта из град, пушта га низ Нишаву, и чека га доле на њинјат

мóс дома да си га носи. Пир.

Запел ко Држинац у цркву (у Смрдан), први да се комка. Војпет.

Какво је исто при Држинци и Станиченци? Албанци су у једнити и дру

ђити — карају се, бију се, тепају се! Ама има и разлика: Држинац си

носи дом, па макар и украл, а Станичењац одома крадне па продава

или раздава! Кр.

Сви не може коди "Национал“ (у Пирот) да буду. Овдева је подобро у

- Држину, на отрадију. Држ.

Тија неје воду видел, у суво се село родил. Да га бутнеш у вир, че се

удави. ПРж.

Трвоњ на шију сеhира на рамо, и ногаре, това Држинац у град пошБл

ручђк да искара. ПРж (за ручђк. НМл).

У Држину не знаје пешћи да бди, а у Церевдел коло води. Држ.

ЗАБРЂЕ

Тија (па) Чедекавац! Тека смо у наше село окали онеја вамилије, а несу

малко, што су се доселиле из Забрђе, и не кажу ДЕКА ЧЕ? него кажу

ЧЕ ДЕКА“ Народ си говор лbко не преправља. Ко

У Забрђе жена сас кобилку, па чђк на бунарети. СлГВРж.

ЗАВОЈ

А-нано! А-нано! А-нано! Тека ни Завојци јаучемо кад смо у невољу.

Зав.

Били два Завојца, па отиду на море. Па помладијат рекĐл на постаротога:

Бате, бате, гле колко су сирома, нема у кво да се облечу! А оно се народ

- сунчал и купал. Гра.

Ви Завојци да урамите кучкуту што сте у цркву уводили. Она ви је спасила

од сиротињу и направила на граџање. ГосJПир.
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воду чекуса ко чорбу, на камикче лежи ко гуштер, ама не мрда из Завој.

Грмело, а некој рекbл, Еј, бате, бате, па(к) се зарати! Гра.

Дадо му на ралник оцутра! Тека се ми ишегавамо сас Завојци. Čче да

каже неје га наранил на време, него само пред орање, а оно ислабело

па му волат легне у бразду. ВЛк.

Еј, немој га врчаш! Не смејеш га искарујеш из канцеларију, това је Заво

јац! Текá једбн рекĐл на једнога Вацића из општину, а тија Вацић је

бил у општинуту како завојсhи министар, он ђи је пресељавали давал

њим државне паре, ка ђи беше потопило језерото. Пир.

Бná! Оно све што се паметно родило у Завој се родило?! Гра. (Иронично),

ЗАВОЈАЦ —кад појде на орање, седне и вози се узбрдо, а женуту натовари

сас семето. Па га питају: ЗАШТО? А он њим каже: Јаче брем, она че

. Böди! Пок.

— лежи на камик па си му добро па си му меко па си му помеко него

на сламарицу. Ста.

— први пут у град видел сијалицу на улицу, па окне: Леле нане, гледе

куде су слнцето за врцу врзали! Пк Пир. -

Завојска цепленка! Пир.

ЗАВОЈЦИ —6кају: Татhе-нанће! Татhе-нанће! Затова-и окамо Татавеј

ци. ВЛк.

- смо звали: ЛЕЧАРЕ, једу лечу на плочу! А они нас: ВУРДАРЕ, једу

вурду на грбнћу! И подирали смо се: . . .ем му домању! Тека ни њи

псујемо. А они нас: ...ем га кој га има! Тека они нас псују. И несмо

се љутили, тека смо се шалили. Пок.

ЗАВČЈЦИ СУ —лечаре! Једу лечу на плочу! ВЛк|ГосјKп.

— млого убави игробpци, там и старци убаво играју. Пок.

Завојци, Татавејци, а-нанће, а-татће; татhе-нанће, татhе-нанће! ВЛк

| Гос.

Ја колко је дигла главу?! Е, смркно завојска! Ниш.

Какво је това: две главе има, а ни једна не мисли, шеснође има, а само

четри оде? Това је Завојац на магаре, ка појде у град, или се из град

врта. Пок. (Облик загонетке).

Ко гуштер Завојац че седи (на камик), али нече да работи. Гра.

Нанће-Бошће, ама је куравла! Има магариње, ишчулило. Има пет бвце!

Куравла! Стану куравла, носи дрва у Пирот! Тува черкуту да си жениш!

ВЛк. (Иронија).

гулише ми грбину ко на завојско магаре, Брл.
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Пачáвре завојсhе, мрш! Мрш, губаре завојсhи! Татабице ви појеле све, а

са сте па(к) господа?! Све ми имањицето уарaсте! Гра.

Поп рек6л на Покриштинчћи крс: Квоче венчавам при вас у Завој?! Кучће

личе венчавам?! И на по това са изводе да смо куче уводили у цркву,

кучку, па ни је затова потопила реката. НЗв.

Татавејци, загулени, сиротиња! Па с бели конци закрпени! ВЛк.

Ти за-војка ли се?! —Не, ја сам за Ранка! Гра. (Двосмислица).

Уводили Завојци кучку у цркву, па и је затова вода потопила. ВЛк.

Упрегал Завојац јаћи волове, и насред се на колата струката прећинула?!

влк.

ЗАСКОВЦИ

Зáсковачко село у два реда, одалеко ко варош изгледа. ТД/Гра.

ЗАСКОВЦИ —брeвeнечко село, низ сваку реку по ногавица (оди бревенеци).

Зав.

— малечко село, ама при њи оди куће нема куде да се бре. Ниш.

При нас нема куде оди куће да се бре! Тека се једбн Засковчанин валил

да њим је селbто млого густо. ТД. (Иронично).

Толко њим селото густо, свињу да закољеш, први комшија нема да чује.

tм.

Топлодолац, сам, та неchм Засковчанин? ТД/Гос.

Шрновршанка питала једну бабу за Засковци, момче вој се отуд допадло:

Ај, бабо, какво је това село Засковци?! А бабата вој рекла: Това је, сине,

брeвeнечко село — што гледала бревенеци, што гледала Засковци! ТД.

ИЗВОР

Гази (рекуту) ко Изворац, на тесното. ПРж.

И за потпор да је, ама из Извор да је! Тека кажу наше девојhе. Pсовчанће.

Pс. (Похвала).

Иде направо ко Изворац ка гази рекуту сас кола. Кр.

Изворац је това: да ти мињује сваћи дон преко њиву, а да му ти ни

једампут не минеш! ПРж.
-

-

ИЗВОРЦИ —газе на тесно, а на широко рипају (у рекуту). Оно си је и

тека како што ни се смеју Ржанци и Трњанци. Изв.

— су гадове какви се не раџају (на друго место). ВC.
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Нема-нема, па ваде некога Изворца из рекуту сас кола и сас волове. Не

умеју ни рекуту да пребде. ПРж. -

- У Извор се има оженим и за потпор, а у Крупец ни за колbu! Изв.

ЈАЛБОТИНА

Јалбочанка ка негде отиде, не казује се да је из Јалботину, срамота ђу,

него да је из Горњо Суково. А нигде нема Горњо Суково. Сук.

Јалбочање, какво да ти казујем: тужбе, парнице, суд, карање. Тиђе ђи

видиш низ наше село, те ти ђи, појде џумла. Вој.

Кад се напијем воду на Гавраницу, коња би (после) изел од-глади. Јал.

Овија се па замлачује ко да је Јалбочанин. Вој.

Све њим ижљаци ко пустињаци. Сук.

ЈЕЛовишA

Еј, у Мало равниште! Ка видим Јеловичанина, а ја му тека подбкнем,

ПОТСетим Га. ВPЖ.

Једбн отуд реку, једбн одовуд реку, држу се за руће, моро играју, нема

куде, па прескачају рекуту час там, час овам, ама само ка је реката

ПЛИТКа. ВРЖ.

ЈЕЛОВИЧАЊЕ —они се не бриче, па ђи окамо попови. ВРж.

— се селили у Банат, у Старчево, па носили седмото дете у кош, заједно

сас прашчината. Брл.

Јеловичко Равниште —душовадиште! ВРж.

Кузум да си подјашимо! Тека се смејемо на Јеловичање. Они ка се вртају

из град, па тека кажу. А при нас се не каже КУЗУМ него БЕЛЋИ, Бpл.

Мало равниште?! Врзали стовну сас конопац, па се конопацат отhине, па

стöвната летела, одрипувала, а косачат лелекáл. А, леле, нане! А, леле,

нане! А ка падла у рекуту, а он рекbл. — А нане леeе-eе и седал да

се одмори од јад. ВРж. -

На Јеловичанина не требе ништа повише да работиш, узни сврдел па му

. на вратата откуде дува кривbдат провpти рупу, и кривbшат чега исели.

ВPЖ. - -

Ниното село неје ко требе: нечисто, куће се растресле, а и народ там теков

ко селото. Дој.
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Окају га Равниште, а да пуштиш празну торбу, че се разваља. ВРж.

Отиде Ржанац да купи дрва у Јеловицу. Бил голем куп дрва, а он купи

све, и све натовари и одвезе на једна кола. А Јеловичање се зачуде како

може толко дрва на једна кола, па га питају да ли су свата дрва за њега,

и да ли че мож колата и воловети да издржу толко терет до Ржану. ВРж.

Равниште, па се завалило надоле?! Ама, па равниште?! ВРж.

Разваља се празно цедило у Равниште! Толко равно?! ВРж.

У ЈЕЛОВИЦУ —дронци што ђи нигде нема. ВРж.

— је била најсиромаштија у Високат, а са се оправише, и са излезоше

бољи од нас, зараџују у Шумското. ВРж.

— кажу: Да њу однесеш (крошњуту). У Брлог кажу: Да ђу однесеш

(крошњуту) Јел.

У Јеловичко има Мало равниште. У Мало равниште месâљ с цедило врзују

да га мож најду куде га оставе. ВРж.

КАМИК

Из Камик ли, из Беровицу ли, једбн отишБл у Београд, па ка се врнул,

казувал, Ижа врз ижу, ижа врз ижу, а одозгоре ижле! НМл.

Ја сам двајес и три године живил у Камик, а са сам близа седамдесе.

Töва што сам тамо запамтил и са памтим. А овеја четиресе године у

град ко да су ми крз маглу прошле. Км/Пир.

Камичанка продавала петла и тражила стопаре. Тека се окáле педесе паре,

а не знам зашто. А Јеврејин вој давал три гроша, шејеcé паре. И неје

му га продала, не знала колко грош вреди. При.

Камичка Дабулица! Нити је разбирало, нити че разбере! При.

Камичће дабулице, какво па оне траже?! Бер/ЦД.

Присјанци су се потсмевали на нас Камичање: џанђерице, дабулице!

Имамо место Дабулица и имамо вамилију Џанђерица, па њим това

смешно. Будале! Км.

КОПРИВШТИЦА

Питали Покриштичанина зашто славе Свету-Тројицу, а он рекĐл Да. Не

знаје. Па му после казали: Па затова што само тија дbн у годину у

ваше село слнце греје! Ниш.

ПОКРИШТИЧАЊЕ —горишчање, гоне вране па се ране! Пок.

— О, они су Студенци! Тамо слнце малко греје. ВЛк.
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. — они су (нам) потчињени малко, Студенци! Они су из поголему пла

нину, па мора малко да ћуту Ор. -

— су Студенци, тека и окамо. Тамо је увек студено, и тāм прво падне

снег, па после пада на друга места. Зимата тамо почиња и отуде си

отиде. ВЛк. -

КОСТУР

КôСТУР —костура, Блато растура, а Чивлик — злато. Рас.

— костурко, Блато рогато, Понор — злато. Пн.

Најлоше село беше Костур. А са се оправише, пут направише крзи-село, a

и воду уведоше. БЧ.

Че му даду Чићер за мираз?! А Чићер је рудина, утрина, голо место у

Костурско. Бла/Пир.

КРУПАЦ

За колбц да је, ама из Крупец да је ПРж. Ја сам това овака разбрала: да

не иде добра девојha из селото, да си је дома, близа, тамо се научила.

И за колбц да је, ама из Крупец да је! Тека кажу девојhете у Висок, оче

да побегну од мукуту у пољето. ВРжfРс.

Једна рекла: Из Крупћц сам побегла да не идем на појату и на ливаду.

Трњ.

Кôј се не може ожени, у Крупец се може ожени. Тамо има за свакога, село

големо па има и за богатога, и за убaвoга, и за алтaвога. Трњ.

Које се не може ожени за Ржанца, че да иде за Крупчанца или Држинца,

или у полошата села. ПРж.

Крупчанац нема што да украдне у изворсђи двор, па си врљи капуту, па

се прекачи преко дувар да ђу украдне. НМл.

КРУПЧАЊЕ —они без гаче играју. ВС. *

— Цигање! Тека оратила једна млада невеста ка ђу повели из Крупbц

у Суково, тека ђу карали да орати. Ама башта њој дочул, па ка се врну

јутрадон на-госје, не давал на сватнината рећију. А давал рећију само

на Цигање што свирили. Увредил се! Сук|Пир.

КРУПБЦ —има једну маалу на горњити крај, па ђи окају Ропoчање. Па

кажу: у, Ропoчање дошли! Трњ.

— је сиромашко село, али је на згодно место — и до планину, и до поље,

и до реку, и на пут. Кр. -

Оженила би се и за колец, ама да је из Крупец Бpл.

Тамо се само бозикају, това је бозик село! Бc.
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У Крупец магаришта, а у Одоровци коњи. Крупечко све уз брег, а у

доровци је посложно место. ВО-Д.

У КРУПБЦ ПА —да је и за колbЦ (Ре); — макар и за колbц (ВРж).

куса врана

Ајде да идемо на Крндак да поиграмо малко! Тека се смејемо на Кусу

вранци ка дојду на Свети-Илију на Крндак, у наше место на сабор.

цд.

За Петровдан Кусувранац си добди дома из Америку, а Синоглавац за

Пресвету.

КЛИСУРЦИ, КЛИСУРЦИ —кошуље—њим до . . . ци! ЦДПир.

— све њим големи —ајд боље да га не казујем! Ста.

КУСА ВРАНО, МОЈА ЉУТА РАНО —моје Ливађе, моје глођињhe бла

ђе, моје Гариње, моје ладовиње, моји шипци ранозрелци! Тека се

Кусувранац, ка отиде на-страну, вали сас Кусу Врану, а куди Дра

говиту. ЦД.

— Моји шипци разнозрелци, моје крушће длгодpшће, моје Гариње, моје

ладовиње! Тека викала некоја Кусувранка ка се оженила у пољето. При.

Pöвнулбик у коше, клисурска цепленка! ЦД.

Што-чу ја за тебе да слушам, магаре једно кусувранско?! Пир.

мала лукања

МАЛУКАНЦИ —големи поганци. Зав.

— су се највише у нашјат Висок окол меџе карали и тужевљали. ВЛк.

У Малу Лукању и (у) Голему Лукању, себични човеци. Ка му работишче

те рани бесказно. А ка му не работиш, ка дојдеш ко намерник, ништа ти

не дава па колко да си гладан — Има да мреш бд-глади. Душу немају.

Зав.

МАЛИ СУВОДОЛ

Маласелци воле да се издвајају, не мешају се с друђи ка су негде настра

ну, него све некако у групице. Па смо и звали Качаци, Шивтари. А у

наше село нема тој, ни се мешамо. ВСв.

Ни ји окамо Маласелци, а они нас Сводолци или Големоселци. ВСв.

У наше село нема домаћин без лозје. МСв.
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НИШОР

Нишорска млада невеста из Гостушу, ка пошла при мајћу и башту на

госjе, жалила се ка мињувала низ Лукању како је отишла у богато село

ама цвик куса, а у Гостушу сиротиња ама су млеко јели. ВЛк.

Нишорци —црвена кола, катран, чивије, па у Бањицу се перу. Добде у

нашу реку да се окупу, немају воду. Гра.

Проклета да сам и заврзана, у Нишор отидо, у богато село, у добру ижу

и богат дом, млеко да не видим, цвик само да кусам. Кп.

У Добри-Дол да неси вол, а у Нишор невеста! По цел месец не перу, па

све зберу, па по целдон перу у Добродолску реку, па после муж напред

носи, невеста по њега, душа вој испадла ко куче! Гра.

У НИШОР НА — РУКУ СВАКОМУ СЕЋИРЧЕ, КО ДА —je пошбл некому

главу да сече, че главе да сече. ВЛк.

НОВА МАЛА

Има голем шљам у Нову Малу! Збрало се народ од разна села, па не

знајеш које је полоше. Трњ.

Новомалђе циги-миги, за работу ич не бриги, качемака крка, с белило

се трка. Пир.

У Нову Малу нема моја и твоја врс које неје пијаница. Они се диче с

това. Помреше од пијанку. ПРж.

ОБРЕНОВАЦ

Нити се придава, нити се смаљева, нити се па мути нашто врело. А и

водата је убава, нема нигде подобра да се најде. Об.

ОРЕОВИЦА

Дbнђска субота! ПошБл на пазар с празни дисásи, а има се врне сас два

струка лук да му види пут капут. ИшБл на пазар само колко да си иде

у град. Соп.

Карају се настрашно како жене у Ореовицу. СопјKп.

ОРЕОВЧАЊЕ, ГОРЕОВЧАЊЕ —Гоне вране, па се ране! Сопочање, Лопо

чање, куд се ставе, тув се даве, Станичењци — Куме, брате, богат човек,

сламња му кућа, ћеремидна му кочина. Соп(Гњ.

— Сопочање, Лопочање, Враништанци лове вране па се ране. Ста.

— Станичењци, Голопичање, Враништанци лове вране па се ране. Соп.
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Ореовчаје су сви добри дунђери. Једноиздруго, па се научили сви, и нема

кућа која нема мајстора — и да ти отеша камик, и да sида, и дрво да

одела, и све. Познава му бKo cве, сваку мајсторију. Соп.

ОРЉА

Из Орљу се свезал на гручку сирење, па са господин из град. Цр.

Фрља, па јеж, Турци јеж, Пајеж! Тека је некако Пајеж, паланачко село,

ама до нас, добило име, ама не знам причуту, само толко знам. Орљ.

Орљанци поганци, (Ба)зовичање рôвичање, бију вране па се ране. Текá

смо се ко деца ка смо ишли у школу, подирали. (Базовичање! Зовичање).

Орљ.

У Фрљу лисица пошту носи, а курјак... Цр.

ОСМАКОВО

У Пирот смо ишли, ама ретко, далеко да се иде пешћи. По пе-шес сâата,

па и повише, смо пешћи ишли на некоју суботу или на Цветницу, или

на вашар. Појдемо у мрак, врнемо се у мрак, све пешћи. Ос.

Чапин мос у Станичењско, преко Нишаву, тамо су нашта села мињувала

за у Пирот. Ос.

студ-друм

Благ зајек у воденицу! —Тека ни се смеју Алачевци. Гледал ли је он

зáјекатога из рупу, башта ли му низ рупу гледал ка су га јели, тека ни

се некако смеју Алачевци, ама ја сам заборавил како беше. Вој.

Кому церица у двор расте, с њега се не закачај, с њега немај работу. МЈ.

Овова ти неје шумак, него село! BС. Тека рече једно момче из Пољску

Pжану на једнога Смрданца ка стигомо, а он се напраји да га не чује.

Оратили су ми да отуд друм ни зајек неје благ, а са сам се уверил да и

човек неје добар. МJ. (Малојовановчанин Војнеговчанину, познанику,

у шали).

Отуд друм ни зајек неје благ. ВJIМЈ.

Шумкари! —тека окамо Смрданци, Венеговчање, Држинци, свити тија

отуд-друм. Они су ко диви, див народ, у шуму живе. ПРж.

ПАКЛЕШТИЦА

Бунда из Турску, он из Поклешицу, све из увози Брл Пир. (подсмех).
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Е, бреee-ee! Има ли ђи на Прнђини кобилата? — Те јууу-уу. Те јуyyy

Лелчу на водутууу-уу! Брл. |-

Једна Пеклешанка се оженила у доћинци, па овака оратила: у Доћинци

што је месо (месо), па и оно некако мерише на дивље, неје благо. А у

Пћклешицу све благо. А и млеко оди краве у поклештицу ко да је бвчо,

- толко је благо и убаво. Дој Пир.

Кога видиш на пут да се заноси и забди, и не питуј га одека је - čн је

из Пеклешицу. ВрлПир.

Леска! Лештаци! —тека се некако смеју на Поклошане, ама не знам како

бbш беше. Гос.

Мијавци ни зову Pсовчање, што кажемо МИ, а они кажу НИ. Пк.

уж копал морузу, а жена му донесе ручћк, па га čкне: — Ај да једемо

док је жешко! А он вој љутито одговорил: Мани се, бре, жено, од једење,

не видиш ли да сам се бош са закопал. Брл.

Они кажу ЖИЛЕТКА, а ми не кажемо. Влк Гос.

ПbКЛЕШАЊЕ —кажу. Овам, чете одерем ка се љуте по стоку, или по

човека. И кажу: Ми идемо! Ми дојдемо! Ми отидемо! А Доћинчаје

речи говоре: Ни дојдемо! Ни смо дошли! Е-ђи Те-ђи, иду! Краву

зову Шока, или Шунта. А кад в6л или овца крене на-страну куде у

овчар не оправља, на пашу или на пут, они бkajу. Овам, чете оланsим!

Пк.

— мешају НИ и МИ затов што се мешају и сас нас, ама и сас-горњата

села, а ми кажемо само МИ, ВЛк.

ПbКЛЕШАЊЕ, СРНАРЕ —Поклешанће у литаци како змије у лештаци!

влк.

— Тека смо и подирали ка смо ишли у школу, тека смо њим врчали ка

они нас ишегавају. ВЛк.

пbКЛЕШИЦА —Боље су живили од нас. Сас њи смо се слагали. Сас

Гостушање се несмо слагали због сават. У Белу смо ишли у цркву. ВЛк.

— је убаво и приљубно село, када стран улезне па погледа селото и види

се сас народ. Пк.

Поклешћи свирџије ка свире како да кажу: Ми идемо преко двор, па у

Грóмшин двор! А белсhи: Варите ли морузу? Bäримо морузу! Варите

ли морузу? Варимо морузу ПкiВЛк.

Турчин бројил стоку за порез, на сават. Здумали се Поклешћи овчаре да

га утепају, да њим не броји стоку. И он приметил, и почел да бега сас

коњатога. Приметил какво че буде, па побегал у шуму. А једbн козар

га видел од-страну како бега, па не смејал да каже ЧОВЕК, или да

каже ТУРЧИН, него изокал. Доле побеже сpната! Доле побеже сpната!

И они се сете, и стигну га, увате, и утепају. Затова и са зову СРНАРЕ.
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Гос.

ЧЕ-НО БУДЕ и КАГА —тека орате поклешање. Зав.

ПАСЛАЧ

Пђсјач је бил поголем, а Сина Глава је била помалечка. А сад је Сина

Глава поголема, има шејеcé куће, а Пbcјач има само још двајесе, ако је

њино место подобро. Све отишло у град. СГл.

ПbСЈАЧ КАЖЕ —ЂИ а Сиња Глава меша ЂИ и И. Пс.

— ЂИ па им се шегујемо, а ни кажемо, ни Синоглавци кажемо И. СГл.

Пbcјач, село у рупу. А наше село на високо, Београд че видиш. СГл.

ПbСЈАЧАЈЕ ТАВРАЛИЈЕ -гоје гусhе за зимусhе. Рас.

— Тавре гусhе за зимусhе, товар вар, товар дрва на пазар, торба брашно

од пазар, под самар. Рас/При.

ПbСЈАЧАЈЕТАВРАЛИЈЕТОВАР —вар, торба брашно од пазар под самар.

Км/При,

— дрва на самар товар брашно под самар (Кад се врчају из град). Кс.

Сви слазе надоле, кам град, ама си ја мој Посјач не давам. Пс.

ПЕТРОВАЦ

Чурков—дол, Срижебина, душу му, Чурков—дол, Стрижебина, душу му!

Вој.

Смрданци, они су малко загулени. Водата ли ђи праји да су теквија, не

могу да знам?! Км.

Това су млого шегобивљиви човеци. Куде ни виде, одма окају: Кољипиле,

Кокорњак! Вој.

ПИРОТ

Иди снао у ижу, наклади кавторат, разгрејманџуту, постави совру, вили

це и ложице... — Али, мама, ја вас ништа не разумем, идем да питам

мужа шта сте рекли! Гра/Пир. Тека ми је казувала једна из Крагујевац,

ка се оженила па дошла, млада невеста, у Пирот, и свекрвуту ништа неје

могла да разбере, па је све морала уз мужа да иде да-вој каже какво

је свекрвата рекла.

Јатаган-мала и Бериловачка капија, шићерна кутија, у њу девојчетија

како лучетија. Долња мала, зинуло како ала, у њу девојчетија како

змичетија, а у Зевници девојчетија сас големи језици, Јатаган-мала...

Пир. (Девојачка међусобна задиркивања у Пироту, по махалама).
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Кале-капија, шићерна кутија, у њу девојчетија како лучетија. Пир.

Које је преко Големи мос, това човек неје. Гра. (На рачун Пазара, дела

Пирота на левој обали Нишаве).

Свака маала у Пирот имала је различит говор ка сам ја бил дете. Пир.

Тијабарско зевзе-корзој Тека смо се ни од Кале смејале на Тијабарће и

| на Тијабарци, али се несу љутили. Пир.

У ПИРОТ —ка појдемо, па ка се приближимо, оно ми мећик замерише

још од Бериловци. Рос.

— нема кућа без прекор. Пир.

чија си ти девојчице? —На Ђоку из Пирот Пир. (Уинат мајци и тетки,

које су је училе како да говори међу својима у Београду).

ПЛАНИНА

Било по селата па се свлекло у град. Неје било сас љуђе него сас стоку,

па не знаје кво је човечанство. Пир.
|-

Ви сте, бре, горе, диваљ народ, у планину живите! —Али ти знајеш да у

шуму гугутhе и гугутари живе и поју, а у равницу гаврање и свраће

крешту! Кра/ВЛк.

Док бејоше горе деца у планину на глад и муку, бејоше здрава и убава, а

са овде сита, ама џабе. ЦДЈПир.

Зауземо се сас вршу, не можда постигнемо жито да си купимо. КрfПир.

(На рачун Висока).

Ја видим да си планинка! —Има ли да ми пише на чело?! Кс, Пс.

Кад си живе људи, суде се живи. И у планину се живи. Тм.

Majha ми је знала какво је планина, па ме неје давала. А ја се залете

по убаво момче, па из поље дојдо у планину, Дома сам све боса ишла,

нигде камчек да нагазим, а овамо стурам опbнцити сâмо кад легнем да

спим. Овде је равно само у собуту! ВС. Једна из Барје Чивлик отишла

у Басару, па тека оратила.

Манију! Čко се не мож наплни на туја жену. Колко ти имаш оче и оно

да има, а јучер се доселило из планинете. ДД Гра.

Морузу плне сане набра, теле за њи врза, теле се разјело па до класbк

изело. ВРжIПир. (На рачун Брлога, Дојкинца, Јеловице, Росомача).

Планинско село, нема кво да видиш — овце, понекоје говедо, понекоја

коза, кучишта, и курјаци. Нити имају куде да сеју и да саде, нити па

нéшта беру. Пир.
-

Планинћете че познајеш по забраџувањето. Шамијата је понагоре, челото

се види. А ни из поље се позаћурлимо, па се челото помалко види. Вој.
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Планину вали, у поље живи. Можда буде убаво и у планину, ама ка неси

гладан. Гос. -

При нас у планину човеци су подобри, па су и зајеци поблађи, ЦД.

С градине се заватимо у град пипер не купимо, сас вршу се зауземо, не

мож жито да купимо. Тека је све при нас, у планину, у Брлог. Брл{Пир.

Тија што су одозгоре из селата слезли у град не знају која њим је нога

лева а која десна, а ни смо у град писмени. Пир.

У ПЛАНИНУ —девојhе убаве, здраве, црвене, ветар и дувал, под буку

живиле, па ка слезну у град, не знајеш које је поубаво, да им се не

Нагледаш. СГЛГБЧ. . м

— се ишчупил и тамо си му добро. Вој.

ПОКРОВЕНИК

А они, Покриштичање, су нас зовали вурдаре ка и ни бKaмо студенци.

Пок.

Ај ч-имо да се бујајемо тека. Покревеничање кажу, све заврзано орате.

влк.

двнђеле, двнђеле, крупна, убава, sЕончарица, а он чеперак. Пок.

Довели смо невесту убаву и јаку ко sвончарицу! Тека се повалил једбн

Покревеничанин, и са туја жену окају Љубина sвончарица. Зав!Пир.

Нема никаква разлика у говор меџу Покриштицу и нас. Пок.

Носи шајкаџу ко Покревеничанин. ВЛк.

Čче и вурду на грбнћу. ЗавјВЛк.

ПОКРЕВЕНИЧАЊЕ ВУРДАРЕ –Завојци лечаре. Арчи се лечата, ама се

вурдата по арчи! Тека се валил Покревеничанин, и тека се бранил од

завојско шегување. ВЛк.

— Покревеничко меко сирење, това је вурда при нас. ДДЗав.

ПОКРЕВЕНИЧАЊЕ —jeду вурду на грбнћу, па се вале: Арчи се лечата,

ама се вурдата по арчи! Зав.

— несу имали воду, па су затова од стоку само козе чували. Пир.

— оче вурду на грбнћу, и преко питу погачу. Зав.

— се нам смеју лечаре, а Завојци њим — вурдаре. Једу лечу једни, једу

вуpду друђи. Једу Покревеничање вурду на грбнћу, оче да каже млого

једу, на куп големи. Зав.

Покревеничко меко сирење, това је вурда. Они сирење не умеју да праве.

Зав,
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ПОЉЕ

Глупав ко да је из Пољето. ВРж.

Да несбм у поље жена I Ни кобила у Висок!Ни магаре у Висок ни жена

у ЗабрђеfМóра јадна сас кобилку I Па чок на бунарети / За воду. ВРж.

И слепбц да-је, ама пољhц да-је. Рос.

ПОЉЦА НЕ ПУШТАЈ —на дрвник (Бо); у браниште, а планинца у амбар

(Кр).

w*. планинца на камару, а Циганина у плевњу. При.

Пољци, гољци || Влну просе || Дронци носе. Рос.

Пољ6ц ли-је, мољhц ли-je (У кућу да-ти-не улази. Ре.

Само ако можеш, у поље живи. Рос.

У Пољето стискају ка причају, па како-на бугарсђи иде. ЦД.

ПОЉСКА РЖАНА

Висбћи брег, с кордеље се греју Гра.

Ржанци имају говеда без рогове! Они до воденицу и од воденицу све на

грбину носе! Држ.

Све што је добро, оно се у наше село 6жени. ПРж.

Уз-воду су се жениле сиротинсhе девојhе, или које су под ману. ПРж.

ПОНОР

Оно су Понорци у ратат, а и после, њим се малко узимало у тешћете

године, ранили Мали и Големи Суводол. Они су ни ранили МСв.

Понорци су врзани за некакву капарицу, ама не знам како беше Кс.

Што се ви млатите кад сте сви сељаци! Само сам ја из Понор, најблиза

до град. Тека, бађи, рекбл некој Понорац који живи у град, а Понор је

од град најдалеко у таја села. Пир. “

ПРИСЈАН

Ајде да идемо у Чурков-дол, да сечемо печурће с тpвоњ. КмЈЦД.

Запел ко Присјанац уз Божурато (ка се врча из град). Држ.

Излете бла из брегенек, па отиде у чурков-поп км.
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Присјанска рећија! Растури га ко присјанску рећију. Држ.

Присјанци су чивијари и врдаламе. Присјанац јемазан док му не дадеш

това што му требе, а после му не требеш никакbв. ЦД.

Растурено (детето) ко присјанска рећија. Вој.

У вашето село, у Присјан, има повише и шашави. Те, и по това сте подобри

од наше село. Км. (Утук на утук).

џанђерице, тека смо и звали, затова што се обрчају и-тека, и-тека. А

они су нас звали дабулице, затова што имамо место које тека зовемо.

км.

РAГОДЕШ

РAГОДЕШТАНИН —воли да пије, да бије, па и да убије. На сваку пету

годин по једнога утепају у това село. Тм.

— се онаџје ко да чека мpшу. Прочули се у град бејоше, крадну. Пир.

— украл од Јеврејина кожу испред дућан, куде је висела. Стурил ђу

од куку ка се газдата замајал, сbвије ђу, унесе у дућан и продаде ђу

на Јеврејинатога. Ама, ка чул Јеврејинат из које је село, врне му ђу.

Нечу ти ни главуретинуту, па му и њу врљи. А Páгодештанинат узне

и кожуту и главуретинуту и штукне у пијац, у народ, да га газдата не

пронајде. Ка после, газдата види да му преди дућинат нема једна кожа

и сети се чију му је кожу Рагодештанинат продавал, и чију му је кожу

он врнул. Пир.

Páгодештање су големи лопови, а бче и насилицу. Куде какво виде крад

ну, отимају, никој њим ништа не може. При њи никаква влас не смеје

млого да иде, они су самовласни. Пир.

РАСницА

Расница паница, Чивлик ложица, Блато рогато, а Костур злато. Кс.

POПОТ

PóПОТ —je са село, село! Све итри, све нарипали од вbрат те набрали

вћну. ВРж. „и

— у Бугарску, глупаво некакво село, кажу, има. Једbн човек натура

јајца у џакове, па ђи врже на коња, па постегне да џаковети не падну.

Ама појде из џаковети нешто водно ка врзувал, па му једbн рече: Што

ти џаковети течу?! А он му одговори: Како течу ка сам-ђи врзал“! ВРж.
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PĆСОМАЧ

Ајде, заглеџује се како росомачко дете у кола. ВРж.

Албанци! Ни њи тека окамо, а они нам: Донће госје! Донће госје! Дој.

(Пецкање измеду дојкиначких и росомачких ученика).

Бог ли га знаје какво смо се шегували једни на друђи, свакако. Рос.

Глупав ко Росомачанин. ВРж.

Забаталисте ни ко Росомачање Пресвету. ВРж.

ЗАГЛЕЏУЈЕ СЕ КО РОСОМАЧКО ДЕТЕ y – sâгњишта кола (Сл.); — кола

и коржанско дете и сâне (ВРж). |-

Купил Росомачанин бициклу па ђу затворилу плевњу сено да једе, а унел

њој и воду да пије. После се његовата жена жалила на седенћу. Нашјат

коњ Велоципет ништа не једе и не пије. Големе си паре дадомо, ама

че цркне. ВРж. -

РОСОМАЧАЊЕ —звали смо и Албанци, како малко понастрањичави

(дојду). ВРж.

— кажу: Чека-че идемо! ВРж.

— обично се окају: Балеeе-eе! ВРж.

— пржопоганци! Poc/Пир.

Чеда Ћата из Росомач, станул подовицир па дошћл. Било Велигден, па

нитал. фала богу на ово јаје, перашка ли се зовеше?! Брл.

PСОВЦИ

Ај, Цуре, куде да вржем магарето? Тека си Височанин питувал жену пред

народ, па му се смејали. Рсовчанин бил. Тм.

Ако се зададеш низ Костол, че чујеш тупан како тупа. Оно лете, које мле

кар, које у печалбу. А сви па који су остали за никакву се работу не

вáчају, само тупају и играју усред-пладне и усред-лето. Брл.

Бате, бате, има ли још од морузницуту?! Тека задирају Рсовчање, тека
сам чул. Гра. ма

Горе, у Рсавци, жене заповедају. Оне крштевају. Ја сам горе зет, па знам.

Тм.

Дала сам ти белу-маз ко табак, а врнула си ми модpу ко да си чарапцити

прала у њу! Тека се једна Рсовчанка карала сас комшику. Брл.

Деда Таско на човека украл волове и у пећину ђи затворил, и они тамо

скапали. И одал се на цркве да му бог опрости. Те колко су побожни?!

вpж.
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Еј, горе у Зацуцћи дол! ВРж.

Збогом Бијничка јудино, ја одо! Тека је Јордан Билник, ка је пошБл у

рат, рекbл, тека се опростил од Билничку рудину, тамо је овчарувал.

И мислил да нема да се врне, а врнул се, и још га тека окају затова

што тека замћцкује. Рс.

Како се смејеш ко фоовска цепленка! Пир.

Лалинци из Рсавци пола јајце свадбу прајили. ВРж.

Ни смо њи, Рсовчање, звали тупанџије. Зберу се на пут, па било да је

празник, било да је делник, зима или лето, работа или неработа, свако

доватило тупан па тупа. Пк.

Čкни га Муте! Ако ћути, Дела је Брл.

PСОВЧАЊЕ —дрсовчање, дрсу кучку за опашку (Ре); — пшета за опашће

(Poc).

PСОВЧАЊЕ СУ —млого игробpци били. ВРж.

— тупанџије, а Ржанци газдалије. ВРж.

Тáм те жена сретне, и има све да ти исприча — и како је, и што је, и

какво работи, и куде је пошла, ако ђу не познаваш. Тм.

У РСАВЦИ —Калинци, у Ржану Цалинци, у Славињу Котолинци. ВРж.

(Кала, дем, од Камен, а Цала, дем. од Стамен).

— свако узело тупан па тупа, све тупанџије. Свире, и тупају, и играју

усред жетву. Затова и окају тупанџије. Пк.

У Рcóвчање имаше гајдаре, а имаше и тупанџије Цигање. ВРж.

РУДИЊЕ

Бега ко рудинсhи зајек. Тм.

Печено ко рудинско говедо. Тм.

Рудинско лубенче, малечко! Вр.

Скрца ко рудинско коло. Тм/Пир.

СЕЛО

Били смо сиротиња у село, ама смо били подобри од друђи. Пк.

Боље је да умрем ја, него да умре моје село. ВЛк. (У вези са потапањем

села због вештачког језера).

Вали га, куди га, сељак си је сељак, сељак чеси и остане. Пир.

Веч се народ у село почел преправља у говор. Дој.

Вóл! Böл! Селско говедо, још не упрesaнo у работу. Пир.
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Горе му ливаде, горе му њиве, горе му градине! А оно овамо дошло, у

бbшчу грацку кућу направило, у град живи! Пир.

Госта из село карали да си нође опере па да спи, а он ништа не чинил,

немал гаче. ЦДГПир.

Да те несбм узел, још би те лајала пцета по село. Пир. (Жени).

Диво дошло, диво остало. Гњ|Пир.

Друкше се живи у град, друкше у село. Б.

Зева ко сељак на пје“. Пир.

Земља се оми, остаде сâмо камик. Че мора да се селимо куде леб има.

пок.

Кад отидеш из наше село, има sвоне да лупају, само да се спасимо од тебе.

Пет.

Какво си до-са у школу научил'? — Торбан —тојаган! — Епа, са че будеш

пак овчаран. Пк. (Из приче).

Köв си ми граџанин ка ти перјата на дупето још несу увенула? Пир.

Мајку ти сељачку! Какво ти знајеш, сељанко ти једна! — А ти си пак

. шугав граџанин Пир. (Свађа мужа и жене).

На пупакат му овbс расте, не видиш-ли? Пир.

Нам је то драго место, тува смо се родили. ВЛк.

Не држи ме у град. Ја сам сваћи-двн у село. БЧ.

Некада несмо имали куде у град да преночимо када дојдемо. А са, сва

ни се рода из село отселила, па ка отидемо горе у село, нема куде да

сврнемо. Гос.

Нема си га боље, нема боља рана него при нас у село. Сиротинска —

љутачко, сланачко, ћиселшко, леб да ти се приједе. Чин.

Нечу се селим у град да смрадим град. Ја сам се тува навикал, сас стоку,

сас појату. ВЛк.

Њему се мили, па мани се! Тамо се родил. Пир.

Оди пусте големе зграде, не мога да видим Београд. Сину Главу си ми

пóзгодно, подобро. СГл. *

Одрасли смо на њиву, и не можемо без њиву. Нешто требе, нешто не требе,

ама смо си тека научили, да си саднемо, да си копнемо. НМл.

Он ни износи тека селото, ишегава се сас нас. ВЛк.

Оно, све што се родило у Чиниглавци да се врне, да дојде, имало би да

се поједемо живи, боље што се народ исељава. Само да неје пак млого

како са што је, па опустеше и села, и имовина. Чин.

Прозева се ко сељак на пијац. Пир.
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с магаре дошbл у град, а са не може с воз да се отсели. Пир.

С текве сељандуре ја не разговарам. Пир.

Са село пусто, са усред село трава расте, трава за косидбу. Сл.

Сама дупе друсала, сама кашу кусала, сама работила, сама јела. Км.

Свако село има разлику у говор и у обичаји. И свакому се чини да су у

његово село и говор, и ношња, и обичаји, и човеци, најубави. Чин.

Све да сам, сељак да несбм. Кр. -

Свлéкал се на гручку сирење из село у град, па ни у град граџанин ни

у село сељак. Пир.

Село од село, разни говори. ВЛк.

Селска двиска! Пир. (На рачун лепе младе сељанке).

Сељак, и кад прдне накриво — трчи при доктура. А ни граџање по не

умејемо да си упазимо здравје. Пир.

Сељака може само ћиша да помогне, а друђи му све узимају и односе.

Вој.

Сељандура једна, она ли че ме учи како се деца чувају?! Пир.

Сељанка, ка се дигне од ручБк, она леб, трошице, збере па и љопне на

земи, а варошанка и прибере нагоре па и остави на-страну. Зв-Б.

Сељаци несу граџање. Ако су у град дошли, они су на силу граџáње,

калемени граџање. Пир.

Сељачетине се довлекле само да ни мbшкају град, да ни оставе ђубре па

да си отиду. Пир. (На рачун сељака који дођу на пазар).

Сипал у рукатку па носи?! Сељак, да има кво да једе. Пир.

Там сам се родил, там си ми све познато. ВC.

Требе да се коси, требе да се сноси. Не могу више да сам сељак, нема кој

да ми помогне, остарел сам. Орљ.

У Гостушу нема ништа ново, тамо су старци. Овамо је новото, у град, при

вас, куде су младити. Гос|Пир. -

Учил триjeсе године у село овде да блају, ама оне научиле њега па са у

град памет продава. БЧ.

Што несбм остал там да живим, свет да гледам, него се направи на цеп

ленку па се дома врну, у село, куде су остале само још будале и старци?!

дд.

- СИЊА ГЛАВА

Ај куце! Ајлале! Ни тека тавpимо Синоглавци. Пс.
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Да измру и тија старци што су горе, у Сину Главу, че остане село пусто.

СГЛ. -

Дојди, бре, дојди ми, бре, свате на Свету Пресвету, кучка јаре одојила,

неје јаре ко јаре, него ко sвишче, неје лој ко лој, него ко говно лој. При.

Које кућу заправило, које стан купило, селе се сви из село, опусте Сиња

Глава. СГл.

Мен ми је село прирасло за-срце и од моје село ме никој не мож одвоји.

сгл.

Ој мори, Перо, куде су коњини? — Ене ђи у букарини сас самарини. Рас.

Селска будала! Селска вbшка Синоглавско говедо! Оно че ми па тува

суди?! Пир.

Синоглавка видела воз па си питала мужа: Ај, Владо, какво је онова што

се по пољето влачи?! Греда ли је? — Горска мечка! — А зашто руша?!

— Па децата ђу гачкају. При.

СИНОГЛАВЦИ —говоре повише како бабушничката села. Они кажу: вуна,

и, ју, ИМ, Њбјан, Чорапе, соплел се, могаре, крпељ, да не закаше, врта се,

жури се, мати му, солту, детево, компири, воловити, јагњишта, трла,

маљица, кромиди лук, а на дете кажу КУЦЕ и ЛАЛЕ. Пђсјач више

говори како пиротската села, па каже: врча се, варка се, мајћа ми,

сóлат, детено, компире, воловете, трљак, маљ, црвени лук, влна, ђи,

ђу, њен, саплел се, магаре, серуша, омашљак, да не закаса. А и једни

и друђи кажу: мајћи си, сваи, снаи, реко, јулар, јега, врвина, звиска,

трлица, вурда. А Костур каже: воловити, sвиска, јагањци. КсJПсЈСГл.

— дигноглавци, дигну бње, па у трње. При .

— иако су повисоко, кажу: Че идемо горе, у Пbcјач. Пс.

Синоглавче, дигноглавче, дигло рње, па у трње; искарало поганца, изело

си муданца. Рас.

Сиња Главо, некултурно село, ој мори Перо, куд је магарињата?! (Графит

на згради у Расници, на путу према Сињој Глави).

СĆПОТ

Кад ишли Станиченци у Сопот на славу, Сопочање се уплашили од млого

гóсје па се чудили какво да праје: Мале! Мале! Што-сy—(си) госjе уз

Обопоље и уз Пелиновицу?! Брзо метете гувното и сејте брашно, а у

Тácћинити бунар че завртимо качемакат. Ста.

Сопот је шегобивљиво село, а Темска не. Сопочање су пркосни. Нема горе

од Сопочање. Сопочанин је добар док не излезне одозгоре и док те не

- начне. А после — да ти не казујем, сам чеси видиш. Ор.
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Сóпочанин у-јесен из печалбу иде, цигаре му, облечен, и одма те пита

öч ли да се бијеш. А у-пролет ка појде на печалбу, ниско гледа, нема

цигаре, облекал дронци. Ста.

СОПОЧАЊЕ —вреве исто како и Ореовица, малко има разлика. А пого

лема разлика је меџу нас и друга села. Ор.

— лопочање, куд се ставе, тув се даве. Ор.

У Сопот лелечу. Мале! Мале! А тека кажу и кад се нешто чуде. СТа.

СТАНИЧЕЊЕ

Гнилчање тражили да се мењају сас Станичењци сас селата. Станичењци

ка појду у град на пијац, они мину крз гнилска лозја, па наберу грозje

да има кво да продавају на пијац у Пирот. Гњ.

Кумовети ишли те рипали у влуту од Белаву? А оно била магла! Рипали

у маглуту, мислили влна, а рипали од Црвену стену, па ка видели да

се не врту који су рипали, манули да рипају. Соп.

Ој васуље, и ти ли си јело, Станичење, и ти ли си село! Цр.

Работни, не умеју да стану. Ама и за краџу несу лоши. Соп|Ор.

Сламња њим кочина, а на кочину — катанац, Соп.

СТАНИЧЕНЦИ —ајде да рипамо, вћна је на Белаву! И нaрипали у про

валију, А оно не било влна, него магла. (Станичењци). Соп.

— богати. Сваћи мине поред наши Младенови, отрља се. Затова су

богати. Соп. (Младенови, најбогатија фамилија у пиротском крају из

Сопота). -

— врéве, а при нас се орати. Гњ.

— кажу: Сас куга вреви?! Гњ.

— Куме, брате, богат човек, заузел се, сламња му кућа, ћеремидна му

кóчина. Без три вола два пара волове, ка кравата нажмикне на телето

да легне, да се и она одмори. Соп.

— ни окају: Куме! Куме! Соп.

— Њи зовемо: Куме! Не знам зашто, али и тека зовемо. Тм.

Што је у Станичење пругата крива?! Да види машиновођата последњити

вагон, да му га Станичењци не украду. Соп|Гњ|Ста.

СУКОВО

Боже ме сачувај од совиchи мезелбци, суковећи музаверлбци И НИШћи

курварлbци! Тека често оратеше Коста Ђурица, трговац из Пирот. Гра.

Ја сам по граџанин од тебе. Моју пљунку, ка пљунем, ветар че однесе

до "Национал“, усред Пирот, а ти из твоје Суково пешћи не мож за три

| cáата да стигнеш до Пирот. Гра. (Пироћанцу, досељеном из Сукова).
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Село од село има разлика у говор, и у понашање, и у све, па че га одма

познајеш да-ли-је из Власи, или из Јалботину, или из Војнеговци, или

је Алачевац. Ја си наши Суковци бдма познајем у народ. Ако са не

познâвам младити, ама познâвам да су Суковци. Сук. -

Суково, Војнеговци, Смрдан — отуд пругу ни зајек неје благ. МJ.

У Суково у жене ка улезнеш, како овbн у овце — одма се размфкају. ПРж.

Черко, черко, што у Суково, черко, нема ли за тебе место, чере, отуд пругу

ни зајек да неје тамо! Тека једна думала, а да-ли-је истина, да-ли-je

шега, не могу ти речем. Кр.

топли до

Ајде Топлодолци. Идете у Завој да-си наберете колци! Зав! Гра.

Гостушање говедија, Гостушање говедија, Топлодолци бел босиљак, Топло

долци бел босиљак. Утркљу се говедија, утркљу се говедија, па посеру

бел босиљак, па посеру бел босиљак. Тека је Јеначко Лалинсhи, Гос

тушанин, испојал усред Топли Дол у-оро, да одбрани гостушка мом

четија сас која су се на орбто ишегавала топлодолска момчетија. Девојhе

из Топли Дол су волеле наша момчетија, ми смо били богато село, a

имале су тетће у наше село па су доодиле на-госjе. А наша момчетија

несу знала бро да играју затов што у село нема куде бро да се игра, па

су и затов исмејавали. А Јеначко је шил. по топлодолсhе куће, и сви су

га познавали и поштували, а знал је и убаво да играје, и убаво да поје,

- па је затов тека там и смејал да отпоје. Ка је отпојал песмуту како у

Топлодолци поју, они се сви радували, ама ка у наставил и завршил,

они се сви оћутали ко усрани, ама му ништа несу рекли. Гос. (Петар

Пејчић, 85.год).

Ми речемо ТОЈ, ми тека вревимо. А овамо у Лукању ТОВА. Увек сам

пазила да не грешим. ТДЈВЛК.

МОЈ ТОПЛИдолЕ, МОЈ КОВАНИ ДОЛЕ, МОЈИ ГНИЛИ– шипци. ДД

— шипци, моје трнинће блађе, мој дебели ладе, моја ладна водо, Дој.

— шипци, моји прозорити камење; куде сам отишла, у Градошницу, под

праскову да спим! Некоја од Бранкови из Топли-Дол, па се оженила

у Градошницу, и тека се жалила. Ниш.

МОЈ Топли долF, MOJ ЦАРИГРАДЕ, МОЈ КОВАНИ ДОЛЕ —моје

трнинће блађе, моји шипци гнили, моји венци црвени, моји прозорити

камење, моје сенће дебеле, моје воде студене, моја дебела ладовино, у

Градошницу сам отишла под праскову да спим! Некоја си Топлодолка,

од Бранкови, оженила се некада-си у Градbцницу, и тека тугувала.

Пок.
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мој топли долВ, МОЈ ЦАРИГРАДЕ — Мојковани доле, моји шипци

гнили, ка отидем у Ковани-дол, па ка набијем колбц у гузbц, па ка

легнем, па спим ко у љуљћу. Дој.

— моји гнили шипци, моји црвени венци, моји прозорити камење. Дој.

МОЈ ТОПЛИ ДОЛЕ —моје воде студене, моје сенће дебеле! ВЛк.

— моји венци црвени моји гнили шипци! Брл|Дој.

ОЈ —Ковани доле, ој козе моје виторође, ој моји шипци гнили Гра.

— Топли Доле, и ти ли си село, љутеницо, и ти ли-си јело! Гра.

Тој компират! Тека се шегујемо на Топлодолци, они тека кажу. А ми

кажемо: Тија кромпир. Зав.

ТОПЛОДОЛКА. —pacла у Ковани-дол, там козе чувала. Па се оженила у

Гнилен, па лозје копала и тугувала: Мој Топли Доле, мој Цариграде,

мој Ковани доле, моји гнили шипци... Они њој подобри од грозјех.

Грозје сака работу, зној, а шипци не траже работу. Гос.

— се оженила у Црноклиште, паровала: МојТопли Доле, мој Цариграде,

мој Ковани доле, моји гнили шипци! Тм.

ТОПЛОДОЛЦИ —ЗАРЕВАЈУ морузу, а ми у ЗАГРТАМО, Зав.

— много исмејавају наше село, Засковци, али исмејавамо и ми Топло

долци. Лоше њим, и поретће су, шарће на чарапци, блузе, џепмери,

мараме. Носе плетене капе, а понекад и плетено прослуче, а при нас је

това срамота. Пртенице њим црвеничкаве, а у Засковци је това срамота,

при нас су црне. Све се служе с магарци, а ми највише с коњи. Зовемо

и Ђућуковци, а не знам зашто. Зc/Пир.

ТРНСКИ ОДОРОВЦИ

Ка се некој Божил селил из Трнсhи Čдоровци у Жељушу, у Трнсhи Čдо

ровци молитву варили. Једно село ослободил, друго зацрнил. А несу

подобри ни тија што су там остали. Грш.

ЋУШТИЦА

За два двна с коња не мож селото да пребдиш. Соп.

Кљештица, село на ридове. Од-ижу на- ижу, два-дбна с коња да га

обиколиш. Поoпознају се Петровдан ка славе, па се до друђи Петровдан

пак забораве. Ру!Пир. -

Ћоштичање смо исмејавали: голем брич имају на панталоне, горди су,

убаво се облаче, кажу ВЕЛИМ, зграбе понекоју девојhупа у све изапу,

изáпу, ка појду из наше село од свадбу. Зс. -

У Ћуштицу растурено село, па се не може виде. Само се виде на Петровдан

па на Петровдан, ка слави цело село, Тм.
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IЦЕРЕВДЕЛ

АЈД —тиће да апнемо од коњиви! ЦЕТКм.

. —ч-идемо ли у Голоребру. Км. (Еротска двосмислица и топоним).

Буковци! Ђа-ђа-ђа, изврну пустињата Км. (Подражавање преноса терета

коњима).

Довели га из бедуту одозгоре, из Церевдел, из угљари, ћумурџије, па

донило у Сину Главу да се наједе банице. СГл.

Заноси се ко церевска sâгњишта. Држ.
-

Коњетеее! Овцетеее! Куде суyy?! — Еј ђиии у Дебели дееел Церевци тека

öкају, па све некако задавено орате. Км.

Моје Гариње моје ладовиње. Км.

Носи беле чарапчетине, асли ко Церевац. НМл.

У Држину не знаје да игра, а у Церевдел коло води. Држ.

Церевдел каже Ђи, а Сиња Глава и пbсјач кажу и и и Ђи, кој како,

мешају. Ама пак повише кажу И. Км.

ЦЕРЕВЦИ —крз Држину одавна, муж и жена од Џалини, минували, па

били гладни, па њим дала једна Држинка да једну. А кад си појду, она

њим каже: — Еве зељице ћисело, понесете си дома да једнете, добро је!

А жената одговорила: Што-че-су ни тија ћисељаци, једу млого леб”!

Држ.

— се врчали с кола из воденицу, па окали од Свети-Илију да жената

тури котле за качемак, да греје воду. Па после, ка се поприближили, ка

- наблизили, окали да спушта котлето пониско да се водата побрже греје,

че дојде брашно за качемак. Км.

— су бедни. Они су угљари, ћумурџије, леб немају. СГл.

Церевштина се некаква дотресла. Тражи нешта да му дадемо да једе, а

ни га знам, ни га познâвам. Вој.

ЦЕРОВА

А мен срамота да вревим, па си повише ћутим, Испраљају ме ка погре

шим, и тека сам почела да вревим како се вреви у Церову. JИ—3/Цер.

Све сам од моју матер запамтила, све што ме учила. И што је она спре

мала мен се чини најбоље. Ка дојдо у Церову, па вревим са жене, па

кажем: Моја мајка каже...! А жене ми у село кажу: Што се мајкишеш,

што си не вревиш како ми, па да кажеш МАТИ. Цер. Јаловик Извор.

У Церову су ишла деца у школу из Шугрин, Мирковци, Базовик, и несу

се била нити су се изазивала. Цер.
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ЦРНИ ВђP

Што идеш у Црни Вbp? —За некога је може би и Црни Вор, а за мене

. j. Бели Вр! Тека њим рекла једна млада невеста која се там оженила.

тд.

ЦРНОКЛИШТЕ

По ратат, једна из Црноклиште заволела једнога из град и решила да га

узима. А баба сиђу раздумувала: Не иди! Куде, черко, у град че идеш?!

Тамо се купује маз на тањирчек, и док дојдеш дома тањират га изеде.

Тамо млеко нема, а овде ти котленка зад врата виси. Цр! Пир.

Црноклиште у два и три реда, па помало на варош изгледа! Тека је појал

Влада Куза из наше село. Цр!Пир.

ЧИНИГЛАВЦИ

Поделимо се деца из село у две групе. Подберу се Басарци од једну страну,

а ни остали од другу, па се бијемо, па ка победимо, радос голема. Али

су почесто они нас били. Тека смо се у село били ка смо били деца

малечка и ка смо се врчали из школу. Чин.

B а м и ли је

Грујинити, они су се силома женили. Дој.

Дембалејини?! Требе да се пообрнеш ка ти нешта каже, да видиш одкуде

слнце греје. Пир.

Дек чеш тамо черко?! Кућа му се на четри колца љуља. ВЛк.

Златановци млого работе. Они мисле овија свет њим че остане. Држ.

Имам осамдесе године, ама још оди-дете памтим да су у Антинци све

карање и тужбе. Гра.

Искотили се млого, па притиснули и њиве, и ливаде, и браништа, и селско.

Мука голема оди-њи.Сук.

Јаничови су се с коњи бавили. Јаничови с убаво ранили коњи и убави су

им били. А били су и писмени, и богати, и трговци, и први људи у

наше село. Ру.

Палисветови, гадна семка! Какви су добри, свет би запалили! Пир.

ПРИ ЊИ —je jajше увек сас две жлчће. Вој.

— у толко голему вамилију, човека не можда одбереш. А толко и има
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да само њи слушамо и ка смо у село, и ка смо у-поље, и ка-смо у

гору, ама све шунтаво, ништа не можда одбереш. ВЛк.

Соколове из наше село, газде, жене њим убаве, а после деца глупава ко

телчина. ПРжfПир.

Те това су Шевуљини! Свињете њим добре, и женете њим добре, а од

мужје ништа немају. СтајCoп.

Ткачеви из Извор! Тов су карактерни људи, и вредни, и писмени, ПРж.

Тов су, целата вамилија, млого завидни људи. Пир.

Узорљиво ко башту си, семка проклета! А и дедата неје бил добар. Зав.

Џајини су това, мани! Кад виде да је човек прогледал, натискају га

одозгор. Гра. -

Најино, газдинско, големо! Има и кво да украднеш, има и кво да остане.

Гра.

Шуманова сектра, млого опорита! Све што речу, све лоше речу. Гра.

До ш љ а ци и друго с ел ци

Бóже, за кво смо љуђе, не знам?! Ми старити обичамо свакога да дочекамо

сас добру реч. Па ако има кво да му дадеш, че му дадеш, а ако немаш,

немој. Пк.

Дошло, али —дошљак. Рос.

Како се вале, како се смеју једни на друђи, оно има село до село разлика.

Пок.

Моје је најбоље, а ти што оратиш не чујем га! Тека се каже некому ка

нешто запне, а неје добро тов што је запел. Пк.

Најгоре је ка је народ збируток. Никога не можда оцениш кво че напрај,

како че поступи. БЧ.

Нека је ко шебек, ама да је наш човек! ВЛк.

Појде ли у пут наш човек, понесе си сиренце, грбзице, шушпицу понекоју,

и нигде ништа не купује. По това се познâвамо ка идемо на стране, у

пут негде, или у печалбу, по това знамо да смо Пирочање. Км.

У моје време мину мода на бијењето. А ка сам бил момче, кад год дојду

другоселци, не мож си отиду непремењени. Разbпнемо жицу високо,

скоро до колено, доле на мослето, на путат. Па ка и појуримо, они

налету. Па и сас дрвја, сас мотће, бијемо, и убаво им се отепамо. Дој.
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ТУМАЧЕЊЕ НЕПОЗНАТИХ РЕЧИ

(Пиротски полуглас (b) 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 презента, а кад је то изричито наведено, реч је протумачена другим

глаголским обликом, нпр. перфектом).

ВCЗН.ЧаС. . .Ча С. . .

Абетар. Ни абетар нема-не мари

Абор м вест, предмет као поздрав

Аздисал, -а, -о перфосилио се

Ајван м магарац

Ајдук м (ајдукуља) лопов

Ајлаз м покварењак

Ајмана ж готован

Ајманише се несвр. живети без на

пора и бриге

Ајта ж глупо и сметено створење

Ајтав, -а, -о прид. приглуп, сметен

A.

Ака несвр. луња

Ала(в)ојда ж неодговоран и превр

јеив човек

Алавужда ж врдалама, преварант,

ЧаНКОЈИИЗ

Аламуња ж покварењак

Алапачес, —та, -то прид. блебетав

Али несвр. мазити, попуштати не

коме због превелике љубави према

њему

Алишта мн. ж догодовштине, брука,

срамота, оно што је недолично учи

њено

Алтавштина ж пеј, накарада, нес

претњак

Аљтов | äљћав, -а, -о прид. аљкав

Амин м прави тренутак

Арнише се свр. отарасити се чега

Ашљак м скитница, курва(p); особа

без морала

Ашљаклbк ж скитање, курвање

Бађи 1 бађим.(ка) прил бајаги

Баја м старији брат, девер, зет,

старији човек уопште

Баксуз(ин) м својеглав човек, онај

који се свему и без разлога одупире

Баксузес, —та, -то прид. ћудљивог

Понашања, склон пркосу

Бале м вок. брате!

287.



710 Драгољуб Златковић

Баљизга 1 брљезга несвр. баљезгати

Банsöв м (дебели) нерадник

Б(л)áнта несвр. говорити недолично

Барапштина ж скитање, нерад

Бајћа м старији брат, девер, рођак

Бачује несвр. живети на бачији; пеј.

извући велике батине

Баштинија ж очевина

Бебетарка ж пеј, већ одрасла девој

чица, а још се игра луткама-бебама

Бедотија ж (велика) беда

Белка ж име белог женског створења

жене, кучке, овце и сл.)

Белоклепав, беломуав, -a, -o, прид.

светлокоса особа беле пути

Белото, Гледа с белото-гледа са

мржњом, беоњачом

Белђи{м)/белђимка прил. ваљда

Берија ж галама, свађа

Бесказно прил. неисказано много,

јако добро

Беслеме с шиљеже у тову

Бесник м напрасит и зао човек

Бестрага ж неповрат

Бесуља ж зла жена; курва

Бесује се несвр. спаривати се (кучка,

али и курва)

Билмез м нерадан и прљав човек,

јак и глуп човек

Бије-клепа, бије-клепа несвр. ра

дити тежак посао без знања и умеш

НОСТИ

Бирибиље с напредак, смишљен и

користан посао

Бицман(ин) м мн. бицмање, својег

лав човек велике и неистрошене сна

Ге

Блазнибула ж сабласно створење

Блајало с фиг. тупо створење

Блантав, -а, -о прид. приглуп,

незаинтересован; брбљив

Блесавијbк, -ка, -ко прид. Ђакнут

Блешча м блесавко

Бficна се несвр. радити неразумно;

бавити се узалудним послом

Бљешти ол(e)шти несвр. блистати

Бљувотина ж бесмислица, оговара

ње, лаж, оно што је изблувано

Бљувбчм пеј, неукусно јело, оно што

изазива повраћање

Богатеје несвр. богатити се, стицати

Боговит, -a, -o, прид. боговски, врло

ПОВОЉАН

Бож{нома) прил. тсбож, бајаги

Бојлија м склон тучи

Бокче с, зб, бокчетија, божје дете

Брбара несвр. претурати по туђим

стварима (или храни, па је тако за

гадити)

Бржиње 1 бржење. У бржиње -y

брзини, површно

Брзга несвр. хитати се, брзо (и

површно) радити

Брзгав, -а, -о прид. пргав, жустар

Бритварка ж она која (јој) је украла

бритву

Брчкољ м јад, брига, наборани део.

Бере чужди брчкољи-брине туђе

бриге .

Буав, -а, -о прид. набухао, трапавог

ХОДА.

Буáљћа в. дунћајте госје

Букар м пеј. Онај ко живи у буковој

шуми

Булулејштина ж, пеј, од булулеја,

СOBà.
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Буни несвр. збуњивати

Бурсат, -а, -о прид, великог, грубог

и нескладног тела. Бурсата жена

муШобања

БbЗик-село с село у коме мушкар

ци опсценим покретима на јавном

месту понижавају жене или једни

друге

БbЗика несвр. изненадним опсце

ним додиром изазвати (супротни)
пол

Бbклица ж буклија, пеј. глупа глава

Бошкалbк м издвајање свога дела у

заједничком домаћинству

Ваздиже се свр. успети се уздићи

СТИЦањем, И СЛ.

Вална ж похвала; хвалисање

Валинка ж (наизглед неприметна)

МаНа.

Вантазија ж ћакнута особа неуљуд

НОГ ПОНаIIIања.

Вапируља ж вампирица, зла жена

Велим 1 лј през. Говорити, велити

Весне се (у-свет) свр. отићи далеко

у свет, изгубити се за дуже време

Ветрује несвр. беснети

Вештегар м вештица; зла жена; она

која прави мађије

Висле с откинута рачваста гранчи

ца са воћем или грожђем

Висуљћа ж оно што виси, вису

љак, сасушени измет или блато на

ДЛаКама ИЛИ КОНЦИМa

Власан, -на, -но прид. има власти,

поседује нешто

Влачи речће несвр. трпети оговара

ње због неморала и сл.

Влачи се несвр. скитати се, курвати

сč

ВлашинbЦ, м, Влашинка ж, станов

ник села Власи

Воловодица ж спаривање говеда

Böрта (некога) несвр. слати некога

да ради нешто без потребе и тако га

ПОНИЖАВАТИ

Врљоног, -a, -o, пред, у ходу

избацује стопала у страну

Врнди несвр. окретати се као чигра;

правити се важан, беснети (жена)

Врт-мрт, врт—мрт несвр. врдати;

да ли хоће или неће

Врти (некога) несвр. кињити, (си

лом) обављати коитус

Врти-сучи, врти-сучи несвр. пo

кушавати на све начине успети у

намери

Вртикајца ж превртљива жена, ого

варача

Вртилешник м глодар сличан мишу

али мањи од Њега, ЖИВИ у ШуMИ И

једе лешнике

Вртолома ж превртљив, површан и

ћудљив човек

Вртунка ж куpва

Врцка се несвр. вредно обављати

разноврсне послове; изазивати за

водљивим покретима (жена)

Врцна ж окретна жена; жена завод

љивих покрета

Врцне се свр. нагло се окренути;

потрчати

Böчка ж, мн. вочће, осушен плод

Воћке

Вужди-вужди несвр. покушавати ус

Пети галамом и на друге начине у

својој намери
-

Вуждало с (покладна) бакља од

трешњине коре или гумених отпа

дака, играчка од канапа и круга

289



712 Драгољуб Златковић

- Вуска га 1 вузга га несвр. правити

некоме смицалицу

Вуњара ж превртљивац

Вурдар м онај који прави (или једе)

Вурду

Вутарка ж дугачка сукња, фута

Вbшљам, вbшна ж, ВашЉИВКО

Гаднотија (гаднотиска) ж гад над

гатовима; оно што изазива гађење

Гајдарџија м фиг. онај који се лако

љути, дури

Главуретина ж део коже скинут са

главе при дрању

Гледбц м зеница ока; спољни из

ГЛед ОНОГа, КО Се Лепо обукао

Глетав, -а, -о пред тестаст, недопе

Чен, ЛеЊ

Глне свр. прогутати; прождрати

Глотница ж циција; нерадан и

неумешан човек који стално тражи

од других да би имао, чопор глад

них вукова

Глоџанка ж она која је гладна па

оглодава да би се најела (жена)

Глупарија ж бесмислени поступци

Гмичка 1 жмичка несвр. одавати

карактеристичан звук при гажењу

када је вода у обући

Гмурча м пеј. слинавко

Гњаса несвр. ударати обореног ко

ленима и песницама, "месити га”

Гњетне свр. нагазити неочекивано

(и јако) у рупу

Гњидбц, гњидежм гнездо гњида (у

коси)

Говеџина ж говеђе месо, говеђа жи

ла; говеђа болест, лењост

Големbц м личност на положају

Голка ж сиромашна девојка или же

на која нема шта да обуче

Голодуп(к)а ж в.полка

Голоигра м онај који не уме да

стекне па се доказује играњем, пука

сиротиња

Гољhц м пуки сиромах, одрпанко

Горчуљак м, мн.горчуљаци, горчи

на, јад; напитак од горких трава

Гоштева несвр. гостовати; дочеки

вати госте, говорити некоме да

поједе оно што се не једе

Гроза ж одватност

Грбнћа ж гроздасти висуљак плодо

Bal Ha- откинутој гранчици, гомили

Ша.

Грбње с прљаве лажи, клевета

Грува несвр. ударати јако (врата,

човека у леђа и сл.)

Гузаж гузица; прождрљива жена

Гузурљив!гозурљив, -а, -о прид. Не

Маран, ЛеЊ, ВОЛИ да седи и дрема

Гузвц м гузица

Гусе ж вок, гуско! (женском детету)

ГbЗга се несвр. оклевати; дотерива

ти се без журбе

Дабулица ж микротопоним у атару

Камика

Давере, далавере прил, заиста, ама
баш ч

Да-мћиlда-ђим —да им (Дој)

Дасha м угурсуз над угурсузима

Девоше (нешто) сврденути, затурити

Декне свр. навалити жестоко (на

посао, свађу, тучу, игру); напасти

некога без разлога
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Дели-акbлија ж жена која по нави

ци свакога саветује као да је недо

растао

Детинсhи господар м онај ко се

радо игра са децом (а занемарује

озбиљне послове)

Делник м радни дан

ДИsa се (на грбзје) несвр. уображено

СČ ПОНаIlfa.TKI

Дира ж траг

Дода ж старија сестра, рођака,

јетрва; алапача, вулва

Дозволи се свр. покорити се нечијем

захтеву; препустити се, пристати на

спаривање (девојка, жена)

Доземчес, —та, -то прид. крaткoнoг

а широк човек (или во)

Докладе свр. додати још мало да ва

тра плане; наговорити већ љутитог

да се свађа, туче

Долњак м човек, или ветар, из

низије

Домања ж пеј. домаћица

Домишљар м духовит,

човск

виспрен

Допитује се несвр. саветовати се са

људима од поверења, договарати се

Дорlдоридоримlдоримка везн. (све)

до, Чак

Дористрашан, -на, -но прид. врло

велики, застрашујуће величине

Достигом (га бије) прил. удара га

сустижући, у трку

Дострашнеје свр. уплашити се од не

чега, испунити се страхом

Дотепа свр. дотући

Дотресе се свр.фиг. и пеј, доћи не

позван, нежељен

Доћисне (некому) свр. фиг. доса

дити, доћи некоме до грла

Доучује се несвр. тражити савете

од паметнијих и поверљивих пред

важну одлуку

Драмлија ж, драмка ж, драмсуз м,

тврдица најгорег типа, врло лош

ЧОВСК

Дрвендељ м пеј (зао, тврдоглави)

стар, мршав и висок човек, као суво

Дрво

Дрезгавоlдрескаво прил. плачљиво

и уплашено се понашати и говорити

Дришљам Шмокљан, упркос узрас

ту недорастао

Дрмчијдфнчи (некога) несвр. изази

вати без разлога, цвелити

Дрндање с прерада дроњака за тка

ње поњава; баљезгање

Дрндара-дрндара! узв. подржавање

лупања, ж, лупетање, баљезгање

Дрнка несвр. звецкати, фиг. занове

ТаТИ

Дрнка ж. Вати си дрнкуту —иде

куда науми

Дрнкaлo с фиг. брбљивац, оговарача

Дрнкаше вој кантуту — ухватила је

у неверству па то огласила лупањем

у канту

Дроби несвр. мpвити, причати ко

јешта дуго и без престанка

Дрöљна ж куpва

Дрóњча м одрпанко

Дрóпља/дрИпља м онај ко немарно

хода по блату па је често порскан

блатом

Дрсне свр. ујести (као пас), јако ув

редити, жестоко се одупрети речима

Дртљак м пеј, јако стара особа
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Дрчник м халапљив и безобзиран

човек при јелу и пићу

Дршка ж фиг. додатак истини са

намером да се она извитопери и

злоупотреби

Дујовит, -та, -то прид. сpдљив

Дума несвр. казивати. Ни дума

ни вреви-упорно и непријатељски

ћутати

Дунћа несвр. пеј (халапљиво) јести

Дурли-капа м срдљивко

Дутка ж уврнута замисао. Дунуло

вој дутнете — ушле јој муве у главу,

ћудљиво се понаша

Душовадиште с место где, због оштре

узбрдице, душа излази

Душовадник м убојица, крвопија

Дb м дах, душа; непријатан мирис

Дbнђеле ускл. бесмислена реч за

изазивање Дојкинчана исмејавањем

њиховог говора

Ђири несвр. пеј, гази по дубоком

блату или преко воде

Ђокbш/ћокbш ускл. коњу,

смири

Ђубриштарка ж прљава жена; ого

варача; кучка на ђубришту

Ђуброше се свр. олењити се, запу

стити се, почети смрдети

Ђукbш бацко ускл. овну, да се

смири

Ђурлије ж мн. ДИsajу га ђурлијете

- ИЗНСHaДа МеЊаТИ ПОНаШање И

расположење

Ђурунтија ж гужва, граја; свађа

Жванћало с брбљивац, клеветник

Да СС

Жвоњbкм оно што је (као) сажвака

но, фиг. закржљало чељаде

Жешће клетве — љуте клетве

Живује си несвр. слагати се, догова

рати се и међусобно помагати

Жилетка!цилетка, прослук жIм прс

лук

Жичка ж жица; конац; порекло

Жлтна ж пеј, болешљива жена; она

која је бледа у лицу

Жмукав, -а, -о прид. полузатворе

них (и крмељивих) очију, прљав,

лењ и неумивен

Жбља м жгољавко, мршавко

Жуберна ж поток у атару Дојкинаца

Жцáпају се 3 лм през.свp. изненада

се жестоко посвађати, потући

Жbжнежбзне (некога) свр. јако боц

нути (тољагом, штапом, увредом)

Sвери се несвр. зверати, гледати

ошамућено, чудити се

Sвизарка, Spиска ж двиска

Sвончарица ж најбоља овца која

НОСИ ЗВОНаЦ

Söмбав, -а, -о прид. трапав, тешко

ХОДa.

Sóпа несвр. тешко и бучно ходати

Sулупања ж велика будала, кретен

Забере сврфиг. почети чинити на

гло и јако (рад, свађу, тучу, и сл.)

Заблесавен, -а, -о прид. замајан,

залуђен

Забра-убра свр. почети жестоко

набеђивати некога ко није крив

Заварка се свр. почети журити

Завезе се свр. фиг. застранити у при

чању, размишљању и сл.

Завише прил.

вишку

Заврта!заврча (пару) несвр-умети

зарађивати и штедети

сувише, (некоме) у
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Завутњак м замлата (на женски

начин)

Завутне се свр. рећи (намерно)

наивно нешто како би се извукла ин

формација коју друга страна крије.

Завутује се по девојчетија — задир

кује девојке а ожењен

Заглавља несвр. фиг. спаривати се

(жена)

Загњезди се свр. пеј, и фиг. сести као

квочка на полог и не померати се

Загњете се свp. и пеј. сакрити се,

завући се

Загомиља несвр. досађивати гунђа

н5cm

Загуљбтина ж угурсуз, тешко решив

проблем

Задавља се (ка орати) несвр. пеј. за

муцкивати

Задлби се, заглоби се свр. пеј, и фиг.

јако се заљубити

Задоваља се несвр. фиг. наслађива

ти се туђом невољом

Задомрчкана овца ж овца код које је

изазван полни жар присуством овна

Задорица ж задевало, онај ко пецка

Задржна жена (кобила) — лепа,

снажна, Млада, Здрава, ПОЖеЉНа

ЖСНа.

Задрнчује се несвр. пецкањем за

диркивати час једног час другог

Зајде свр. фиг. изгубити од бриге

или ударца свест

Заједе свр. пеј, и фиг. почети мржњу

према неком -

Заједица ж онај који заједа, кињи,

крвник, садиста

Зајми се свр. узајмити, помоћи,

учинити услугу

Зајнат (ин) м угурсуз

Закарује се несвр. покушавати поче

ти свађу

Закасотина ж тешка невоља; досадан

ЧОВЕК

Закáчља се несвр. заподевати свађу

Закáчушка несвр. разлог због чега

се нешто чини, узрок свађе, нер

ашчишћени рачуни

Заклоп м реза, засун. Под заклоп —

закључано

Заковрне свр. ослабити, изгубити

свест од слабости или ударца

Закокрдавејеfзакрдавеје свр. закрж

JњаТИ

Закомћцкује несвр. замуцкивати,

збунити се у току разговора

Закопан сас-све —сатрт, у великој

беди

Заламач м човек који настоји да

стекне што веће богатство, пре свега

ЗЕМЉе

Залебеди се свр. лебдети у ходу

ИЗНАД ЗСМЉС због поноса и уо

бражености

Залитач м трчкарало, слушче

Залуавштина ж пеј, велика будала

Залупен, -на, -но прид. ћакнут, твр

ДОГЛаB

Залbже (некога) свр. привући сит

ним поклонима, обећањима, лажи

ма, замајати

Залbмњак м рђав човек, авет, зао

ДуХ

Заљопује се несвр. прскати се бла

том (нехотице), замлаћивати се, го

ворити погане и зле речи

Замине (некога) сврфиг. постати

гори од лошег примера
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Замлатњак м онај који прелази

границу пристојности; будала, зам

Лa'a. -

Замћало га — ударило га (у главу),

ЗаНСЈНО Гa

Замотри свр. запазити,

преузети од некога знање

уочити,

Заоноде се свр. почети чинити нешто

па се занети, заборавити

Заорати свр. почети говорити; за

ПИТКИВАТИ

Запљесне се свр. рећи нешто недо

лично као наивчина са намером да

би се увредила друга страна или

сазнало шта крије

Запне (дупе) свр. пеј и фиг. потру

дити се па стећи

Запењави (уста) сврфиг. јако се на

љутити и развикати

Запопузне (некога) свр. напасти ре

чима жестоко и без разлога

Запфтак м кепец, онај ко је закрж

љао или недорастао

Запуца свр.фиг. почети жестоко

грдити или тући некога

Зарабља несвр. заровљавати

Зафга (сас мужје) свр. почети се ву

царати, курвати (жена)

Зарипује и-оноде несвр. заскакати и

обављати коитус (мушкарац).

Затира се несвр. сатирати се неу

мешним радом и лошим економи

СаНЕf M

Затича (некога) несвр. затицати;

претицати некога, одузимати му

првенство; потчињавати некога

Затлцњак м будала која жели да

причајући остави повољан утисак,

а испада још глупља

Затракан, -а, -о прид, ћакнут, глуп

Затфљује несвр. брисати траг, ме

њати исказ да би се избегле после

ДИЦЕ

Заћиген, -а, -о прид фиг. ударен,

ћакнут

Заубави га свр. ирон. учинити лоше

уместо доброг

Зацепује се несвр. фиг. млатити се:

говорити о оном што није могуће

Зачђчкóљ м задевало, ЦепицЛака,

ИЗаЗИВАЧ

ЗачbЧкује се несвр. фиг. задирки

вати са злом намером, изазивати

Зашамади (некога) свр, ошамутити

(јаким ударцем, и сл.)

Збор м разговор

Збута се свр. почети се гурати у

уском простору

Зве свр. позвати на свадбу, славу и

СЛ.

Зган м пеј. мноштво, руља

Згаџáње с угађање, дворење

Зглашава несвр. усаглашавати(звон

це и сл.).

Згребаште свр. унаказити гребањем

Здумају се 3 лмн през.сврдоговори

ТИ Се

Зевало с дете које дуго и без разлога

плаче, размажена жена која плаче и

виче и не уме да престане

ЗевЗé-корзо с пеј, шеталиште за бу

дале (задиркивање момака и дево

јака)

Златка ж мило чељаде, лепотица

Злињује несвр. чинити зло себи и

другима, беснети

Злодушан, -на, -но, прид. освето

љубив

Знаворан, -на, -но прид. пун знања
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Иде му од бревенеци несвр. знати

једино зло чинити (и обављати

спаривање)

Иде му по колетијата несвр. умети

угађати, повлађивати (неком)

Идијотштино (идијотска) ж идиоте

НаД ИДИОТИМА.

Изалтави се свр. изобличити се

Избиколbд м куpва

Извáча свр. похватати

Извезе се (из дрејете) свр. удебљати

преко мере

Изветреје свр-фиг. излапити

Извраска свр. испуцати (гранчица,

стакло, кост)

Извраска се свр. фиг. изгаламити се

Изврви свр. извући узицу

Изврже свp. скинути терет развези

вањем, ударити некога Конопцем,

ШТаЛНОМ

Изврндупи (некога) свр. ударити

некога изненада и јако по туру

Изврндупи се свр. лећи (ничице) и

TaО ЈЕСНСТВОВаTIИ

Извуpи се свр. изобличити се због

преједања (стока, човек)

Извушчи се свр. покрити се одјед

ном осећама.

Изгалати се свр. изгрдити једног

или више људи па ућутати

Изгњаса (некога) свр. добро истући

(обореног) песницама и коленима

Изгорелац м погорелац

Изгрми свр. фиг. посвађати се бучно

И ИЗНеНаДа

Изгустира се свр. прерано се полно

исцрпсти

Издиза се несвр. правити се важан

Издруса свр. истући некога песни

Lцама и Коленима

Издума се свр. одати се, изрећи се

Издупни (опћнци, кожу) свр. избуш

ити рупице, фиг. претући

Изђебра свр. добро истући, казнити

Измбкне свр.фиг. украсти, добро

ударити некога по дужини

Изорати свр. изговорити кратко и у

љутњи разлоге неслагања

Изрове свр. одједном јако рикнути

(магарац, говече), заридати

Изрбвчи (очи) свр. избуљити очи од

мржње, беса, узбуђења

Икан, -а, -о прид (дуго) грђен и

понижаван, без кривице крив

Илала м узвик чуђења на крају

нечијег казивања; крај погрешног

пута или посла. Докарал до Илала

— стигао до краја, не може даље

Илбина ж себичност, подваљивање

Искара свр. фиг. заслужити, зара

ДИТИ

Искара — укара свр. зарађивати

и одмах све трошити на курве и

провод

Исклца свр. истуцати; претући

Искоти се свр. намножити се много

(као стока)

Испердаши свр. фиг. удаљити (ce)

без приговора

Испествује свр, однеговати (усеље,

стоку)

Испишти свр. цикнути

Испрерипује (некога) сврфиг, рећи

све у лице бе увијања, изгрдити

Испрчи се сврфиг. ставити себе у

центар пажње, направити се важан
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Испу(в)а сврфиг. ослободити се

НеЖеЉЕНОГ

Испуца се свр.фиг. прерано се полно

Исцрпсти због претераног општења

Испbшка свр. пеј, најурити (из куће

и сл.)

Истребе свр. устребати

ИсhИлчи свр. искилавити

Исцркли свр. уцаклити, не скидати

ОЧИ Са НеКОГа, ИЛИ НЕЧЕГa

Ишаран, -а, -о прид. довитљив,

лукав, трезвен

Ишћемби свр. пеј. распорити утробу

Ишчáнчи свр. извитоперити уврта

њем (уста, руку, тело), извадити из

ЗГЛоба

Ишчепи свр. изобличити увртањем,

извући из зглоба (удове)

Ишчепи бчи сврфиг, гледати пох

лепно или са мржњом, погледати

искоса у знак неслагања

Ишчука-начука свр. зарађивати и

одмах све трошити на курве и

провод

Ишчули свр. наћулити уши

Ишчђчкује несвр. цепидлачити, тра

жити мане или разлоге за свађу

Jáа и маа несвр. фиг. чинити све

од себе да се нешто постигне или

одбрани

Јајчар м ситан лопов, крадљивац

јаја

Јаости се сврфиг. пети се на пенис

Језа ж стрепња. Једе га језа —

стрепети, очекивати велику невољу

Једно прил. донекле. Једно несмо

верували — донекле и нисмо веро

BaЈНИ

Једно-през-друго прил. врло брзо,

једно за другим

Једноман прил. сваки час, често,

бПет

Једноничи несвр. гладовати као на

дан Једнонице, први дан великог

PICCTa.

Једнуш-другош бр. једном-двапут

Јека-јек прил. сасвим сагласни

Кабав, -а, -о прид. болешљив, слабе

телесне грађе

Кадилница ж фиг. (смрдљива) гуз

ИЦа.

ка(ј)ил. Неје каил — невољно, нехо

тице, није томе рад

Какалашка ж окласак (кукурузног

клипа)

Како-да-је прил. макар како, по

вршно

Калакотра ж фиг. неморална (и

ружна) жена, лош човек

Калпи (некога) несвр. окривљавати

без разлога, кудити, омаловажавати

Кандише свр. пристати под при

ТИСКОМ ОКОЛНОСТИ

Капарица ж капара

Кара-вара несвр. покушавати на

разне начине; све налазити своје

МĆСТО

Караз, гаразfгарез м мржња, дуpe

ње. Држи гарез — злопамтило је

Каразлија, гарезлијам онај ко се са

мном свађао па се нешто дури

Караман м фиг. зао човек, крвопија

Катраница ж фиг. прљава жена

Квесне свр. пеј, седети као остав

љени предмет

Клашњав, -а, -о прид. прљав и дро

Н52B
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Кленsä ж шала; спрдња, човек као

негативан узор. Кленsо кленsави —

грозото над грозотама

Клепа несвр.фиг, безуспешно савето

вати својеглавог

Клечка се (с некога) несвр. спрдати

сс

Кливун м клинасти комад измета

Клипав, -а, -о прид лоше обувен,

развезаних узица на обући па му

клепеће обућа

Клипша!клипчам лоше обувен, лоше

хода, трапаво

Клиска несвр. трчкарати за неким

Клобук м фиг. Клопка, замка, сми

ЦаЛИЦа.

Клоцати (децата) несвр. учити (де

цу) безобразлуцима и бесрамном

понашању

Клца несвр. туцати; потуцати се,

ходати или трчати узалуд

Кљасна ж пеј. ситно, неугледно и

лоше обучено женско чељаде

Кљопöше свр. понашати се горди и

глупо као ћуран

Кова(та) ж фиг. (та) глава

Козињавка ж торба, или поњава, од

кострети

Кока везн. као да

Кокoлан м, коколана ж, особа са из

буљеним очима; онај који похлепно

ГЛСДа

Кокона ж (тупа и ) уображена лепо

обучена, најчешће имућна, жена

Кокри (некога) несвр. дворити

Комка се несвр. узимати причешће,

фиг. само пробати храну

Конопчија/конакчија мужар

Коњаче ти једна! — коњино једна!

(Човеку, коњу, крави)

Копава жбиљка са сувата са подзем

ним стаблом које се једе

Копилача, копиларка ж она која је

родила копиле

Копилдак м пеј. копиле, фиг. незре

ла особа

Кордељ м крута стабљика једного

дишње биљке, окласак кукуруза

Коркар ме — гади ми се, изазива

ме на повраћање својим изгледом,

мирисом

Костура ж ножић са лучним делом

сечива; пеј, туп (и стар) нож

Коте с нејако младунче, маче. Нема

ни дете ни коте — нема код куће

коме да се радује

Котлајћа ж мали котао, котлић

Крастење с фиг. грдња

Крати несвр. скраћивати, фиг. прек

инути са брбљањем

Кратуна жлејка, посуда од лејке за

ЗаХВаTaЊе ВОДе

Крив, -а, -о прид. хром, шепав

Кривbц м ослабљена кошава, дува

претежно у планинском делу, а

правац јој зависи од рељефа

Крка несвр. пеј, и фиг. јести и

пити у сласт преко мере; занове

тати, крчати (црева)

Крлешка/крљешка ж повијена лотра

за превоз терета на двоколицама

Крља се (ка оди) несвр. фиг. правити

се важан љуљањем у Ходу

Кpне свр. јако и изненада ударити

некога, пући изненада (дрво)

Крóс-прсти прил. површно, кроз

прсте
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„i“. } - -Кроти несвр. успоравати ход, ићи

ГОЈКако

Кртар м човек који (воли да) хвата

и убија кртице

Крши ка брати несвр. говорити из

вештачено, језиком који није наро

ДаН

Крштева несвр. фиг. одлучивати без

договараја; давати “памет” некоме

грдњом или батинама

Куга ген. зам, који

Кузум речца зашто не би

Кукларка ж пеј. она која се још игра

луткама (као) недорасла

Кулиза ж превртљивац, лицемер

Куњаје несвр. куњати; тихо трпети

своју невољу, болест

Куравла ж пеј (имитирање Рома.)

BaЖНа ЛИЧНОСТ

Кусур — грозница ж ирон. измиш

љена болест лажних болесника.

Куташка ж (дечја) игра скривалица

Кbгá/кагајкигá прил. када

КБљав, -а, -о прид. оштећених

прстију или шака, неспособан за

ручне радове

Кbсвет м брига, настојање да се буде

као и други. Неје кbсветан — све му

једно, глупо се понаша; ћакнут

КБч м вулгарна и саблажњива гор

ДОСТ

Лáбав у устата —не може да сачува

тајну, брбљив

Лабавцjbк, -ка, -ко прид. не воли

баш много да ради

Ладовање с сеновито место, ужива

ње у хладу

Лáје се речца карактеристична за

говор Дојкинца; значи ПА ЕТО

Ландра се несвр. бесциљно лутати,

скитарати

Лапав, -а, -о прид. брбљив, не

мисли када говори

Лапача жалапача, оговарача

Лебеди се несвр. ходати нежно,

опрезно, гордо, као да се ногама не

додирује земља

Левоше (нешта) свр. патр. украсти

Лекне се!лецне се свр. макнути се,

уклонити се

Ленséње с подругљив окамењени ос

мех крстена полуотвореним устима;

пеј. претерано весело смејање

Лепне љепне свр. залепити бацајем

(блато и сл.); фиг. ударити некоме

шамар

Лечар м пеј. онај који једе лећу

(дакле сиромах)

Ли речца је ли, да ли, зар не

Ливреc, -та, -то прид. бистроок,

промућуран, радознао

Лијо прил. непотпуно, непријатно

због нечијег отсуства

Лисковница|лисковача|лисковина ж

обрштена грана лисника

Литак м дуга женска хаљина опши

вена жутим ширитима, била у моди

у Високу између два рата

Личење с сЛИЧНОСТ

Локмаш м безочно халапљив човек,

изелица, чанкoлиз

Лопатара ж пеј језичара

Лbпче несвр. локати као пас, фиг.

јести халапљиво

Лbcноранац м чиновник, нерадник,

онај ко лако долази до хлеба

Лbжејечи прил. вр. сад, лагати
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Лbжна (лежосана)жлажљивица над

ЛаЖЉИВИЦаМа

Љапавина м киша са снегом, фиг.

лажов, преварант, клеветник

Љиђе, мн од љига ж, слине, бале

Љикша (љигави) м слинавко

Љопав, -а, -о прид. фиг. некаракте

ран, брбљив

Љóпша монај који се лако приходу

прља блатом

Љутачђк, -ка, -ко прид. пргав, жес

ток

Магариње с пеј, магарац

Маждрак м нешто погано, погана

храна која се у свађи препоручује

другој страни у сукобу

Мазан, -а, -о прид. умиљат, лице

меран. Мазна заглавка —лицемер

Мазница ж очешљана и уређена ко

Са.

Мазнулића ж (жена) лицемер

Мајкише се несвр. истицати (жена)

стално своју мајку као пример за

углед

Мáле-мале ускл. види-види!

Малоземан, -а, -о прид. незајажљив

у стицању и отимању земље

Маломозан, -a, -o/маломозгав, -a, -

о прид. Шупљоглав

Маљуган м пеј, дете, кепец.

Манда (некога) несвр. пеј. слати не

кога да без потребе иде час тамо час

ОВаNIO

Масленица ж пеј, и фиг. прљава

ЖСНа.

Матрак м погана реч нејасног зна

чења. За какbв Чеси ми па ти мат

рак? = шта ћеш ми ти?

Машка ж, погодна прилика. Че ми

дојдеш на машку — осветићу ти се

Кад—TaД

Меса војсе виде — види се голотиња

којом изазива мушкарце

Месâљ м платно за покривање теста

И ХЛеба

Мећик м, мн, мећици, комадић ки

селог теста пржен у врелом уљу

Мећишар м слабић, попустљива и

безвољна особа

Меша, мешанија ж удео, право на

заједничко коришћење (воденице,

земље), уска сарадња између дома

ћинстава

Мижав!миџав, -а, -о прид. болеш

љив, у распадању, кратковид, болес

них очију

Мизес, -та, -то прид. витка (девојка)

МаЛИХ И Лепих уста

Мирне свр. успокојити се, не бити

Више изложен бригама и невољама

Младунка ж пеј. млада женска особа

Млесне!млсне свр. силовито удар

ити у главу (кост, и сл), јако за

болети Глава

Мња -мња ускл. подражавање глас

ног жвакања, брбљања, баљезгања

Модрељан м плавоок човек, пеј, бо

лешљив човек поплавио у лицу

Момок м, момковица ж, слуга (у

млађим годинама)

Морило с самоубиство, помор

Мрака (некога) несвр. јако грдити

и понижавати речима

Мрдогуза ж вртирепка, курва, за

ВОДНИЦа
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Мрждав, -а, -о прид. ружан

Мрсник м безобразник, онај који го

вори без стида погане речи

Мршљакар и пеј. онај ко воли месо

(и једе га као пас лешину)

Мрштав 1 мрљав, мрцав, -а, -о прид.

слабог апетита, пробирач

Мршт(ов)ит, -а, -о прид зловољан

Мујар м пеј. превртљивац, човек

преосетљив на увреде (као говече на

муве)

Мујакет прид. предузимљив, вредан

Мулча м пеј. мулац, глупак

Мунsа (некога) несвр. мувати, мал

третирати, бесмислено слати час

ТаMО Час ().ВаNИО

Муpдаран, -а, -о прид. поган, безо

бразан, говори безобразлуке и чини

срамне покрете

Мурдари несвр. вређати поганим

речима и покретима

Мутљавина ж фиг. покварењак

Мушно говедо с говече оболело од

уједа (голубачке) мушице с проле

ћа; пеј, инаџија

На-пути прил. каткад, понекад

Наáли се свр. навићи се на испуња

вање (недоличних) жеља

Набере (некому) свр. накупити мно

го једа, горчине према некоме

Навакше свр. надокнадити

Навача се несвр. прихватати се од

говорног задатка

Навиглавица ж својеглав човек

Навикњује несвр. (имати навику)

говорити плaчним гласом и жалити

CC

Навлачљив, -а, -о прид. немаран,

оставља предмете било где, лоше

обучен, дроњав, прљав

Навре свр. навући (чарапу и сл.)

Навузга се свр. пеј. препити

Нагбзга се свр. једва успети спре

мити се (и поћи)

Нададе (окáње) свр. навалити вика

ТИ

Надева се (жена) несвр. пеј. навла

ЧИТИ Се На ПeНИС

Надигне се свр. поћи негде (далеко)

Надигнут, -а, -о прид, говори Висо

ким гласом, склон свађи, уображен

Надидава несвр. давати више од ос

талих, додавати преко мере у инат

Надокљив, -a, -o, надокњичав, -a, -o

прид. громко говорити, бити склон

свађи

Надокује несвр. говорити преглас

но, гушити гласове других и наме

тати своје мишљење

Надорати свр. надмашити у говору

Надуpли се свр. надуpити се

Назбрљив, -а, -о прид. пргав, прек

Најадови свр. налутити

Најтрпљив, -а, -о прид. највише мо

же да поднесе, истрпи

Накаже (некому) свр. рећи много

непријатности некоме без обзира на

прилику и истину

Накапе (некому) свр. накупити

много једа, горчине према некоме

Накокоши се, накокори се свр. фиг.

уобразити се

Накокри (некога) свр. подворити

Налаје (некога) свр. пеј, рећи неко

ме (ко се не брани) много поганих

речи
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Налbже свр. напричати много ла

жи, клеветати

Наљевчи се свр. пеј. препити

Намаже (некој) сврпеј и фиг. утећи

(из страха или стида)

Намерисује (некога) несврфиг. осе

ћати, погађати нечију намеру

Наметенlнесметен, -а, -о прид. haк

нут -

Намодреје свр. поплавити од под

лива крви

Намурли се свр. намрштити се (као

небо пред кишу), бити јако љут

Напенђоши се сврпеј. нагиздати се

и дићи нос

Напече (некога) свр. принудити не

кога под великим притиском

Напиљасје несвр. стално трљати

нос некоме због ситне или измиш

љене кривице

Напне гајде свр. надуpити се

Напнивbшка ж фиг. уображена особа

која нема чиме да се поноси

Напумпа (некога) свр. фиг. клевета

њем подстаћи некога на свађу ИЛИ

тучу

Напуљезга (некога) свр. наклевета

ти и тако подстаћи на свађу и тучу

Напурли се надуpли се свр. надури

сč

Напогребе (некога) свр. прогонити

некога, узети некога на зуб

Наподлипи (некога) свр. прогони

ти, кињити

Напождипи (некога) сврнапасти

силовито, жестоко и без разлога

Напоре свр. пробушити шилом, убос

ти

Напочепи свр. намрзнути, узети на

зуб

Народ-ненарод . . . — свеједно што

је присутан народ . . .

Насвитка се сврфиг. препити (па

засветлити очима)

Насилица ж притисак, отимачина,

НаСИЉČ

Наситује се несвр. пеј. задовољавати

своју незајажљивост грабежом, оти

МаЧИНОМ

Насмете се свр. збунити се, изнена

да доћи у безизлаз

На(c)метен, -а, -о прид, ћакнут

Наснован у петнајесе - врло висок,

мршав и погрбљен

Настињичав, -а, -о прид. ћудљив

Натлап(иц)а ж неумерен човек при

раду (јелу, пићу, у љубави, свађи,

тучи)

Натовари ( некоју сас некога )

сврфиг. оклеветати да одржава ин

тимне односе са неком особом (из

родбине)

Натресе се сврфиг. обући се (много

и) без укуса

Натреска се сврфиг. опити се

Натргнут, -а, -о прид. ћакнут, ћуд

JЂИВ

Натриша се несвр. наметати се, над

носити се над неком, претити

Натрскује се несвр. кочоперити се,

упињати се свим силама да се учи

НИ ВИШC НеFО ШТО СС МОЖе

Натурљив, -а, -о прид. наметљив,

јако наваљује

Начегари (некога) свр. добро изгр

дити, притегнути негога

Начепен, -а, -о прид. пеј. својеглав,

навалио на једну страну
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Начисто прил. сасвим

Начучури се свp. склупчати се, ста

јати преко нечега као клупко, на

пупити

Наџатњичав 1 наџапњичав, -a, -o

прид. неодмерених покрета, груб,

пргав, жесток

Наџиџа се свр. напити се па се оси

ЛИТИ

Нашевéљ-надевељ иде несвр. пеј.

ићи пијано, лево-десно

Набакарљив, -а, -о прид. немаран

Невел, -а, -о прид. није како треба,

не ваља, не одговара

Невелит, -а, -о прид. (никако) не од

говара, (ни мало) не ваља

Невеселија м невесео човек, склон

ПОТИЦИТČНОСТИ

Недодрмав, -а, -о прид. површан,

лоше урађен, није како ваља

Недодршком нестрпљивко, онај ко

ји није у стању да сачува тајну

Недбгавштина ж пејслаб, немоћан,

болешљив човек, болест, немоћ

Незаситњак м ненасит и грабљив

ЧОВСК

Незатопен, -а, -о прид. сув дрвени

и од дуга направљени суд када не

држи воду, пеј (човек) склон пијан

ству

Нема-нема, па везн. повремено

Немај(те)-куде с безизлаз, диктат

околности супротан потребама

Непраница ж, мн. непранице, пр

ЈЊaB КОМаД ВЕШа.

Нич прил. од ни-ич, нимало

Ниша се несвр. њихати се

Њ6(ј) анfњo(j) анfњонfњоњ зам, њен

Ноува сејшњува се несвр. тумарати;

кришом слушати, шуњајући се, туђе

разговоре

Њуњав, -а, -о прид. срамежљив,

неумешан, збуњен

Нурајњурча м угурсуз, туњавко

Нуравица ж својеглава, ћутљива и

ЗЛА ЖЕНа, -

Њуравчина ж онај ко ћути, непри

јатељски гледа и смишља неко зло

Нури несвр. ћутати оборене главе,

смишљати зло и гледати непријате

J}}{JKИ

Обидок м пробање (на укус)

Обиварак м попарен тврди хлеб уз

додатак соли и алеве паприке)

Обикаља несвр. (за)обилазити, ту

марати около

Обича несвр. радо прихватати (и во

лети некога), волети нешто

Облажи свр. омастити; запрљати

МАСНИМ

Образи се свр, уобразити се

Обрича несвр. обећавати

Обршњина ж образ, достојанство

Овољи свp. савладати, победити,

наметнути некоме своју предност

Оврта несвр. ударати некога неми

лосрдно, радити тешке физичке пос

лове (мотиком, секиром и сл.)

Овртоглавеје свр. пошашавити

Оглаша се несвр. јављати се повре

МČH()

Огрбавчијогрби свр. претући, огр

бавити (некога)

Одврта (клч) несвр. пеј. окретати ле

ђа правити се важан

Одврти опаш свр. понашати се уо

бражено
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Одгаља несвр. откривати срамотне

делове тела, непријатне податке и

сл.,

Одгњáса свр. добро истући обореног

песницама и Коленима

Одживи свр. поживети ваљано, про

живети живот

Одмете свр. обрисати, помести, ски

нути (као) метлом

Однесен, -а, -о прид. фиг. сувише не

сташан (као дете); на своју руку

Одношљив, -а, -о прид. расипнички

троши имовину домаћинства

Одбкне (некому) свр. одазвати се на

ДОЗИВање

Čдома прил. од куће

ОдрČчљив, -а, -о прид. тешко при

хвата. Неје одрбчљива — лако при

хвата љубавне понуде

Одошиња несвр. одисати, имати

луфта

Čжми се свр. почети дремати

Оsвери се свр. чудом се чудити; уне

зверити се

Оиште!воиште с дрвена гредица која

повезује рало са јармом

Čка-мрака несвр. грдити некога без

престанка

Окање с вика, грдња, дозивање

Оклапина ж оно што се добије на

туђи рачун (храна, пиће, иметак)

Окриви (некога) свр. повредити не

коме ногу

Окфндак м крњав зуб, стар човек,

Креатура

Čлан ускл. Аман! Побогу!

Оланsи (некога) свр. крвнички уда

pити

Čмајат си носи - носи своју ману са

собом и не може да је се ослободи

(краде и сл)

Омáшљак м дрво, мотка и сл. чиме

може да се замахне на некога

Омера несвр. намеравати учинити

зло (ударати, истући и сл)

Оноде се (жена) несвр. спаривати се,

курвати се |-

Оњури се свр. ћутањем и ћудљивим

понашањем показивати непријате

љско расположење

Опада (некога) несвр. оговарати

Опљешти сеfопљашти се свр. откри

ти (полу)голу стражњицу и сл., ски

нути се готово го

Оплаши се свр. уплашити се

Опорит, -а, -о прид. својеглав, те

жак за сарадњу, склон свађи и тучи

Оправија ж расплет, оно што омогу

ћава решавање проблема (договор,

савет, алат, документ)

Оправља (нешто или некога) несвр.

поправљати, усаг“ „шавати, водити

ток (свадбе, посла и сл); обављати

коитус

Оприча (не га.)

редом

пр. испричати све

Опфлена перја му прача несвр. по

зивати на сукоб, “бацати рукавицу“

Опули се свр. преморити се од теш

ког терета или рада (као магарац)

Опбнћује (некога) несвр. пањкати

брав, -а, -о прид. широке руке, лако

помаже друге материјално

Оратаџика ж говорљива жена; ала

ПаЧа.

Ораспија ж демонска жена; курва
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Općбри (некога) свр. ударити шибом

или батином преко ребара

Орлеца несвр. пеј, скитати, курвати

Се

Орети свр. учинити ређим (усеве,

чорбу)

Осем сем ВfЗН. ОСИМ АКО

Осем иде несвр. ићи мимо света,

упркос. Осем свет-мимо других,

чудног понашања

Čсетан, -а, -о прид. осетљив, увиђа

183}{

Осеча, усеча несвр. осећати; препо

знавати по мирису

Осило с гнездо оса, фиг. место сва

ђе, туче, злих људи

Откани се свр. одустати од нечега,

оставити некога

Откршује несвр. фиг. трапаво и уо

бражено подражавање говора уче

НИХ

Отöд м одлазак. Дава му отод - ис

терује га

Отпадлица ж клетвена реч за руку

или ногу

Отпеpelотпоре (кожу некому) свр.

“скинути кожу” некоме од батина

Отрадија ж чистина, брисани про

стор

Отранчи (нешто) свр. штрчати неш

то (грба, стомак, пенис, држаљица

секире)

Отреби свр. очистити од вашака, не

чистоће и сл.

Отриша несвр. фиг. уклањати се ка

ко се не би сметало другима

Отфљује се (на другога) несвр. фиг.

пребацивати кривицу на другога

Отроши се (некој) свр. направити ве

лике трошкове (свадба И сл)

Отсуче (некому) свр. одбрусити ув

редљиво

Отуши (некому) свр. премлатити не

кога и тако изравнати рачуне са

}ЊИМ

Очепило га перф, фиг. ушао неки ђа

Во у њега па ради упркос и Чини зло

Очепљак м угурсуз, особењак

Ош-еднуш ј још једнуш — још јед

НОМ

Пајсторћиња ж пасторка

Палавретина ж пеј, опајдара

Палашче с, дем од палаш, мали ло

BaЧКИ ПАС

Пали -гаси мfж онај који, по својој

жељи и потреби да се игра са љу

дима, подстиче или смирује сукобе

Пандало ж штета; велико узнеми

рење, збрка

Паралија ж ниска, покретна и нај

чешће четвороугаона трпеза

Патравшћк, -ка, -ко прид. шепав

(помало)

Патрика ж патријарх. И владиће, и

патриће — сви црквени великодо

стојници

Пачавра ж крпа за брисање пода у

пећи за печење хлеба, крпа уопште,

жена језичара

Пашитно говедо с пеј. човек без оба

веза (као говече на пашњаку), нерад
НИК --

Пенђос м уображеност

Пестиљ ж танка скрама сасушеног

сока шљива на дасци за сушење

Петленко, петличко м фиг. кочопе

ран и свадљив човек малога раста

Печи-пoгaнaц м пеј. онај који једе

ПeЧЕНе МИШеве
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ПИ(ж)ља м дете, кепец

Пија(н)лbк м (алкохолно) пиће

Пипка ж масован помор живине

Пип(к)ав, -а, -о прид. слаб као боле

сна Кокошка, спор у рукама, невешт

Писак м, писка ж, врисак, јаук

Пишна ж она која се упишава

Пласти сено несвр. сакупљати сено

у навиљке и пластове

Плевњар м, пеј, од плевња ж, шупа

за плеву; врло лоша кућа плетара

Плитачbк, -ка, -ко прид. фиг. при

глуп

Плстица ж смотуљак прљаве и нео

ЧЕШЉaHe KOCC

Пљанка несвр. бељезгати, лагати,

кjičbстати

Пљаскало с блебетало, човек који се

не стиди да било шта каже

Пљисне 1 пљесне 1 плесне (през

уста) свр. ударити шаком преко уста

Пљбчас 1 плочас / плочес, —та, -то

прид. Плочаст

Поáлен, -а, -о прид. размажен. Поá

лен, па оáлен — јако размажен

ПоaШљачи се свр. постати нерадник,

cKИТНИЦа, Курвар

Побелелњак м чељаде беле пути,

пеј, блед човек болесног изгледа

Повали-вечера ж хвалисавац

Повачкује несвр. красти

Поврча/поврта реч несвр. бранити

се окретањем умесних приговора на

свађу

По(д)вуцкује несвр. ћутањем, покре

тима и понашањем изражавати љут

њу и најављивати свађу

Подава се несвр. почињати попуш

ТаТИ

Подбива си шегу несвр. подсмевати

С{:

Подбркне свр. увући руку дубоко (у

сено, вуну, жени под сукњу и сл.)

ПодбБцкује несвр. подстрекавати

Подвира се несвр.фиг. улагивати се

Подгази (некога) свр. понизити ро

дитеље (и сл) неуказивањем дужног

ПОШТОВАЊa,

Подева (некога) несвр. подстицати

на свађу

Поджвцне (некога) сврфиг. убости

језиком; подстаћи на тучу

Подиграва се (с некога) несвр. дово

дити некога у смешну ситуацију

Подлипи се (с некога) свр. Удружи

ти се са недораслима (децом и сл.)

па чинити несташлуке, али и штету

Подлитан, -а, -о прид. полетан

Подноси (некога) несвр. фиг. под

стицати некога да прави штету и

СЛ.

Подношка ж папучица на разбоју

Подбкне свр. подвикнути некоме да

ућути, позвати некога гласније

Подоноде (некога) свр. подстаћи (на

свађу, тучу, зло)

Подор/подир м изазивање, омало

ВажаВаHSC

Подочкава (овца) прид. има пеге ис

под очију

Подсмевка/подсмивка ж блага шала;

ПОДСМЕХ.

Подузне се свр. удружити се без мно

го размишљања са лошим другови

Ма И ЧИНИТИ ОНО ШТО И ОНИ
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Пожелези свр. оковати, прекрити

гвожђем

Пожуáпају се несвр. посвађати се

изненада јако и кратко па се брзо

помирити, и опет тако

Позаздравеје свр. завенути (рана);

почети се опорављати (болесник)

Позамине свр. еуфем, проћи

Позасмрџује несвр. заударати пома

ЛО Нa, ИЗМСТ

Позаћурли се свр. везати мараму та

КО Да се ЧСЛО ШТО Мање ВИДИ

Покани се свр. понудити сам себе

храном, послужити се при јелу и

пићу

Политикáш м политикант

Пољlbц м, мн пољци, онај ко живи

у равници, ратарском реону

Померемети се свр. поблесавити

Помијак, помијарник м посуда за

сплачине, фиг. сплaчине, пеј. уста

Помијарка ж брбљива и некарактер

на жена, кучка која једе кришом до

маћинову храну

Помине свр. поднети оскудицу и

патњу, проћи кроз живот па макар

КаКО.

Помодреје свр. поплавити од подли

ва крви због батинања

Помочком пеј. упишанко

Помфдује / помфшује / помрчкује не

свр. фиг. избегавати обавезу, разјаш

ЊЕНБС И СЛ.

Понадвор(ка) мfжвршење нужде (на

пољу)

Понапред прил. ближе почетку,

мало више напред; ранијих година

Понаруча се свр, добро се најести

Понастрањичав, -а, -о прид. своје

ГJIаВ -

Пондрек. Увати пондрека свр. не

моћи се смирити

Поомије се свр. умити се (површно)

Поoпознају се 3 л мн през свp. ближе

се међусобно упознати

Попошка|попушка ж (још зелена) ма

хуна паприке

Попрди несвр.фиг. Љутити се краће

време па се умирити

Попреглне свр. прогутати понеку

увреду, одмах не реаговати жесто

КО

Поприврлачђк, -чка, -чко прид.

пргавији него што је пожељно

Поприлbскује поприлbшкује несвр.

почесто (и помало) лагати

Порита-порита, па свр. бунити се

извесно време па се смирити

Поселарка, помаларка ж жена која

иде од куће до куће, а не гледа свој

ДОМ

Поскраја прил, мало више у страну,

не баш на удару

Посмете се свр. заплести се, збунити

СС

Посмита несвр. ометати, збуњивати

Посуткује (некому) несвр. често др

жати придике понеком без разлога

Потам(о)/пóтамће прил. мало даље

Потesa се несвр. вредно обављати

своје (домаће) послове

Потибује (некога) несвр. подстица

ти (глупог, наивног) да се јуначи,

хвали, прави штету, како би се по

Казао да је будала

Пос)тискује се несвр. снебивати се,

понизно се држати, не имати хра

брости
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Потклаџује несвр. подстицати (ва

тру, сукоб, свађу), пањкати, огова

рати

Потпор м подупирач

Потриса 1 потриша (некога) несвр.

потресати, узнемиравати

Потсмишка ж потсмех

Потули се свp. ићи право и подму

кло ка циљу оборене главе

Потпегује се свр. подсмевати се

Потопчује потБпкује несвр. нестрп

љиво тапкати у месту, понижавати

важнијег од себе (родитеље и сл)

Потшћкује се (с некога) несвр. под

стицати некога да испадне будала,

да се глупо понаша

Поћуткује несвр. нерадо одговарати

Поуcкратbн, -а, -о прид. краћи, фиг.

глупљи

Поципели се свр. понашати се као

скоројевић, опанак као ципела

Прави сићев (жена, муж) несвр. за

довољавати своје (полне) потребе на

недопустив начин

Прача аброви несвр. слати (лоше) ве

сти, фиг. претити некоме преко дру
fих

Прачћи, -ка, -ко прид. из села Праче

Прдња ж прдеж, фиг. неозбиљан раз

говор, неодређен договор

Пребалалика свр. претуpити (неко

ме) све да би се нашло нешто дра

гоцено и приграбило

Преврљује га на несвр. пребацивати

кривицу на другога

Прегл(т)не свр. прогутати (увреду)

Преговара (некога) несвр. оговарати

Предума (некога) свр. наговорити

Некога да одустане

Прејебушка ж безочна превара

Прекарано прил. превише

Прекарује бројанице несвр. фиг. ра

дити јалов посао, дангубити

Прекљунди се прекљунџи се свр.

оборити нос, главу, погpбити се (од

сpдитости, болести, старости)

Прекор м надимак, подругљиво име

Прекршњачи свр. премлатити неко

га, пребити му кичму

Прекутује несвр. пренети сакривено

на сигурније место

Премлцкује | прембшкује | пре

мљацкује несвр.фиг. пренемагати

се, Гласно жвакати -

Прелати несвр. прелетати

Препере се свр. опрати се у више

вода; опрати свој веш

Препрачује (некога) несвр. понижа

вати некога слањем тамо-овамо,

увек на погрешну страну

Пререпчи (некога) свр. ударити

(шибом, батином и сл) по дужини

Прескакала мн с догодовштине, пр

љаве тајне

Претегљи свр-фиг. приграбити; пре

вући (уз велики напор) на своју

страну

Претраскује несвр. оговарати

Претргне се свр. преморити се од

посла, прерано оронути

Претруси се свр. узнемирити се,

претерано се забринути

Претрчује 1 претрчкује (сас орату)

несвр. фиг. непромишљено иступати

Прећутује несвр. не враћати злу реч

Прожопоганац м пеј. онај ко (наво

дно) пржи и једе мишеве

Привредан, -а, -о прид. уме да стиче
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Придава несвр. додавати; расти, на

долазити (вода)

Прикажљив, -a, -o, привитан, -a, -o

прид. уме да одржава добре односе

са родбином, пријатељима, са сви

Ма.

Прикуткује приклта несвр. штитити

своје, приклањати себи

приљубан, -а, -о прид. лако при

хвата и угошћује намернике

Пририпа (некому) бубуљачка свр.

фиг. супротно разуму и вољи покре

не се зло у човеку

Пририта (некој) свр. почети ритати

од неспокојства (глади, жеђи, бола,

беса), чинити последње трзаје пред

смрт

Присáкује несвр. мољакати, просја

ЧИТИ

Присланчи (нешто) свр. прислонити

(површно); фиг. не саградити зграду

како треба

Присмеје се свр. почети се ругати;

придружити се онима који се неко

ме ругају

Притр(e)н, -а, -о прид. сажаљив,

преосетљив, пргав

Притужљив, -а, -о сажаљив

Пришива несвр. фиг. ругати се, или

клеветати, изопачавајем истине

Прљ м кратка дрвена воденичарева

полуга којом помера горњи камен

и вреће, и којом сабија брашно

Проврта се несвр. фиг. претерано

омршавити (због болести); провиде

ТИ СС

Прознаје свр. почети схватати (дете)

Прозорити камење мнм стене у ви

ду окана, прозора

Прокара (нешто) свр.фиr. појести,

попити, упропастити

Прокопше (некој) свр-развити се, ус

пети, унапредити

Промоча свр. измокрити, фиг. упро

пастити иметак на Пиће

Промбкне свр. провући се, провући

НĆШТО

Проноси (некога) несвр.фиг. ширити

ЛОШ ГЛас о НеКОМе, Клевета.ТИ

Пропушка ж опроштај, гледање кроз

прсте -

Просери-сукало с брљива и брбљи

Ва ЖСНа.

Прбстачbк, -а, -о прид. припрост,

неписмен, није путовао

Простира (некога) несвр. фиг. бру

кати и понижавати пред другима

Протеза се несвр. показивати пол

ну жељу протезањем у присуству су

протног пола

Протурњак м расипник, изелица

Прочуди свр. унезверити; учинити

чудаком; зачудити; пренеразити

Пфтка ж прдеж, ветар

Пршка-пршка несвр. фиг. не радити

како ваља, чепркати (као кокошка)

Пузља м пеј, болешљив, глуп, не

умешан или кратковид човек

Пуна ж детињаст, неодговоран чо

ВСК

Пупав, -а, -о прид. закржљао због

неухрањености, великог трбуха (сто

мака, човек)

Пупунћа ж мали врх (прибадаче,

плетене капе и сл). На пупунћуту

пупуњbкат —вршић на лоптастом

завршетку плетене капе (и сл)

Пуравелник м пеј. представник вла

сти, важна личност
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Пустињак м човек без иметка и род

бине, напуштено имање (кућа, оде

ћа умрлог) -

Пустобдац) м скитница; запуштен

човек без игде икога

Пустосватица ж нерадник; садруг

беспосличара

Пbнћа несвр. пањкати, клеветати

Пbшник м смрдљивко, онај ко без

гласно пушта ветрове

Раатлbк, раaт м фиг. живот без оба

вc33.

Равња се (с некога) несвр. упоређи

вдти сč

Радетан, -а, -о прид. радан, вредан

Разáљњак|разáлњак м нерадан и

неодговоран човек

Развaрди (ђи) свр. спречити настав

љање свађе, туче и сл.

Разваџује несвр. раздваја сукобљене

да се не свађају или туку

Развејаншђк, -а, -о прид. расејан,

несабран, склон трошењу

Разветрује се свр. разбеснети се (нај

чешће: жена)

Развлечотина ж немарно обучена

особа

Разврза (некому) орату свр. почети

причати дуго и редом, фиг. вређати

бујицом поганих речи

Разврти се (пупак) свр. почети трпе

ти јаке болове у стомаку

Развртена гузица ж курва, раси

iiник

Разврти работу свр. започети вели

КИ ПОСaО

Разговоран, -а, -о прид. фиг. питак,

укусан

Раздава влашће патhе несвр. хвали

ти се врло наивно, лагати

Раздpдње се свр. брбљати; зановета

ТИ

Разламагује се 1 разнемáгује се

несвр. оклевати; радити да прође

време

Разлати се (некој) несвр. наметати

се другима трчкарањем, ужурбаним

радом, галамом, смехом, давањем

(неумесних) савета

Разлети се (окол некога) свр. рас

трчати се око некога да му се угоди

Размита несвр. фиг. метлом поме

сти пут којим треба да прође жељно

ЧСКа На. ЛИЧНОСТ

Разбка се свр. развикати се

Ранач м хранитељ (ирон.)

Ранење с фиг. говорити некоме да

једе поган

Расвињи се свр. почети се понаша

ти као свиња, примитивно и си

леџијски

Расврљује се свр. фиг. разбацивати

предмете

Расипе (некога) сврфиг. ударити

некога тако јако да изгуби свест

Расипи-дом м расипник

Расклопи се свр. отворити се

Раскрсти (ђи) свр. раздвојити оне

који се туку прса у прса

Распењави се свр. разбеснети се без

разлога на јаче од себе)

Расправан, -а, -о прид. погодан за

разговор и договор

Распрачује несвр. слати на разне

стране

Растока ж срчаница ( на рабаџиј

ским колима)
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Растури-кућам расипник, онај ко

ји растаче дом

Расцрви се свр. заруменити се (од

студени, здравља, младости)

Раћијица ж, дем, од раћија ж, ра

кија

Рашчепене нође мнжрахитичне но

Ге

Рашчепљак м фиг. дете које јако и

без разлога плаче, курва

Рашчепуља ж куpва

Рашчовечњак м подмукао и бести

Дан ЧОВЕК -

Рашчоврка свр. провpтети рупу (на

глави, леду и сл.)

Ребне репне (некога) свр. ударити

јако попречно шибом и сл.

Резил резилbк м брука, силовање

Репер(ч)и се!ропер(ч)и се несвр. ко

чоперити се, наметати се

Репчи се несвр. бранити се без чи

НbeНИЦа, ГалаМОМ

Ретко—ретко прил. врло ретко

Péчка ж, хипокор, од реч, реч, по

словица, пеј. гласина

Речлија м фиг. и пеј језичара

Рид м коса, истакуто место у пре

делу

Рича несвр. казивати

Риџо горило ж риђа горила

Pкавица ж брљива особа; брљиво

ПОНа{[a}+C

Рмба несвр. ринтати

Pљавица ж фиг. и пеј, особа која ли

чи на слинаву овцу са црвима у но

су

Pње мн од фњiha ж ноздрва. Диза

рње - прави се ВажаН

Pöвне свр. рикнути (бик, крава, ма

гарац); фиг. заурлати (човек)

Рогач. Појде на рогач — поћи све

наопако, на свађу

Рогача ж брљива жена. Височка ро

гача - игра речи на рачун Височана

и Височке Ржане, где се иначе на

ЛАЗИ ПОШТа,

Pöгуша ж фиг. уображена жена

Рубовита жена ж пожељна жена за

љубавну игру, демонска жена

Рули несвр. пеј, скитати (као жи

винче)

Руцне свр. заридати јако (као гов

ече)

Pчне сврфиг. јако увредити

Pџав, -а, -о прид фиг. нечист, лењ

Pшум м гужва, свађа, туча

Сабон, -на, -но прид. пеј, иден

тичан, баш као

Саир/сеир м згражавање; брука

Самовласан, -а, -о прид. својеглав

Самоглаван 1 шамоглаван, -a, -o

прид. својеглав, намћораст, ћакнут

Сапфрл, перф, од сbПре, задржати,

зауставити

Сaрeла ж болест са гнојним рана

ма(?), онај који је покривен гнојним

ранама

Сасучесbсуче свр. пеј, непотребно

терати (и због тога намучити) ве

лики број људи или стоке

Свати свp. схватити у чему је трик

Сватнина, мн од сват м, рођаци на

основу женидбе-удадбе, пријатељи

Свитка ж искра, светло

Свpти-шушљак м пеј, велика буда

ла (која чак не уме ни да помете)
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Севтелише свр. почети први пут ко

pистити

Седак м, сетка ж кратак одмор у то

ку посла

Секне свр. повући се (вода, течност);

смањити ниво (течност, зрневље,

брашно); ослабити (бол, притисак)

Сенћар м пеј, ладолеж, нерадник

Сењ{а)ив, -а, -о прид. са много три

не и сена на себи

Серсем-пустиња ж необуздана и

СВадЉИВа Жена

Сикне свр. цикути

Силина ж жестина, фиг. бес, хисте

рија

Синор м атар села

Скаже (некому) свр. рећи бујицу ув

реда

Скапоше се свр. пеј. фиг. сести и не

МИЦа.ТИ Се

Скапча (скапани) м лењивац (над

лењивцима), јако запуштена и пр

љава особа.

Скáџује се 1 скаџује се несвр. задр

жавати се, остати спокојан негде. Не

скаџује се - не задржавати се, не

имати мира због хладноће, дима,

оса, Звери, лоших комшија, не моћи

опстати

Скљешти се свр. пеј. стиснути се (од

мршавости, болести, бриге, зле на

рави)

Скљока се свр. пасти (као) тесто,

пихтије

Скокотљив, -а, -о прид. фиг. шкрт

Скоро-скоро прил. ускоро, врло бр
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Скотна, -о прид. бременита (живо

тиња)

Скрап м, скрапа ж велика, длака

ва и врло отровна гусеница, фиг.

себичњак, циција

Скрчља м пеј, шкртица, циција

Скукуљи се свp. склупчати се (од

мршавости, немоћи, страха)

Скокче (некога) несвр. копкати

нешто некога да каже или учинити

Слабује несвр. бити болешљив

Слáмњи, -а, -о прид. од сламе, по

кривен сламом

Сланопаџав, -а, -о прид. фиг. оседео

(као да га је попарила слана)

С(и)леже с, мн слежина, шиљеже

Слепча м фиг. будала, ћорав код

очију

Сложан, -а, -о прид. равнији, са ма

ње нагиба, погодан за саобраћај и

пољске радове (земљиште)

Слоша се 1 слошаје се (некому) свр.

смучити се, изненада се погоршати

(здравље)

Слунча (слунчави) м замлата (над

замлатама); скитница (над скитни

цама)

Смаaнисује (некога) несвр. омало

ВаЖаваТИ, СТАЛНО НаЛаЗИТИ НЕКОМe

МаНС

Смаљева се несвр. копнити, смањи

Bà'IИ Се

Сметеник сметењак м, пеј, фиг. чo

век неодређеног карактера и особи

На

Смита несвр.фиг. грабити, сакуп

ЈБа"ТИ КАО МЕТЛОМ.

Смолоса аор. затурити, упропасти

ТИ

Смрадља м, смрадла/смрадна ж,

фиг. нечиста (и неспособна) особа
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Смрданац м, Смрданка ж стано

Dник Смрдана, данашњег Петровца

Смрдљивка ж фиг. нечиста жена

Смрдољак м измет, комад измета;

Хаљине упрљане изметом

Смут м свађа, сукобљавање; под

стицање на зло оговарањем, ства

рање несигурности, узнемирења

Смbкља(н) м, смбкна ж, пеј неуре

дно одевена и прљава особа, фиг.

шепртља

Смbкне се свp. спасти (одећа, теле

сна тежина)

Смбциња несвр. пеј фиг. трабити,

Красти

Сниже се свр. фиг. пасти као трска

Собори свр. оборити (у рвању)

Сoкују се 3 л мн през. свађати се

Соли несврфиг. дуго некога, кроз

Грдњу, саветовати или омаловажа

ПаТИ

Соноџује (некога) несврлеј. врши

Ти притисак на некога да промени

Мишљење; наговарати

Соплитка саплитка ж фиг. замка (за

некога), ометање

Соче се 3 л мн през. суочити се да

би се видело ко лаже

Спече се свр. пеј. омршавити

Сплита се несвр. пеј, скитати

Спореди се несвр. упоређивати се,

УCaГЛаси.ТИ се

Спpндосансмандросан, -а, -о прид.

Поцепан, неугледно одевен

Спроведе се несвр. ирон, лоше се

Провести

Сра-моча фиг. аор. рећи у дугој

свађи некоме најпоганије речи

Сработи свр, завршити (сав) посао

Срдља м, срдлаж, особа која се че

сто дури

Срма ж врста јела, сарма

Српка учест, сркати

Срчка се свp. споречкати се (са не

ким)

Станка ж застој. Нема станку —не

стајати, непрекидно нешто чинити

Становbн камик м камен станац,

Старовремећи, -ка, -ко прид. из ста

рог времена, као некад, као наши

стари

Стег м дисциплина, усмеравање ка

раду и одговорности

Стижа ж сустизање

Стиска ка орати несвр. изговарати

тврдо и затворено

Стран (човек) м странац, неко ко

није из куће и фамилије

Странство с иностранство; стран

СТВОВање

Страч м на брзину склепана кући

ца; заветрина за пса у облику кући

Це

Страшно чудо! — Чудна ми чуда!

Строшен, -а, -о прид. фиг. врло ду

ХОВИТ

Струка ж једна од двеју редица на

Запрежним саоницама

Стукне се свр. одустати од намере,

повући се

Сћуне (некому) свр. поступити изне

нада по својој ћуди

Сува несвр. пеј. давати кришом,

подмићивати

Сувачек, -ка, -ко прид. сувоњав

Суде се несвр. суочавају се (на суду,

или било где)
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Суноч прил, целе ноћи

Супурдисује несвр. омаловажавати,

сузбијати

Суpтук м, мн суртуци, (жена) ски

ТНИЦа; курва, курвар

C6зли се свр. јако се наљутити

Сbсипује се несвр. трошити немили

це снагу, здравље (у скитњи, пијан

ству, бризи, раду)

Сbcbка свр. напујдати једно на дру

го (псе, људе)

Тавра ж свечане хаљине; кицошење

Таври (некога) несвр. фиг. ругати се

Таврогуза ж каћиперка

Тага(ј)(тегајтбга) прил. тада

Тачи (некога) несвр. сматрати, ува

жавати, пеј. давати усиљено некоме

предности

Тачи се несвр. такмичити се, наме

тати се другима

Твасал, -а, -о перф, од тваше, стасао

(тесто); готов је (човек), припремио

се за смрт

Тегљи (некога) срце несвр. имати

воље за, бити јако заинтересован

Темерутин м својеглав (и лењ) чo

век са ким је тешко договорити се

Терсене прил. упркос, набусито, м

особењак, намћор

Тескоча ж мали животни простор

Тесник м теснац, сужени пролаз;

Место ПОГОДНО Да Се ПОСТаBНИ КЛОПКа

Тешкодуп(ав), -а, -о прид дебелогуз

(и лењ); слабо игра у колу

Типћц м бот тврдача, Нардус

стрикта

Тиће 1 тићем(a) 1 тићемка прил. и

везн. тек; одједном

Тича се несвр. тицати се

Тлцне се (у-главу) свр. фиг. зами

слити се о свом понашању

ТлчниктлБчњак м туч, фиг. пенис

Тbлчничђк (човек) м курвар

Тмолајтмола(мола ж влажан и уста

јао мирис (на плесни), тамни слој

од влаге и плесни преко дрвених и

других предмета

Товарија ж фиг. пеј, гузица

Тогова, ген. од зам, тија, тај

Топрв(а) допрва) прил. тек сада,

прекасно

Траји (некога) несвр. трпети, подно

сити (некога)

Трака несвр. оговарати (пеј)

Тралалај м, од ускл. тра-ла-ла, фиг.

површна и нестабилна особа која же

ЛИ да ЖИВИ без обавеза

Транћа несвр. пеј, оговарати, гово

pити измишљотине

Транћало с блебетало, оговарач

Трепа несвр. истући

Трöмчам тром човек, спор при раду

и у Ходу

Тропа несвр. куцати мало јаче (на

врата и сл.); фиг. пеј. причати глу

ПОСТИ

Тропало с особа која се не стиди да

било шта каже било коме и у било

којој прилици, не мислећи

Трóпне свр. пеј. фиг. нехотице изва

лити неку глупост

Трс м трска, трстик

Труби несвр. ридати, нарицати

Трупуљеструпељаструтуњеc, -та, -

то прид. дебео, кратконог и кратко

врат човек

313



736 Драгољуб Златковић

Трутне се трусне се свр. ударити се

о земљу од беса

Тукне се свр. одједном појурити ка

некоме (пас), одмах послушати тр

чећи човек) -

Тулпузина (муж) ж глупак

Тура под-нође несвр. фиг. бити не

захвалан, понизити некога

Турило му капу обдо)згоре — горе је

од свега, најгоре је по злу

Тута ж, тутавко м, неспрењаковић,

онај који је спор и невешт, тупавко

Тутав!тупав, -а, -о прид. приглуп и

НЕВCШТ

Тутка га несвр. гурати некога у су

коб (као што се пујда пас)

Тутмакм својеглав човек кратке па

МСТИ

Тутњи несвр. фиг. непрекидно трч

карати због посла

Тbнкокожеc, -та, -то прид. преосет

љив, сујетан, шкрт

Ђетиће прил. тек; онда, тада, од

једном

Ћевлијам веселе нарави, фиг. при

ПИТ ЧОВCK

Ђелестура ж пеј. нерадник; преврт

ЉИВаЦ

Ћесћимна невеста ж она која је не

вина ушла у брак

Ћивка несвр. кевтати, фиг. узалуд

ГаЛаМИТИ

Ђила ж кила. Але и ћиле — килави

И НЕВАСПИТАНИ

Ђилча м килавко, неспособњаковић

Ћим(к)а несвр. магати; позивати

МАХАЊЕМ

Ћипнуше ми слзе сврфиг. одједном

засузих, заплаках

Ђитка ж кита, фиг. пеј, срамота за

коју сви знају, која се трпи јавно

Ћопша (ћопави) м пеј. онај ко не

гледа где гази па тако прави штету

Ћулавка ж фиг. Клопка, замка.

Скројилму ћулавку - наместио му

клопку

Ћулум. За кbвче си ми ћулум? -

Шта ћеш ми?

Уáлен, -а, -о прид. размажен (дете);

упитомљен (животиња), угнут (че

ло, посуда и сл.)

Уáра свр. похарати; потрошити улу

ДО

Убрка се (с памет) свр. изгубити

оријентацију, збунити се

Увртел се у (деца, работу, калиште,

тесто) свр. заглибити се, замазати

се; имати много посла и сл.

Угрева несвр. покушавати изазвати

свађу љутитим држањем и понаша

НbСМ

Удраменијудрамијудремени се свр.

умирити се, смирити се

Удрванџи се свр, укрутити се (као

дрво), срдито се понашати

Удржи свр. издржати, одолети; по

днети коитус (жена)

Уждива несвр. пеј, љутњом, гала

мом и на друге начине покушава

ти остварити своју намеру или

забашурити своју кривицу

Узвери (некога) свр. изазвати чуђе

ње, осрамотити се

Уздиза се несвр. хвалити се, гордо

се држати

Уидау се 3 л мн през. несвр. фиг.

стално се свађати; мрзети се
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Уика (некога) свр. сломити до

стојанство и самопоуздање некоме

сталном грдњом и омаловажавањем

Ујет, -а, -о прид. везаног језика, као

да га нешто ујело за језик

Укалдише се свp. спасити се беде,

зла, куpталисати се

Укарају се свр. 3 л мн. през. почети

се изненада жестоко свађати

Уклал се перф, удебљати (као свиња

у тову пред клање)

Уклцан, -а, -о прид. сломљен као

ЛИЧНОСТ ПОНИЖЕЊИМА ИЛИ ПАТЊАМа,

Укоколи се свр. избечити очи на не

КОГа,

Укоп м сахрана

Укрека се сврх, фиг. почети викати

без разлога

Улав, -а, -о прид. неумешан, глуп,

није у стању да било шта уради како

BaЈЊa.

Улило му-се (у-главу) перф. нешто

наопако схватити и не бити спосо

бан променити мишљење

Улbшти се свр. почети блештати

Уљопа сврфиг. извређати некога

лажним оптужбама

Умалејало му-се перф, постати не

зајажљив

Умодри (некога) свр. претући неко

Га. ТОЛИКО Да ПОПЛalВИ ОД ПОДЛИВа

крви

Умргуљћајумрдуљћа ж она која

гримасом понижава неког од при

сутних

Умфџује се 1 умфгује се | умфдује се

несвр. кревељити се (презриво)

Умbшка се свр. запрљати се, фиг. об

pукати се (у моралном смислу)

Уока се свр. почети викати (без по

себног разлога)

Уостри се свр. наоштрити се, јако се

наљутити -

Уочљив, -а, -о прид. онај ко говори

директно, у очи, најчешће грубо и

неучтиво

Упери се (у некога) свр. усмерити

се ка неком и упорно га кињити и

ПОНИЖава.ТИ

Упетли се свр. почети се копoчерити

(и вређати јаче и старије)

Упирчи се свр. жестоко и без основа

грдити некога, и не попуштати

Уплатка (некога) свр. лажним оп

тужбама и великом виком натерати

некога да ућути

Уплаута се свр. почети губити дах

(од дугог трчања, умора, страха,

стида)

Уредник муредан и дисциплинован

ЧОВСК

Урињује се несвр. пеј. уклањати се

Усеча несвр. брзо осетити и рсагова

ти (на мирисе, звук, умор, иронију);

фиг. страховати од трошкова

Усмете се свр. збунити се, не умети

изаћи из невоље

Усмр(а)џује се несвр. често се прља

ти изметом (или пуштати ветрове)

Успалеје свр. успалити се, добити

јак импулс за спаривањем (жена)

Усраж она која се усрала, фиг. пр

љава и неопрана жена

Устресе се свр. уздрхтати, стрести се

(од гађења, стида, хладноће)

Устршељ прил. супротно, упркос,

преко свега

Усукал се перф, фиг. имати више по

сла него што може да се заврши
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Усyне се свр. ући непозван, као ло

ПОВ

- Утепљак м (као да је) полумртва

особа, без воље за живот, лења, боле

сна или немоћна, фиг. шаљивџија

Утлапи се несвр. навалити чинити

нешто без обзира на противразлоге

Уток (прави сас некога) м уска

сарадња између рођака, комшија,

пријатеља

Утркља се свр. уштркљати се, разо

бадати се (говече)

Утбне се, усмради се свр. пустити

ветрове (безгласно)

Уцени (некога) свр. погодити слугу

на одређено време

Уцекли се свр. почети гледати не

тремице у некога или нешто

Учести свр. почети чинити сувише

ЧеCTO

Учурише свр. под притиском патње,

болести или брига попустити физ

ИЧКИ И ПСИХИЧКИ

Учуди се несвр. пеј. наћи се у чуду

Цáлав, -а, -о прид. приглуп, није у

стању да гледа своја посла и брине

своје бриге

Цвели (некога) несвр. жалостити,

ИЗаЗИВаТИ НеКОГа, Да ПЛaЧе

Цвет м фиг.вулва (девојке, младе

жене)

Цврчи несвр. цвркутати (птица);

кричати (жена, дете)

Цеп(л)енка ж цепаница, фиг. неоте

санко, простак, будала

Цинцарка ж фиг. глава

Цоцне свр, убости злом речи

Црвенило с руменило (лица); спо

собност за стид

Црвиво дупе с фиг. лопов; курва

Црвљоше свр. уцрвљати

Цревар м, цреварка ж, пеј, погрдан

назива за градску сиротињу (и оста

ле грађане) јер једу црева и друге

изнутрице, што је сељацима испод

ЧаČТИ

Црнголеја ж пеј, особа црне пути

Црнка ж пеј, ругање црој жени

Црца(ва) несвр. цркавати (као сто

ка); фиг. живети јако лоше и патити

СС

Чавчи, -а, -о прид. чавкин

Чамиш м празноглава и ћакнута

ЖСНа.

Чаља се несвр. изазивати некога по

дражавањем

Чапурес, —та, -то прид. фиг. склон

свађи и непогодан за сарадњу

(човек)

Час-по-час прил. покаткад

Чепав, -а, -о придфиг. склон свађи

и дреци (човек)

Чеперком патуљак, човек ситнога

раста

Черкана ж пеј, ћерка, женско ство

рење

Черчица ж, дем, од черка, ћерка

Четворица-петина - четворо-пето

po

Чешћи пчешћи, -ка, -ко прид. псе

ћи, фиг. Пун патње (живот)

ЧивесанчБвесан, -а, -о прид. саве

стан, при чистој свести. Неје (од)

чивесан (СГл) - није како ваља

- Чивијар м онај ко на штету других

стиче, шкртица

Чивтесује несвр. ударати (копита

ма), фиг. подмукло понизити некога
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ИЛИ ПОДВаЛИТИ НеКОМe

Чика се несвр. такмичити се

чисто прил. никако, скоро, готово

Човечанство с достојанство, образ

Човече м пеј, безначајна, ситна,

ружна и прљава особа

Чокоја м богаташ, властелин (ути

цај румунског језика?)

Чорапес, -та, -то прид. широких ус

та као отвор на чарапама

Чорне свр. понапити се

Чувателан, -а, -о прид. чуваран

Чукарбц м фиг. пеј. онај који живи

на чуки, брду

Чупеc, -та, -то прид. чупав, неочеш

ЈВан.

Чурљавина ж облак прашине или

дима, пеј, туча, батинање

Чурудише свр. пеј. побудалити, по

кварити се, оболети (човек)

Чутура ж пеј. празна (и ружна) гла

Ва.

Чутурес, -та, -то прид. пране и

ружне главе

Чучуљ м креста, китица на плете

ној дечјој капи, фиг. оно што сра

моту чини још већом

|Џабалаж свађа, галама; туча. Ишло

шабала — тукли се

Шав-џав-џав ускл. пеј, подсмех

празном причању

IJáка/џакбли несвр. галамити без

зле намере

Шамличе несвр. досађивати стал

ним преклињањем да се нешто уде

ли

Шангаза прид ћудљив, жесток (чо

век)

Папа се несвр. пеј, бранити се виком

и без основа, неубедљиво

|Џарка несвр. бости (останом, коцем,

језиком)

Шеврљат, -а, -о прид. брљив, невас

ПИТАН

Ценабет прид. зао, рђав (човек)

ЏенабетиН М, Џенабетина ж, зао чо

век, рђа

Шеремотина ж пеј. курва, рђава же

На

цитне (нешто) свр. фиг. грубо се ота

расити некога

|Џува ж зорт, присила, батињање.

Дава му џуву несвр. принуђивати

силом да се неко усмери у добром

правцу

Шумбуш м весеље, пеј. свађа, туча,

Гужва

Џумла ж гужва, бучна група весе

лих (и припитих)

Шавла Ж. ЛОШа. И нечиста жена

Шант(p)ав, -а, -о прид. пеј, искрив

љеног тела, ЛИЦа

Шаргав, -a, -o (у лице) прид. са

(жућкастим) пегама на лицу (човек)

Шатри-патри I патри-патри несвр.

тешко ходати и при том вући ноге,

ићи као пловка

Шашардисал перф, омамљен, изне

НаДа, ПОШашаВИО

Шашарма ж празноглав и ветропи

раст човек (или жена)

Шашлајшáшна ж непромишљена и

НČСТАЛНа ЖСНа.

Шашлама ж неодмерен и неуравно

ТČЖеЊ ЧОВСК

Шашљам нестабилан (и ћакнут) чо

ВЕК
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Шеврда несвр. ходати пијано, лево

десно, фиг. не држати реч

Шегобивљив, -а, -о прид. склон ругању * * * * * - »s.

Широчbв, -ка, -ко прид. фиг. склон

лаком трошењу новца и сл.

Широкопери се несвр. кочоперити се

(као петао на кокошки)

Шлова/шљове/шóва несвр. пеј, гута

ти халапљиво, без жвакања

Шљами несвр. пеј, говорити бесми

слице и гадости, грабити безобзир

НО

Шљапчајшљипчам онај ко није до

бро повезао обућу; онај ко се лако

испрска блатом (пеј)

Шљепи (некога) свр. пеј. ударити

Шамар

Шмyгна ж пеј. превртљива жена

Шњувало с пеј, онај ко се свуда шу

ња, лош Карактер

Шоврт м празноглава и ћакнута же

На

Шока несвр.пеј. одржавати односе

ван брака

Шомлта несвр. пеј. недолично гово

pити; претеривати у причању и из

МИШЉању

Шöндрав, -а, -о прид. пеј. извитопе

рен, ћакнут

Шопељћа несвр. врскати, тешко из

говарати неке гласове

Штом, почемјпочим везн. пошто,

КаКО

Што-ли..., што-ли. . . . Везн. што...

ШТО. . .

Шпиртбше се свр. фиг. омршавити,

изгледати као извађен из шпириту

Са

Штрк м, мн. штрци, рода

Штуpча м праноглавац

Шћембан, шћембил м пеј. човек

ЛИКОГ СТомака, ЛеЊИВац,

Ве

Шугна ж шугава жена; пеј, бедница

Шуклук и-боклук м смеће, оно пре

остало, што не вреди, пеј. група љу

ди без вредности

Шумак м шумарак; ниска или ретка

шума, шума уопште

Шумкар м пеј. онај из шуме, пла

НИНС

Шунела ускл. тишина!

Шушљав, -а, -о прид. пеј, прљавог

Карактера

Шушмушм заједничка (прљава) тај

на. Шушмуш си имају — имају неку

своју заједничку љубавну, лоповску,

и сл.) тајну

Шушуличе несвр сашаптавати се,

оговарати шапћући

Шчуве(сачуве!сачувај 2 лј импер. од

сачува. Боже-шчуве — Сачувај Боже!

Шbкнут, -а, -о прид. ћакнут

- Шbшка несвр. оговарати шапћући
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