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У В О Д

Професор Павле Ивић, приликом промоције Речника тимочког гово-
ра Ј. Динића у Зајечару (1989) истакао је да су са лексичке стране говори 
призренско-тимочке дијалекатске области добро проучени и да о томе у 
последње време стиже још речника и речничких збирки. Тада још нису до 
науке стигли најзначајнији и најобимнији радови, попут Речника говора југа 
/ јужне Србије М. Златановића, Речника говора јабланичког краја Р. Жугић, 
Речника говора села Каменице (код Ниша), В. Јовановића, Црнотравског 
речника Р. Стојановића, Речника тимочког говора Љ. Рајковића, Речника Пи-
ротског говора Д. Златковића, Речник заплањског говора В. Цветановића. 
Појавио се и један број тематских речника: Јужноморавска повртарска лек-
сика Ј. Марковић, Земљописна и њој сродна лексика југоисточне Србије Н. 
Богдановића, Змијски речник Н. Богдановића, Ткачка лексика Ј. Марковић. 
Антропографски речник југоисточне Србије Н. Богдановића. Овоме треба 
додати и бројне радове теренске ономастике (Изморник, Прешевска Мора-
вица, пиротски крај, Тимок…).

Изазован је у том смислу био и задатак регистровања лексике којим се 
обележавају појмови здравствене културе, односно терминологије народне 
медицине.

Тако се догодило да за свој дипломски рад на Групи за српски језик 
Филозофског факултета у Нишу прихватим тему Лексика народне медици-
не у тимочко-лужничким говорима. Рад је урађен и одбрањен, а овде изно-
симо само један његов део, онај који се могао организовати у облику реч-
ничке збирке, док је систематзизација грађе, са описом лексичких група, па 
и с понеком напоменом о функцији дотичне лексике у самој здравственој 
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култури остао за неко публиковање где неће бити од пресудног значаја 
дијалекатска страна ове лексике, и где ће бити тежиште на њеном културо-
лошком значају.

Лексика је прикупљена од информатора на терену, у зиму 1989–1990. 
године, а истраживање је обухватило села око Сврљига (Жељево, Извор, 
Гулијан и Ђуринац), која припадају ТЛ дијалекту;

Приликом прикупљања грађе на терену нисам располагала неким по-
себним упитником, који би ми вероватно био користан да сам га имала, али 
сам настојала да се унапред водим неким замиљшеним редоследом који 
се касније потпуно оформио у садржај по коме је граћа систематисана. Тај 
садржај изгледа овако:

општи називи за болест;
врсте болести,
болести главе (очне болести, болести уха, болести мозга),
болести унутрашњих органа

болести органа за дисање (болести грла и носа, од назеба и пре-
хладе)
болести органа за варење (болести зуба, болести осталих орга-
на за варење),
болести јетре, жучи и слезине,
болести органа за мокрење,
болести жлезда и лимфних чворова,
болести срца и крвних судова,
болести полних органа,

болести костију и зглобова,
кожне болести,
заразне болести,
душевне болести,
остале болести,
телесне мане (поремећаји говора, поремећаји вида, поремећаји слуха, 

поремећаји хода, остали телесни поремећаји),
физичке повреде,
називи болесника,
телесни органи,
локализација болести и бола,
вид испољавања болести и бола (видови манифестације болести, вид 

и интензитет испољавања бола),
индивидуални осећај болести,
стадијуми болести (зачетак болести, стадијум опоравка и оздра вље-

ња, негативни исход болести,
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симптоми болести (општи симптоми болести, почетни симптоми 
болести, промене у боји лица и тела болесника,симптоми појединих боле-
сти, пропратне појаве болести, остали симптоми болести),

психо-емотивно стање болесника,
узроци и узрочници болести,
називи за лекаре и лечење,
називи за лекове,
модели лечења (магијска медицина, остали облици лечења).
Претпостављам да сам на овај начин прикупила гро лексема којима се 

служи говорник тимочко-лужничког подручја српског језика, мада и ту има 
места неколиким напоменама:

а) Избегавана је модерна терминологија, иначе (у неком обиму) позна-
та и садашњем говорнику сеоске средине (јер је сада скоро сваки човек бо-
лесник са вишекратним пацијенстким статусом!);

б) гушћа мрежа теренскога рада на ширем подручју сигурно би обогати-
ла фонд записа који сам ја могла остварити, где би нарочито било занимљиво 
и корисно регистровати синониме (регионализме);

в) у постојећем раду нисам тежила могућој деривацији, што иначе не 
би било тешко сазнати кад би било времена и могућности за боравак на те-
рену;

г) најзад, није посебно праћена усмена медицина и ветерина, иако је 
овај крај познат по великом броју записа усменог стваралаштва (песме, при-
че, бајања, паремиологија), што би свакако, додатно, обогатило број записа.

Бројни тзв. ,,гранични случајеви“ свакако замагљују прецизност систе-
ма тизације, али таква систематизација била ми је у другом плану – важније 
ми је било утврдити постојање неке речи у говору. Ту мислим на тешкоће, 
или разлоге, да се нека реч, рецимо ,,здравац“ сврста у фитонимију (ботани-
ку), народну медицину, митологију, фармацију и можда још негде. Ми смо је 
овде узели зато јер се неколико његових листића протрља међу длатновима 
кад се човек враћа с гробља. Неко ће ту видети медицински моменат (јер је 
здравац по народном веровању, антисептичан, па ће убити бациле на рука-
ма); други ће видети осећај мириса који упућује ,,на живот и здравље“ којим 
се човек дистанцира од свега што се везује са гробљем, трећи ће уживати у 
мирису, јер се ради о људима горштацима окренутим природи и вегетатив-
ном свету (где је свака трава здравац-миришљавац), четврти прочитати неко 
митско својство ове ароматичне биљке која живи на планини, али је сељаци 
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пресаде и у неки свој зид, близу куће, јер она воли да расте у камењу, док 
неки ће уживати у одгонетању самог имена или приписивању ко зна каквих 
асоцијација у вези с њим. Други случај: ,,грмотрн“ – лепа и загонетна реч, 
пред питањем да ли да уђе у лексику народне медицине ако моји информа-
тори знају да је ,,нешто важно, али не-знају од какво се пије, и како се пије“.

Највећи део фонда лексике народне медицине који се овде излаже при-
пада нашим записима са терена. У неким случајевима, како би се, у складу с 
насловом то поље приширило, консултовани су и следећи дијалекатски реч-
ници: Лужнички речник Д. Манића, Речник пиротског говора Н. Живковића, 
Речник тимочког говора Ј. Динића (в. Литературу и Скраћенице). Многе су 
се речи, разумљиво налазиле и у мојим записима и у овим речницима, али 
кад би ,,наишла“ и нека реч које немамо у записима, која има неки другачији 
облик од интереса за творбу дијалекатске лексике, или за дијалекатску фоне-
тику, поготову ако се јаве синоними, или их пак прати илустративан пример 
из говора, коме нисам могла одолети, то је преузмано, и давано с ознаком 
извору в. Извори). То никако не значи да се нека реч налазила само у нашим 
пунктовима, јер су дијалекатски речници са овог терена и бројем и обимом 
све јачи, али наш циљ није био утврђивање неке географије ове лексике, то 
остаје за посебне задатке.

При преузимању таквих речи уједначавање је дошло само у писању 
полугласника (уместо апострофа, које користи Живковић, овде је знак ь; 
бьзовка : бьзовка). Што се канонског облика за глаголску лексику тиче, узи-
мано је 3. л. једнине презента, али није тумачено истим обликом, већ је у 
дефиницији инфинитив (лекује… лечити се) (Живковић је за основни об-
лик, пошто ови говори немају инфинитива, узимао 1. л. презента: лекујем … 
лечити се). Африказа [дз] означавана је словом S (sркала).

Рад је рађен пре више од десет година, па овде нису консултовани 
дијалекатски речници са овог подручја који су касније објављени. То су, 
иначе, и врло обимни речници (Речник пиротског говора Д. Златковића, у 
две књиге; Службени гласник, Београд 2014; и Речник Тимочког говора Љ. 
Рајковића Кожељца, Лексика, Неготин 2014), па је за очекивање да би се 
тамо нашло и више речи из области овога списа.

*

Поред поприличне дијалекатске уједначности целине тимочко.лужнич-
ког дела призренско-тимочке дијалекатске области, јављају се и неке разли-
читости, на које ћемо скренути пажњу (а тичу се лика забележене лексике).
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Заједничке одлике: финално л (оболел, оплзал), појава ч, џ за *tj, dj 
(напрачује, веџе), прелаз к, г у ћ, ђ пред вокалима е, и, и иза ј, љ, њ (нође, руће, 
барсћи босиљак, бољћа); експираторан акценат без опозиција по квантитету и 
квалитету, овде бележен знаком /¾/, истрвени резултати старог јотовања (на-
пратен).

Неке посебне одлике: пиротски и лужнички део има ль према тимочком 
вокалном л (слза : сльза, клне : кльне); сугласничка грпа дн као гн: (загњица). 
Имамо утисак да у пару л / љ на подручју Пирота и Лужнице претеже л (желуд 
: жељуд) африкатитација пц, пч (липче), а такође и склоност ка употреби s 
(ѕвркољ, мн. ѕвркоље). Исто подручје има облике множине неких именица м. 
рода на е/је (ркољ → ркоље), То је и условило чешће узимање појединих лек-
сема из речника са ових подручја, иако се оне налазе и у нашој грађи.

Разлике се виде и у постојању већег број лексичких синонима, али то 
тражи посебна истраживања: мајчина душица – душичина; мрчкав – чибири-
чав; мрење– мрње – мречка – умирач и сл.

СКРАЋЕНИЦЕ
а) скраћенице Извора

П Живковић (1987)
Л Манић Форски (1997)
Т Динић (1988)

б) остале скраћенице
ТЛ тимочко-лужнички дијалекат
анат. анатомски
аугм. аугментатив
в.  види
жарг. жаргонски, у жаргону
зб. збирно
изр.  изрека, израз
кл. клетва
л. б.  лековита биљка
л. т.  лековита трава
нар. бај.  народна бајалица, басма
нар. песма народна песма
непр. непроменљиво
несвр. несвршени (глагол; глагол несвршеног вида)
пеј. пејоратив
подр. подругљиво, с подсмехом
прил. прилог
свр. свршени (глагол, глагол свршенога вида)
фиг.  фигуративно
шаљ. шаљиво
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А

ајдучка трава Achillea millefolum L хајдучица, л. т. за лечење обољења 
органа за дисање и варење, за шуљеве и опште исцрпљености организма.

ајдучћи мелен м хајдучка трава, спориш Achillea millefolium L.
алипав, -а, -оболестан; слабашан, танана здравља; фиг. увенуо. – Стојан 

беше муж и по, а сьг дошал алипав, едва по пут иде. П; исто што и алтав. Л.
алтав, -а, -о сакат; са телесним или психичким недостатком П; инвали-

дан, деформисаних удова. Л.
алтавица ж саката жена; жена са телесном или психичком маном.
алтавштина ж/м саката особа, особа са телесним или психичким недо-

статком.
ап м таблета; лек .П.
апатека ж апотека.
арам / м непр. проклет. – Да ти је све арам и катран (све проклето и 

црно).
арьм в. арам.
aџијазма ж освећена вода; чудотворна вода која, по народном веровању, 

лечи разне болести.

Б

баграв , -а, -о таман, потамнео.
базди / бьзди несвр. гадно смрди.
бајалница ж врачара, бајалица. – Ја сам бајалница, /jа сам отуралница. 

Ја чу избајати, / ја чу отурити (нар. бај.). (Т).
балдисуе несвр. умарати се (издаје га снага).
балдише свр. уморити се, изнемогнути (изда га снага).
бапка ж рана, раница на устима.
барсћи босиљак м Mentha pulegium L. метвица.
басметарка ж врачара, бајалица. – Ене иде Зорка басметарка, / че ти 

пребаје с лько перце (нар. бај.). (Т).
батише (се) свр. померити памећу.
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бездер / бездир м зорт, паника, страх. – Тьг ју увати бездер, кько че сьг 
таква мокра и гола да пројде проза- сало.

бездир в. бездер. П.
бел пелин м пелен, пелен бели Artemisia absinthium L.
бела рада ж камилица Matricaria chamomila L.
бела џигерица / џиђерица ж плућа.
белее несвр. белети, бледети.
бележит, -а, -о обележен чиме по лицу (богињама и сл.).
бели раван м хајдучка трава, спориш.
бели слез м Althea officinalis л. т. која се користи код обољења органа за 

дисање.
белодробина ж пеј. пегава особа, беломуњаста особа, особа чија боја 

лица подсећа на боју беле џигерице.
белоклепав, -а, -о човек са белим трепавицама.
беломуас, -та, -то / беломуњес / беломујес особа која има плаву косу, беле 

обрве и беле трепавице. – Јован црномлњес човек, а дете му дошло бело-
муасто.

беломујес в. беломуас.
беломуњес, -та, -то в. беломуас. (Т).
бере несвр. скупљати гној, гнојити, отицати (о рани). – Бере ми прс.
бере чир несвр. гнојити, отицати (о чиру).
бесниче Digitalis л. т. позната као лек за јачање срца.
бесничје зб. бесник, зубатица, дигиталис вунасти Digitalis lenata Ehrh (Т), 

в. бесниче.
бесноча1 ж лудост, поремећеност ума, или понашање на начин како се по-

наша особа поремећена ума;
бесноча2 ж особа која се понаша ненормално. – Ока како бесноча.
бије несвр. бити, ударати (о срцу).
бије ко живо изр. спорадични али јаки, оштри болови у желуцу.
биљарица ж жена која лечи биљем. (Л).
блага рана ж црни пришт. – Усту, уступи, блага рано, медна бубо. / У 

Стамбол д-идеш. (Т).
благне свр. ублажити, лакнути (на души), попустити (о болу).
бљувоч м избљувак, оно што је избљувано, бљувотина.
бљување с гл. им. од бљује, повраћање. – Чим поједе нешто, одма бљу-

вање, бљување док си мешину истури.
бљује несвр. повраћати.
богиње / бођиње мн. varicellae оспице, вариоле (мале, велике и овчије 

бо гиње).
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бодеж м пробод (болест назеба и прехладе). – Забодоше се ежи и боде-
жи,/ убодоше Виду у слабину. (Т).

бођиње мн. в. богиње.
боквица / жиловлак ж lantago жиловлак; л. т. за зацељивање рана и по-

секотина и лечење кожних чирева.
болан, -лна, -лно болестан; који је захваћен неком болешћу.
боледување с боловање, стање кад је особа под боловима, в. болување.
боледyје несвр. боловати. – Боледува, боледува, па си оздраве. (Т); боле-

стан је, подносити болест.
болеж ж бол; болест. – Че се умре од болеж. (Т).
болес м болест; општи назив за сваку врсту болести. [Честа су колебања 

у роду, тако да је код старијих мушки род, а код оних који су прошли неку 
школу – женски.]

болесно 1. израз за нездраво, поремећено стање организма; назив за обо-
лело место на/у организму. – Колено ми болесно, затој тека одим; 2. болес-
на особа.

болет в. болест.
болешљив, -а, -о мало болестан (помало болестан), који често оболева.
болешчина ж болест, болештина. – Болешчина га црна изела (кл.).
боли несвр. осећати бол; ~ га глава, рука, нога осећа болове у пределу 

главе, руке и ноге; ~ га у груди, у стомак осећа болове у пределу груди и 
стомака; ~ низ гушу осећа болове у грлу (крајницима, ждрелу и једњаку); ~ 
ниско мешина осећа болове у доњем делу стомака.

боли га грбина изр. има болове у пределу кичменог стуба.
болка ж (мн. бољће) бол, болест.
болник м болесник, оболела особа, онај који болује. – Неје добро добро-

ме јунаку, / а камоли болноме болнику (нар. песма). (Т).
болница ж здравствена установа за лечење, испитивање и рехабилитацију 

болесника.
болница ж болесница.
болњав, -а, -о болестан, болан. – Наумни да жене њиноно девојчиште, ал 

оно стално болњаво па га никуј нече. (Т).
болување1 с гл. им. од болује, боловање, патња због болова.
болување2 с одсуство с посла због болести. – Боли, не-мож се работи, 

морал сам да узнем болување.
болује несвр. в. боледује.
боље му општи израз за стање кад неко постепено оздрављује, мало му је 

боље у здравственом смислу.
бољћа ж болест, бољка. – Не мож да утекнеш од бољћу. (Т).
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бопка1 ж бубуљица.
бопка2 ж (мн. бопће) богиња; ожиљак од богиње.
боровница ж Murtus communis л. т. чији плодови служе за лечење анемије 

и опште исцрпљености организма.
бос-гологлав м Taraxacum officinale Web маслачак.
босиљак м Ocimum basilicum цвеће и л. б. – Верује се да има лековито 

дејство на органе за дисање.
бреза ж Betula лисни пупољци и младо лишће брезе користе се за лечење 

обољења мокраћних путева и жучи, разних кожних обољења, назеба, гроз-
нице, повишене температуре тела и за заустављање пролива.

брно с десни у устима. – Манечко дете мора да жљуве зелени лук да му 
очврсну брна. (Т).

бьз м Sambucus nigra зова (дрво); зовин цвет; зова L.
бьздеж м смрад.
бьздење с. гл. им. од бьзди.
бьзди из уста каже се кад се осећа непријатан, неугодан задах из устију 

(последица покварених зуба, обољења желуца, бубрежних обољења, шећерне 
болести, разних болних процеса у плућима, гнојних синуса итд.).

бьзди несвр. смрдети.
бьзовка ж в. бьз.
бьтьљ м патрљак руке или ноге. – Óн нема десну шаку, ал кьд те удари 

сьс онија бьтьљ, оно ти заштурее у главу. (Т).
бьцка несвр. бости, боцкати, пробадати. – Бьцка мe некво по-грбин. (Т).

В
валинка ж недостатак, мана. – Сваћи човек има неку валинку. (Т).
валичан, -чна, -чно који има какав недостатак, ману.
ваљаје несвр. ваљати, бити здрав, в. неваљаје.
ванђелије ж јеванђеље; чаробне речи или чини.
вантазија ж занесењак, замлата.
ватра повишена телесна температура.
вет, -а, -о који је избледео, олињао, остарио. – Милоја станул некако вет 

у лице, тој не на добро. (Т)
ветае несвр. бледи, стари. – Кьд туј травку човек поеде нема му живот. 

Само жлтее, ветае, жлтее, ветае док се не осуши и не умре. (Т).
ветар м падавица, епилепсија. По народном веровању падавицу су пре-

носили ветрови.
веџа ж обрва, веђа. – Ѕврче ивер у веџу га уби,/ Над веџу му крива пpнга 

стоји. (Т).
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вражалица ж врачара.
враже несвр. врачати, бајати.
вражука несвр. врачати, гатати.
вражукање с гл. им. од вражука, врачање.
вражьльц м врач, онај који баје, који лечи враџбинама. [Постоји разлика 

између врачара, врачка / врачар и вржальц / вражалица. Први пар се бави и 
лечењем бајањем, а други има улогу пророка, прориче шта ће бити, ко је у 
нечему крив, ко је начинио пакост, ко је послао урок или враџбине. Сента из 
Витановца је био вражальц, а није се бавио лечењем. Борко из Ђуринца је био 
травар, и нико га није сматрао врачем или врачаром. У неким случајевима то 
бивају исте особе, па врачка и враже и лечи итд.]

врат м 1) љуљ, вртоглавица, заврат, луда трава пијана трава Lolium 
temelentum L. 2) тешко обољење encefalitis које се јавља након употребе хле-
ба справљеног од жита у коме је било траве врата.

вратьк м дем. и хип. од врат, шија. – Вратьк му тьнак кько сламка. (Т).
враче несвр. врачати, прорицати судбину. – Едни врачу [врачају] у длан, 

дрyђи у yглење. (Т).
врачка ж врачара.
врга / врга (мн. врђе) оспа, бубуљица.
вргав, -а, -о бубуљичав.
вређа / увреџује несвр. вређати, дирати већ постојећу рану.
вређање повређивање већ постојеће ране или болног места.
врека несвр. јаукати, кукати; вречати.
врљав, -а, -о / разокав зрикав
врска несвр. изговарати глас с језиком на горњим зубима (види: 

преврскује).
вртоглав, -а, -о који је ћакнут, који је ненормалан. – Не буди у њега сигу-

ран, он је малко вртоглав. (Т).
вртоглавштина ж аугм. пеј. ћакнута, ненормална особа. – Лекни се од 

мене вртоглавштино една. (Т).
врчи несвр. шикљати. – Врчи му крв из жилу.
вуска ж чешће у мн. вусће кожно обољење; бубуљица, оспа. (П).
вускав, -а, -о бубуљичав.
вьшка ж мн. вьшће вашка.
вьшкав, -а -о вашљив.
вьшља м пеј. вашљивко; вашљивац.
вьшљив, -а, -о вашљив.
вьшна ж вашљива жена; вашљивица.
вьшољак м в. вьшоњак
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вьшоњак м / вьшољак аугм. од вашка. – Кьд погледа оно му плна глава 
сьс вьшоњци. (П).

вьшчица ж дем. oд вьшка, ситна вашка.

Г

гавез м Symphytum officinalе. т. за искашљавање; у виду облога за лечење 
рана и запаљења коже.

гавеља несвр. тешко хода; тешко жваће.
гавне свр. фиг. умрети. (П).
гледьц м зеница ока.
глистаив, -а, -о који има глисте, којије попут глисте, цвилав. (Т).
глка ж гука, израслина. – А по-врат му глка до глку. (Т).
глкав, -а, -о који је гукав, који је са израслинама. – Глкаве му нође од про-

ширене вене. (Т).
глог м Crataegus (бели monogyna и црни nigra) цвет, лист и зрео плод гло-

га (глогиње) користе се код артериосклерозе и хипертензије, за јачање рада 
срца и за умирење организма.

глођиња ж глог, глогиња Crataegus oxyacantha, плод глога.
глув, -а, -о без слуха, фиг. онај ко се понаша као да нема слуха. – Запел ко 

глув у гајде. (Т).
глувее несвр. глувити, губити слух. – Глувеем полак, али сигурно. (Т).
глувна ж пеј. глува жена.
глувоча ж глувота.
глувча / глувшам онај који је глув. – Честит глувча, две чује. (Т).
глувша глув човек.
гљиждав, -а, -о закржљао.
гноиште с место на телу захваћено гнојем.
гној / гњој м нуспроизвод запаљења ткива у виду течне или густе жућкасте 

или зеленожућкасте лучевине.
гњидав, -а, -о / гњидљив који има гњиде.
гњидљив, -а, -о в. гњидав.
гњидна ж она која је гњидљива.
гњој м в. гној.
голема болес ж запаљење мозга. – Не ни чудо што е такав, он болувал 

од голему болес, там долеко. (Т); туберкулоза, заразно обољење којe изазива 
појаву специфичних туберкула у ткивима. Савремена медицина, поред ту-
беркулозе плућа, зна и за туберкулозу бубрега, црева, јетре, зглобова, коже, 
лимфних чворова, полних органа итд.
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големо грмадичје зб. Potentilla erecta трава од срдобоље. (Т).
гологуза ж Cichorium intybus лековита биљка.
горетина ж нагорело место.
гороцвет м Adonis л. т. која се користи за срчана обољења.
горува ж горушица. – Цел дан ме цепи горува.
горуво / горушица жpyrosis, жгаравица, непријатан осећај у једњаку и 

ждре лу, изазван појачаним лучењем желудачне киселине.
горушица ж в. горуво
грашан, -шна, -шно ознојен, са грашкама зноја по челу.
грбав, -а, -о који има грбу, грбавац; који услед болести иде погрбљено.
грбина ж леђа.
грбњача ж кичма.
гргỳтав, -а, -о хрипав, промукао.
гргутавеје несвр. добијати храпавост у говору (промукао, хрипав глас) 

услед болести у грлу.
грепљав, -а, -о рапав. – Грепљаво ми некво у гушу, изгледа да че ме вача 

грип. (Т).
грип м influenza заразна болест проузрокована нарочитим врстама генет-

ски мутирајућих вируса грипа, која се манифестује високом температуром, 
запаљењем дисајних органа или органа за варење и главобољом.

грипљив, -а, -о онај ко је оболео од грипа, грипозан.
гркав, -а, -о промукао.
гркавеје несвр. добијати промукао глас.
гроза1 ж осећање одвратности, осећање гадости.
гроза2 ж дрхтавица, грозница.
грозејем / грознеје несвр. постајати ружан [током болести].
грози несвр. чинити ружним (некога или нешто) [болест]. – Бољћа грози, 

а не убави.
грози се несвр. осећати нелагодност (грозу) пред болесником или у сус-

рету с оним ко је оболео или рањав (грози се од нечага).
грознеје несвр. постајати груб, од болести.
грозница1 ж назеб који се манифестује дрхтањем тела.
грозница2 раница на усни, најчешће као последица прехладе, али и: – 

Мисли се да је узрок узбуђење од љубавног осећања.
грозничав, -а, -о онај који има грозницу. – Цело лето би некако грознича-

ва, тек под есен се малко попраи. (Т).
гртко прил. нелагодно. – Гртко ми од овој једење.
гука ж израслина на телу, најчешће на врату.
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гурељ м крмељ у оку. – Мора д им код доктура да видим што ми стално 
излази гурељ на лево око.

гурељив, -а, -о који је крмељив.
гутав, -а, -о који има кврге, који има гуке на врату.
гутурач тежак кашаљ.
гуџул м зао дух. – Гуџул да те изеде. (Т).
гуша врат, грло. – Стегло га у гушу.
гушав, -а, -о онај који има натеклу гушу, задебљани врат с предње стране.

Д

даврандисује се / даврандише се несвр. дотеривати се, удешавати се; 
опорављати се (после болести). (П).

дальк м слезина; болест слезине са отоком; бол испод груди. – У далькат 
ме боли; 1. увећана, отечена слезина; 2. запаљење десни,оток десни.

даниноћ м Viola arvensis л. б. које се користи за лечење органа за варење 
и за надимање стомака.

деврендише се несвр. в. деврендисује.
дејани се несвр. држати се, држати се некако, једва се држати. – Станика 

се едва дејани. (Т).
дија несвр. тешко дисати, дахтати. – Уморил се па едва дија. (Т). [Нормал-

но дише – пува; тешко дише ‒ дија, а за тешко и проређано дисање – издивује.]
дијање с гл. им. од дијам, дисање, дахтање.
дилалтија болест уста код које отиче рилица, жилица под језиком.
добије се болес изр. вид испољавања заразних, инфективних болести.
довиџује несвр. види по мало, једва види. – Едва довиџујем да зашијем 

пул на капут. (Т).
дожалеје (ми) безл. ражалостити се, осетити тугу, жалост, сажаљење.
дозимее свр. постати хладно. – Кьд ти одеданпут дозимее, да знаеш да 

си се разболел. (Т).
докваца свр. в. доклца.
доклеца свр. / доклца / доквацати, доћи клецајући.
доклца свр. доћи до краја, одживети.
доктур м лекар. м мн. доктурје. (П).
докундише свр. разболети се, оболети. (П).
домучнеје свр. (ми, нам) постати мучно (коме).
достуде (ми) свр. постаде ми хладно.
дочува свр. чује, али не баш најбоље, чује донекле. – Дочувам ја, ал не 

сваћи пyт, мора да е на време, кво ли. (Т).
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дочувуе несвр. чути, али не баш најбоље, чути донекле.
дочỳвује несвр. чути, имати добар слух. – Не дочувујеми не довиџујем 

добро. (П).
драпа се / дрпа се несвр. чешати се крупним покретима. – Стално се дра-

па, па мора да е шугав, ел има вашће. (Т).
драпља ж/м она која се много и често чеше.
драпса се несвр. в. драпа се.
драсти се несвр. дрхтати, осећати језу, страх.
дрезгав, -а, -о рапав. – Некакво ми дрезгаво у-гушу. (Т).
дрен м Cornus mas цвет и плод дрена служе за лечење повраћања, мучни-

не и пролива.
дрзгав, -а, -о в. дрезгав.
дрља / дрљина ж крмељ.
дрљав, -а, -о 1. крмељив; 2. човек са искривљеним уснама. (Л).
дрктање с нервоза, дрхтање тела. – Уватила га дpктавица, неко дрктање.
дрктавица ж в. дрктање.
дрљина ж в. дрља.
дрпање с чешање, снажно чешање.
дрпа се несвр. чеше се снажно. – Дрпа се ко Циганин. (Т).
душење с гушење, губљење ваздуха при дисању.
дỳши се несвр. гушити се, немати ваздуха при дисању.
душичина ж мајчина душица (миришљава трава); Thymus serpyllum L.
дьльк м болест слезине при којој се она повећава, подуст megalosplenia. 

– Деда Еленко знае да гори дьльк. – Чу ти изгорим дьльк. (Т)
дьнгосан, -а, -о обележен каквим ожиљком на лицу.
дьшче несвр. тешко дисати, дахтати.

Ђ

ђине несвр. фиг. гинути, пропадати, венути.
ђинџулa ж мн. / ћинџуле ране по лицу (неодређено значење, неке – било 

какве ране).
ђоз м нана питома Mentha piperita L.
ђурђевак м Convallaria majalisл. т. за многобројна срчана обољења.

Е

евтика ж / јевтика / јефтика туберкулоза.
евтикав, -а, -о / јевтичав / јефтичав, туберкулозан, сушичав, болесник 

оболео од јефтике / туберкулозе.
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евтичав, -а, -о в. евтикав. – Немој да пијеш воду по њега, он е, прлега, 
евтичав.

eгличица ж јаглика, јагличје, јагорчевина Prиmula veris, лековита трава.
ежи се несвр. јежити се (од прехладе).
еза ж језа. – Вача ме неква еза. (T).
език м језик.
екцем м eкцемна кожна болест која се манифестује црвеним флекама 

праћених сврабом, перутањем и отоком.
есен м јасен Fraxinus exselsior.
ећим м лекар (П). (Постоји занимљива „Ећим Тана“, приповетка Ћире 

Ранчића из његове збирке „Под Старом планином“ о народном лекару Тани 
Поп-Крстићу из Пирота.)

ечмак м чмичак / јечмичьк гнојница на очном капку. – Дигал ми се ечмак 
на око. (Т).

ечњак м једњак.

Ж
жалфија ж Salvia officinalis кадуља, кадуна, калавер; л. т. за лечење 

плућних болести, нервних болести, болести органа за варење, реуматизма и 
менструалних тегоба.

ждрљав, -а, -о који је крмељивих, водњикавих очију.
ждрљча м особа водњикавих, крмељивих очију.
желỳд / жељуд м желудац.
жељуд м в. желуд.
живак м тајанствена бољка. – Верује се да неко може да је „напрати“. 

живьц м (мн. живци / живци) живац, нерв.
живовлак / жиловлак / жилавлак м Plantago major, боквица, биљка чије 

се лишће ставља на ране ради извлачења гноја, боквица.
жига ме у косће изр. има осећај жигања, пробадања у костима.
жизне / жьзне свр. оштро ошине, прободе бол. – Жизнуло га преко грби-

ну, па ене га сьг се не може испраји.
жила ж тетива испод колена. – Удари га сьс товагу преко жиле. (Т).
жилавлак м в. живовлак.
жилка ж дем. и хип. од жила, жилица. – Од рећију му излезла жилка на 

нос, црвена. (Т).
жиловлак м в. живовлак.
жлт, -а, -ожут (пожутео од болести). – Жлт ко дуња.
жлтее / жлтеје несвр. жутети, постајати жут (од болести).
жлтеје в. жлтее.
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жлтеница ж жутица (болест јетре); icterus. – Лани ми постароно дете 
боледува од жлтеницу, али кько му Ставрија свари некву траву, оно пре-
здраве. (Т).

жлтеничав, -а, -о који болује од жутице.
жлти раван м Achillea clyeopata л. т. жута хајдучица.
жлтило с жутило, жута боја. – Уватило га некво жлтило, тој не добро. (Т).
жлтне свр. зажутети се.
жлтује несвр. жутети; стално је жут, увек је жут. – Жлти жлтују, црвени 

путују. (Т).
жлтуњав, -а, -о жућкаст, бледуњав, убледео. – Некакав ми жлтуњав у 

лице, не знам на кво че излезне. (Т).
жлч м жуч.
жлчка ж жуч, жучна кеса. – Жлчку ми вади сваћи дан. (Т); – Како да је без 

жлчку! – каже се за слаба човека.
жљебав, -а, -о човек са неправилним уснама (види: жьмбав).
жљебине ж мн. десни (у устима).
жљезда ж жлезда. – Појавила му се жљезда под мишку. (Т).
жљеница ж fonticulus темењача, слој масних наслага, љуспица пепе ља-

стомрке боје на темену беба насталих услед појачаног лучења лојно- знојних 
жлезди.

жмỳкав, -а, -о оштећеног вида, зрикав.
жољав, -а, -о који је жгољав, који је закржљао.
жьзне свр. ударити снажно (о болу), в. жизне.
жьмбавица ж женска особа кривих уста.
жьмбав, -а, -ом који има крива уста.
жьца несвр. боцкати, пробадати, штрецати. – Неково ме жьца у слабине.

З

забере свр. загнојити. – Кад рана забере, на њу се тура живовлак. (П).
заболи га нешто освр.ознака за почетак бола.
заболи свр. отпочети болети, добити изузетно јак осећај бола.
завараче свр. закукати; почети се жалити. – Чим ме види, она завараче, 

те овој ми, те оној ми. (Т).
завене свр. зараста рана. – Штото рана од туј тьнку пушку,/ она вене 

оче да завене. (Т).
заводи се несвр. заносити се у ходу.
заглуши свр. заглухнути. – … те сте му очи заслепиле, те сте му уши 

аглушиле (нар. бај.). (Т).

– 16 –



325Лексика народне медицине у тимочко-лужничким говорима

заглушило га изр. добио осећа јаке болове у ушима услед којих слабо 
или скоро ништа не чује.

загњица / ѕагњица ж задњица, тур; задњи део нечега.
загргутавеје свр. добити гргутав, промукао глас.
загрозеје свр. постати мучно (грозно), згадити се.
задави га изр. добити болове у грлу са утиском дављења у пределу врата.
задрпа се свр. почети се (грубо) чешати.
задуша га изр. несвр. гуши га, тешко дише; има астму. – Деда Гавру е јако 

задушало. (Т).
задиса несвр. имати непријатан задах, заударати, смрдети (од неког тру-

ље ња у организму).
задỳши (се) свр. загушити (се).
заел му се зуб изр. има окрњен или покварен зуб.
заецкуе / зајецкује несвр. замуцкивати при говорењу.
зажлтеје свр. почети жутети, зажутети.
заздравее свр. заздравити, почети оздрављати, залечи се, скоро се излечи. 

– Чека још малко да заздравее па че га пуште из болницу. (Т).
зазебне / заѕебне свр. назепсти.
зазубице ж мн. трњење десни; изр. вата зазубице.
заѕебне свр. в. зазебне.
зајецкује несвр. в. заецкује.
закусне свр. запахнути, запахне скоро да угуши, при чему запахнути (она 

ко је запахнут) кашље. – Сретоше ју але, / але аловите, / дуовите, / ветро-
вите, / па ју закуснуше (нар. бај.). (Т).

закомлца свр. почети замуцкивати.
закомлцкује несвр. муцати у говору. – Не често, ал понећи пут елис до-

бре закомлцкуе. (Т).
закрпи се око изр. заочна болест код које се око превуче неком мреном 

па постане непрозирно.
залати несвр. тетурати се, посртати. – Залати се како пијан. (Т).
залекỳје свр. залечити (рану).
залолосује (ме) несвр. заносити (ме) у глави, хватати (ме) несвестица.
залуав, -а, -о / залував онај коме „Нису све овце на броју“.
залубен, -а-, -о фиг. коме је отупљена ошрица (бистрина), мало блесав; 

ударен. (Т).
залував, -а, -о који је замајан, који је замлаћен, в. залуав.
залувавштина ж пеј. замајана, замлаћена особа.
залулосан, -а, -о ошамућен.
залупен, -а, -о који је заврнут, који је уврнут, који је замлаћен.
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зальцка свр. почети штуцати.
заљуштен, -а, -о фиг. заврнут, замлаћен, ненормалан.
замаџија свр. опчинити, замађијати.
замита несвр. заноси ногом при ходу, храмље. – Сретен замита с леву 

ногу. (Т).
замлатен, -а, -о / замлачен замлаћен, ненормалан.
замлатотина ж онај који је замлаћен.
замлачен, -а, -о замлаћен.
замлцкује несвр. замуцкивати
замлцне свр. замуцнути. – Замлцне по некад, ал не увек.
заноктице ж мн. болест цепања ткива око ноктију.
заноси (га) несвр. имати (ко) вртоглавицу, несвестицу.
заноси ме у одење несвр. имати осећај несигурности, заношења у страну 

при ходу.
запалење плућа ср neumonia упала плућа, запаљење плућа.
запртак м закржљао, мали растом.
запрчич м дем. и хип. од запртак.
запупавее свр. закржљати у развоју; пустити стомак (кад дете закржља, 

оно ,,запупавеје“). – Едно дете им јако запупавело.
заразен, -а,-о заражен.
засвиткавел, -а, -о онај коме услед високе температуре сијају очи.
заслепило (га) свр. добити јаке и интензивне болове у глави услед којих 

се привремено обневиди, заслепити.
засрби свр. засврбети.
застрне свр. застати у развоју.
застарчее свр. застарити, застати у развоју, брзо почети да (се) стари. – 

Њиното девојче дојде некво застарчело.
засуши се рана зарастати, зацелити (о рани).
засьне свр. засушити се [рана, посекотина]. – Што то рана пушка 

талијанка, / Она сьне, оче да засьне (нар. песма). (Т).
затављује несвр. гушити се(од кашља), зацењивати се. (П).
затаји се свр. загушити, изгубити дах; истерати некоме дах. – Затајим се 

чим се подигнем.
затаји ми груди / у груди свр. имати осећај гушења у грудима (затворио 

ми се дах).
затаушка ж гушење.
затвори свр. 1. Онемогућити пражњење црева; 2. Добити оток крајника 

праћен јаким боловима услед којих не може да се гута.
затекне свр. отекнути, мало отекнути.
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затира несвр. сатирати, убијати. – Тија болес све затира.
затисне свр. 1. затвориити, запушити (нос услед болести, назеба, ки ја-

вице); 2. ~ у груди затворити груди шлајмом и отежати дисање.
затлчен, -а, -о духовно заостао, ограничен, затуцан.
затре свр. изгубити, упропастити, уништити [болест].
затьвне се плућа добије се упала плућа, запаљење плућа.
заушће ж мн. обољење доушне жлезде, заушке.
зацрвеје се свр. зацрвенети се. – Зацрвејал се како перђиш.
зацрви се свр. поцрвени, зацрвени се од стида или од хладноће. – Зацр-

вило му се окол зуби. (Т).
зацрвиле му се очи добио црвенило, оток очију.
зацрвило му се грло добио црвено грло због прехладе или инфекције.
зачмрљен, -а, -о затуцан, заостао. – Ма, кво има да тражиш од њега кьд 

знаш да е зачмрљен. (Т).
зашатри свр. почети кривити (у ходу), ћопати. (П).
зашљачи свр. омађијати, омамити, занети. – Ђаволска невеста зашљачила 

љуђе и они тели да се подаве (П).
заштукне1 свр. изгубити свест, онесвести се. – Кьд паде он заштуче. (Т).
заштỳкне2 свр. пасти у кому. – Ао, он веч заштукал, готово.
заштурее свр. мркнути (свест). – Кьд те ударим, ш-ти заштурее у главу.
зблскан, -а, -о ударцима затупљен, смлаћен.
згоден, -а, -о погођен. – Згоден у сред груди.
згољав, -а, -о жгољав, ситан, закржљао.
згули свр. огулити, одрати. – Згулил сам си прс, док сам намештал ћунци.
згуљен, -а, -о здеран, огуљен. – Привија згуљено колено. (Т).
згмечен, -а, -о који је згњечен, ударцима спљоштен.
згмечи свр. згњечити, спљоштити.
зграшти се свр. изгребати се.
згребашти свр. пеј. згребе. – Мачка га згребаштила по очи.
згребе свр. изгреба, огребати. – Згребе ме трње по руће.
згуљотина ж здерано, огуљено место на телу или чему другом.
згуљоше свр. пеј. одрати, огулити. – Све сам се згуљосал, дор сам се ка-

чил по онија багрење. (Т).
здрав, -а, -о онај ко је у општем стању организма, ко није оболео.
здравац м Begonia л. т. користи се у народном веровању у вези са погреб-

ним обичајима.
здравје с здравље. – Нека је са здравје. – Пиши ми кько си са здравје. 

здравјице с дем. и хип. од здравје. – Чувај си здравјице дор га имаш.
здравỳје несвр. бити здрав, живети у здрављу.
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земљосан, -а, -о таман у лицу као земља, као мртвац; испијена лица, до-
шао у лицу таман као земља.

земљоше се свр. начнити се у лицу као од земље, потамнити у лицу.
злојешан, -шна, -шно који слабо једе, који је без апетита.
зова ж Sambucus nigra баз, базовина; цветови зове користе се код обољења 

органа за дисање, за снижавање крвног притиска, код реуматизма и нервозе.

И
игличица ж в. јаглика.
иде му ћисела вода на уста изр. осећати мучнину и печење у једњаку и 

желуцу праћену киселим подригивањем.
избацује шлајм изр. искашљује густ гнојав секрет из плућа.
извитлил руку ишчашио (руку). (Л).
изглоби свр. испасти из зглоба, ишчашити (руку, ногу).
изгорен, -а, -о који је задобио опекотине по телу.
изгоретина ж изгоротина опекотина, опеклина. – Попарил се с ћипело 

млеко, па му се на ногу напрајила голема изгоретина. (Т).
изгоротина ж в. изгоретина.
изгрбави се свр. погрбити се од тешког рада, добити грбу; пребити леђа. 

– Од тегљење и ринтање сам се изгрбавил, не од добро. (Т).
изгуби се свр. постати забораван, постати сенилан.
изгуби снагу свр.онемоћати, изгубити снагу од неке болести.
издат м надув. – Овај трава лечи од издат.
издатћиња ж Hypericum perforatum L. кантарион, госпина трава.
издивује несвр. једва дисати, издисати, дахтати. – Ене га где издивује уз-

брдо.
издỳје се свр. надути се.
издьне свр. издахнути.
изђину свр. мн. изгинути, пропасти.
изебне свр. назепсти.
излекује свр. излечи. – Излекувал га Вукадин из Рогоште. (Т).
излекује се свр. излечити се. ‒ Тај се бољћа не излекује [нелечива је].
изломен, -а, -о изломљен. – Изломена му лева нога.
изманћа свр. смањити, спласнути (о отоку на телу).
изњурен, -а, -о изнурен, исцрпљен, изнемогао.
изњури свр. изнурити, исцрпити [болест].
изрка се свр. храчући избацити слуз из носа, исхракати се.
изркне се свр. исхракнути се.
изркује се несвр. исхракивати се.
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илач / иљач м лек. – Пијем некви илачи што ми доктур преписал, али 
слабо помагају. (Т).

иљач м в. илач.
има жљезде израз за болесника који има непознато обољење жлезде пра-

ће но отоком.
има надимање израз за болесника који осећа надутост у пределу трбуха 

праћену болом.
исипал, -а, -о се осуо се, ослабео, омршавео. (Л).
исипе свр. исипати, осипати (кад се детету појаве богиње по телу), до-

бити осип.
иска несвр. биште; чисти главу од вашију.
исклоснавен, -а, -о повређен у пределу вилице. (Л).
искужља се свр. 1. пукне се па покуља из њега (о чиру). – Начьс му се 

искужљал чир. (Т); 2. побацити.
испари се свр. опећи се паром, врелом водом. – Испари се сас жешку 

воду (Т).
испијен, -а, -оизнурен, изнемогао, слаботелесан.
испрезебне / испреѕебне свр. прозепсти.
испреѕебне свр. в. испрезебне.
испришти се свр. добити приштеве по телу.
испршавил, а, -ло се добио пришу по лицу; кожа на лицу му испуцала.
испукне свр. испадне, испрсне. – Испукле очи ономе који Стевана урочи. 

(нар. бај.). (Т).
исрка се свр. исхракнути се, хракћући одстранити слуз из носа. (П).
исркује се несвр. исхракњивати се. (П).
испьшка свр. испустити гасове из себе.
истине свр. охладити се, озепсти, смрзнути се. – Истинỳмо на овија студ.
истица несвр. истицати, исцурити. – И крв польк истица из њега.
истьнчи се свр. постати тањи, мршавији, омршавети.
исћија се свр. искијати се.
исцели се рана свр. зарасте, зацели се, залечи се рана.
исцибри свр. постати испијен, постатие блед и скоро прозрачан. – Душан 

у ѕадње време добре исцибрил. (Т); смршати. – Детето ни исцибрило. (П).
исцибрил, -а, -о ослабио, смршао. – Исцибрил – од њега остале само очи. 

(Л).
исчамрее / ишчамреје / ичамреје свр. ископнити, ослабити, ослабити фи-

зички и психички, излапити. – Стар човек чамрее, чамрее, дор не исчамрее.
исьне се свр. исушити се, увенути, исахнути.
иште се несвр. требити се од вашију, бискати се. (П).
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ишчамрел, -а, -о онај ко изгуби снагу од неке болести.
ишчаши се зглоб luxatio померити се, искочити, испасти кост или кости 

из лежишта зглоба, зглобне чашице.
ишчепи се свр. искривити се, извитоперити се. – Исчепило се, па не личи 

на човека. (П).

Ј

јаглика / јеглика / игличица ж Daphne blagayana рана пролећна биљка 
жу та цвета.

јагорчевина ж Primula veris л. т. за искашљавање секрета из плућа.
јаребика Sorbus aucupara јаглика, јагличе, л. т. за лечење плућних болести 

(особито лакше искашљавање).
јаска несвр. боли пулсирајуће (зубобоља). (Л).
јевтика ж туберкулоза.
јевтикав, -а, -о / јевтичав туберкулозан.
јевтикљавштина ж/м пеј. туберкулозан.
јевтичав, -а, -о туберкулозан, в. јевтикав.
јевтичавица ж пеј. туберкулозна болесница.
једе ме у стомак, у жељудац изр. за бол у виду осећаја једења у стомаку 

и желуцу.
једић м Aconitiиum л. т. за мигрену и реуматизам.
језик м орган у усној дупљи – Дигла му се нека вржица на језик.
јендрца несвр. храмати, ићи храмљући пошто (му) је једна нога краћа, 

шепати.
јенѕа несвр. иде ,,на кьнт“ (иде побочно). (Л).
јесен м јасен (користи се у неком лечењу, али неутврђено ком).
јечмик м јечмичьк гнојница на очном капку.
јечмичьк м дем. од јечмик.
јури га напоље изр. има пролив.

К

кадарчьк, -шка, -шко мало ојачао, постао кадар.
камилица ж Matricaria chamomilla камомиља, бела рада; л. т. која се ко-

ристи се код очних болести, чирева, упала коже и слузокоже, болести желуца 
и стомака, главобоље, болова у ушима и код приглувости.

кантарион м / смицаљћа Hypericum perforatum богородичина трава; 
горња половина биљке у цвету користи за лечење болести гениталних орга-
на, обољења органа за варење, кожних болести, за зарастање рана, посекоти-
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на и других повреда на кожи, шуљева, за јачање апетита и општег имунитета 
организма.

капка ж кап, шлог – Стревила га капка.
капше несвр. скапавати (од умора). (П).
каракап м болест уопште. (П).
кашљица ж кашаљ, кашљање, tussis. – Нападла ме голема кашљица. (Т).
кашљичав, -а, -о који кашље, који болује од кашља.
кичица ж в. кантарион.
клека ж Juniperus communis л. т. која се користи код реуме и назеба, код 

цревних паразита и као диуретик.
клет, -а, -о проклет, проклињан.
клетва ж у нар. медицини: поступак да се магијски, речима упути болест 

ономе ко се проклиње. [У говору Лужничанки има баш много клетви. Муш-
ки одговор је: „Кун, кун – кливун“! (Кливун је – говно. Значи, клетва је ништа, 
не важи!). Али, у клетву и проклетство се верује.]

клеца свр. подрхтавати (о коленима) услед опште исцрпљености тела у 
болести.

клецка несвр. клецати, ходати на једној нози, храмати.
клинаво сприд. кењкаво (дете). Дете које много плаче.
клинови м мн. усов, препонска кила код дечака.
клувчи се несвр. савија се у клупко. – Клувчи се – боли га мешина. (Т).
клк м / кльк кук.
клне / кльне несвр. клети, проклињати.
кльк м кук (у Лужници)..
кльне невр. клети (у Лужници).
кљакавштина ж/м пеј. онај који је кљакав. – Кљакавштино една, бежи 

одотле. (Т).
кљуца му у уво јављају му себолови, пулсирање и осећај кљуцања, 

ударања у ушима.
кобеља несвр. једва иде.
коглца несвр. штуца, дави се. – Поче да коглца и утаји се. (Т).
коглцање с штуцање.
кокалица ж велика кост, кошчурина.
кокало с кост (мн. кокала скелет).
кокрдав, -а, -о кржљав, неразвијен.
колчи се несвр. држати се круто, укрућено (као колац).
комлца несвр. муцати.
комлцка несвр. муцати, збуњивати се при говору. – Кьд га пита кмет 

што е тој тека работил, он поче да комлцка. (Т).
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комса се несвр. чешати се наглим покретима. – Комса се ко да има вашће. 
(Т).

копнеје несвр. копнити, топити се, нестајати. [у физичком смислу, од бо-
лести].

коприва ж Urtica лист коприве користи се код плућних болести, за 
зарастање рана и раница на кожи, код анемије, за дијету и за повећање коли-
чине млека код дојиља.

кос м / коска / кочина кост.
коска в. кос.
косопас м болест која доводи до опадања косе, лишај косе.
кочина ж в. кос, коска.
кочинка ж 1. зглавак на нози;. – Убила сам си ногу у кочинку. – Боли ме 

нога у кочинку. (Т); 2. дем. од кочина.
кочкав, -а, -о човек са пегавим лицем. (Л).
кошчина ж кост.
кошчинка ж дем. од кост.
кра несвр. кашље. – Наѕебал па сьг кра ли, кра. (Т).
крвавит, -а, -о крвав.
крвљоше несвр. крварити, прокрварити.
крвољина ж аугм. и пеј. од крв. – Кьдно се избише там на кеј, оно 

крвољина потекла на све стране. (Т).
крвомочљив, -а, -о онај који мокри крв.
крвчьк м дем. од крв.
крив, -а, -о ћопав. – Рада е крива на десну ногу.
криви несвр. храмље, шепа. – Виден колар криви на десну ногу. (Т).
кривоклкав, -а, -о особа ишчашена кука и кривог хода.
кривоносес, -та, -то који је крива носа.
кркав, -а, -онај који кркља, кашље.
крн, -а, -окрњ.
крндељ м (мн. крндеље П) крњав зуб, остатак окрњеног зуба у вилици.
крнча / крњча м особа са физичким недостатком (без зуба, уха).
крњча м в. крнча.
крстетина ж крста (доњи део кичме с карличним костима). – Мешина му 

прирасла за крстетину. (Т).
крсти мн. крстићи који се стављају на оболело место на телу ради из ле-

чења (у враџбинском лечењу).
крупа ж болест желуца до које долази када се неко преједе.
круче несвр. тешко кашљати.
кужља несвр. нагло излазити, излазити у маси (о крви).

– 24 –



333Лексика народне медицине у тимочко-лужничким говорима

кукаља ж кукаст штап, кукаста тојага као помоћно средство старијима 
и особама оболелих ногу које несигурно ходају. – Баба узе кудељу, а деда 
кукаљу… – Почел и он да оди на две кукаље. (Т).

кукурег м л. т. која се користи код шуге и вашљивости, в. кукурек.
кукурек м / кукурег Helleborus div. кукурек.
куња несвр. / куњаје лоше се осећати, осећати се немоћно.
куњаје несвр. осећати се лоше, куњати. – Лежим цел дьн и куњајем. (П).
купина ж Rubus оструга; корен купине користи се код дрхтавице, врућице, 

менструалних тегоба и крварења; купиново лишће за јачање желуца и обо-
лелу слузокожу уста и црева; зрели плодови купине за јачање имунитета.

Л
лабне свр. попусти, ослаби, смањи интензитет. – Малко ме лабну грбина.
лакне свр. наступити олакшање, смањење и ослобођење од тегоба бола 

или болести.
лако прил. субјективни осећај олакшања болесника након прележане бо-

лести.
лан м Linium житарица која се користи се за опекотине и упале коже и 

слузокоже.
лекарица ж жена лекар. – Моја мати лекарица, лекарица биљарица … 

(нар. бај.). (Т).
лекување с гл. им. од лекује, лечење.
лекује несвр. лечити, исцељивати. – Лекује га бађи Вукадин из Рогоште, 

али слаба вајда. (Т).
лекỳје (се) несвр. лечити се.
ленгер м рентгенски апарат, рентген. – Гледали га на ленгер, али му ниш-

та не пронаоде.
лешче / слешченесвр. дахтати, стењати.
липа ж Tilia цветови липе користе се код назеба, обољења органа за ва-

рење и код појачаног знојења.
липсување с липсавање. – Дошло до липсување.
липца ж врста кожног обољења.
липче свр. / липше липсати. – Нек липче, дабогда! (Т).
липше свр. погрд. умре, угине. – Млого е болан, оче да липше. [Сто-

ка липше, или цркне, а човек умре, престаји се, упокоји се, отиде на онај 
свет… Умире и пчела, или говедо.]

лиша ж болест коже, врста екцема, лишај.
лошотија ж / лошотиња недаћа, зло, беда; болест.
лошотиња ж в. лошотија.
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луд, -а, -о 1. онај ко је нервно оболео, пореметио памећу; 2. фиг. особа 
неконтролисаног, и неприхватљивог, понашања.

лудна ж несташна, немирна, луда женска особа.
лудоча ж лудост.
лỳња ж тамна или браонкаста пега на лицу; трагови прележаних богиња 

по лицу.
лỳњав, -а, -о онај који има тамнобраонкасте пеге по лицу (луње); који је 

пегав по лицу.
луње ж мн. пеге по лицу (као назив болести чешће се користи у множи-

ни). – Убаво му стое луње по лице. (Т).
луџа м пеј. луд. занесењак, особењак; лудак.
лькне свр. осетити олакшање, ослободити се тегобе, лакнути.
лько перце с – Ене иде Зорка басметарка,/ че ти пребаје с лько перце 

(нар. бај.). (Т).
льцка несвр. штуцати.
льцкање гл. им штуцање.

Љ

љига ж мн. љиђе / лиђе слуз која малом детету иде из уста.
љигав, -а, -о коме теку љиге из уста.
љигави несвр. пуштати љиге, квасити љигама што.
љигна ж пеј. особа којој стално цуре бале из уста.
љигша м в. љигна.
љиђе ж бале, слине, в. љига..
љубичица Viola користи се код обољења органа за дисање.
љуспица ж ситне плочице епидерма које отпадају кад рана засушује.

М

магарица ж / могарица pertussis магарећи, велики кашаљ, рикавац, зараз-
но обољење у виду загушљивог кашаља. које се преноси капљичним путем. 
– Детено ми има магарицу.

магаричав, -а, -о који болује од магарећег, великог кашља.
магаричка ж магарећи, велики кашаљ. (П).
мађијара ж в. мађијарка.
мађијарка / маџијарка ж жена која прави магије.
мађије / маџије ж мн. магије.
мађионара ж жена која се бави магијама. – Стано ле, мађионаро ле, / 

Мани се од теј мађије (нар. бај.). (Т).
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мађоше несвр. бацати чини, мађијати. – Мани се од теј мађије, / Свото 
ми село мађоса. (Т).

мазуљ / мозуљ м жуљ.
мајасиљ / масиљ м врста кожне болести, лишај, екцем. (П).
мајчина душица ж Thymus л. т. за лечење обољења дисајних путева уоп-

ште, посебно великог кашља и бронхитиса.
малокаван, -вна,- вно болешљив.
мамка ж 1) врста хроничне главобоље; 2) бол, севање, жигање, прободи 

у костима.
мане свр. престати да боли. – Штото рана од туј тьнку пушку,/ Она 

боли, оче и да мане,/ Штото рана од туј тьнку сабљу,/ Она вене, оче да за-
вене. / Штоно рана зуби девојачћи,/ Она пече, нече ни да мане (нар. песма).

манит, -а, -о / манљив који је са неким физичким недостатком, који је под 
маном.

манљив, -а,-очовек са манама.
маносан, -а, -о са манама.
мањьк м недостатак [телесни или душевни].
маражљика ж болест, оронулост, увелост. [М(а)р(а)жљика је болест 

стабла. Које се цепа и испушта неки сок, а овде је то свакако фигуративно.]
масиљ м в. мајасиљ. (П).
маслачак м / жута рада л. б. Taraxacum officinale.
маточина ж Melissa officinalis L матичњак, мацина трава л. т. за умирење 

нервног система.
маџијарка ж (мн. маџијарће) жена која се бави магијама, врачара.
маџије ж мн. мађије / магије, чини, враџбине; предмет којим се чине 

мађије. – Видим турено на капију некво цвејће, некви црвени конци, некви 
катанци, мора да су мађије.

маџијосан, -а, -о омађијан.
маџијосује несвр. чинити / правити мађије, мађијати, опчињавати.
маџијоше / маџоше свр. омађијати, опчинити; бацати чини.
маџоше несвр. мађијати, бацати чини.
мејур м мехур, бешика.
мелен м лек, мелем. – Мелен се тура на прс који боли.
менћае несвр. смањивати се, копнити, нестајати, топити се наочиглед 

(плод или човек). – Човек менћае, менћае, док не нестане. (Т).
месечина ж хајдучка трава Achillea millefolium L.
метаљћа ж очна болест од које се болеснику навлачи бела скрама преко 

очију. – Усту, уступи, метаљћо,/ Сьс сећиру те посеко!/ Запали се око на 
Тому, / Сьс што че га угасимо. (нар. бај.). (Т).
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метвица ж Mentha spikata нана, милодух лист метвице користи се за 
лечење плућних астме и хроничног бронхитиса, за смиривање нервног си-
стема, код пролива и повраћања, болова и грчева желуца, болова у жучној 
кеси, болести материце и јачање организма.

метиљ у очи очна болест од које се болеснику навлачи бела скрама преко 
очију. ‒Ударил му метиљ у очи.

мећишар мек, неотпоран [у физичком смислу],слабашан.
меур м / мејур 1. плих, клобучић. – Излегал му меур на уста; 2.бешика.
мешина ж трбух, стомак. – Цел дьн ме јучер боле мешина. (Т).
мешинка ж дем. и хип. од мешина.
мешинче стрбушчић (обично од детета).
мешињак мпеј. од мешина, трбушина.
мешчина ж меснати део тела. – Боли умешчину, боли у косће
мешчинка ж хип. од мешчина. – Испалпа нигде мешчинка на њега.
мижав, -а,-о жмиркав, кратковид.
мижља м пеј. онај који не види добро.
мижна ж пеј. она која не види добро.
мисирка ж слинац који виси из детињег носа. – Још му мисирће вису, а 

он иска да се жени. (Т).
млца несвр. муцати. – Милча млца кьд вреви.
млцање с гл. им. од млцати, муцање.
могарица ж в. магарица.
модреје несвр. постајати модар, модрети. – Поче да модреје – замалко да 

умре. (Т).
мозуљ м жуљ (мн. мозуље П).– Дигли ми се мозуљи по лопату (шала). (Т).
морија ж мора, помор, епидемија.
мочник м мокраћни канал.
мразава ц м Colchium, C. Autumnale л. т. за болове уопште и за повишену 

температуру.
мрење с / мречка / умирач умирање, смрт.
мречка ж смрт, умирање. (П, Л).
мркне му се свес/ мркне свес / твни се у очи несвр. јављати се невестица 

праћена јаким боловима у глави.
мрледан, -дна, -дно слаботелесан, слабуњав. – Мрледан је чича Тома за 

туј работу, туј требе млад, јак човек. (Т).
мрмори несвр. мрмљати, мумлати. – Мрмори си сам за себ нешто. (Т).
мрсничина ж грозница на устима. – Нападле ме девет ране, подљутаче,/ 

мрсничине, чезничине (нар. бај.) (Т); herpes грозница, црвенило на устима у 
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виду ранице. – Изашла му мрсничина на уста. (Т); ранице на устима изазва-
не инфекцијом или дејством неког вируса, грозница.

мрсољив, -а, -о слинав, балав. – Детето си мрсољиво на башту.
мртавьц м мртав човек. – Мртавьц се не купе, само се проплакни. (Л).
мртвосан, -а, -о скоро мртав, као мртав; фиг. пијан.
мртвосује несвр. обамирати, падати од умора.
мртвоше несвр. и свр. обамирати, падати, пасти од умора.
мрцав, -а, -о / мрчкав / чибиричав који је слабог апетита.
мрчи (се) свес в. мркне.
мрчкав, -а, -о који је без апетита, који слабо једе. – Мојава деца толко 

мрчкава да нече ништа да еду (Т), в. мрџгав, чибиричав.
мрџгав, -а, -о / мрџгаљивв. мрчкав.
мрџгаљив, -а, -о в. мрчкав.
мршавее несвр. мршавити. – Нече га буде – жлтеје и мршавеје. (П).
мукување с гл. им. од мукује, доживљавање јада, психичког бола.
мукује несвр. бити у муци, јаду, осећати психички бол.
мутав, -а, -о нем, без моћи говора
мутавштина ж пеј. нема особа..
мьмоли несвр. неразговетно говори, мрмља, мумла.
мьта м мутавац, мутавко. (П).

Н

набатее свр. отекнути, натекнути, надути се. – Нагазила га крава и сьг му 
нога набатела.

набере свр. загнојити. – Млого ти је набрало – привржи му живовлак.
наболњичав, -а, -о болестан (мало);благо, мало болестан, помало болан.
наботеју мишићи надују се, отекну мишићи.
наврљи свр. набацити. Кад дете много плаче, веровало се да му је 

мађијара „наврљила вик“, те је потребно да му врачара „расврљи вик“.
навьшьњи свр. нажмари (подиђу га жмарци, најежи се од страха или од 

хладноће).
наглỳвичав / наглỳвњичав, -а, -о наглув.
наглувњичав, -а, -о в. наглувичав.
нагмечи свр. нагњечити.
нагњави се коска нагњечити се, угњечити се (коска).
нагрубее свр. огрубети, унакази, учини ружним од болести. – Зашто га 

болес не најде, /Макар големе бођиње, /Та да му лице нагрубее. (Т).
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надворица / понадворица ж diarroea пролив, учестало пражњење црева. 
– Ватила га надворица. (Т)

надија1 свр. затворити нос коме (мраз). – Некво ме надијало, па едва 
вревим.

надија2 свр. заразити дахом, пренети болест дахом, ваздухом.
надимање с надутост, издутостстомака
надолее свр. постати тешко на души. – Нешто му надолело, нек порове 

па че му пројде.
наевуе несвр. шепати по мало, шепати скоро неприметно. – Наевуе на 

едну ногу.
наежи се свр. најежити се.
назадњичав / наѕадњичав, -а, -о назадан, заостао, приглуп.
назебал, -ла, -ло прехлађен.
назебнем / наѕебне свр. назепсти.
назима ж стадијум зачетка, почетка сваке болести.
назими се свр. назебе. – Назимил се јучер док смо одгрчали лисник па ми 

и дьньс зима. (Т).
наѕебне свр. назебсти. – Кьд излазиш надвор, узни си дреју да не наѕебнеш. 

(Т).
наѕебне свр. в. назебсти, прехладити се.
наѕеботина ж прозебло место, прозеблина.
накатарчи се свр. натаћи се, набости се. – Томьн се укачил на кола, оно 

волови ргну, он падне и накатарчи се на режњиће.
накашљување с накашљивање.
накривује несвр. кривити помало, храмати.
накули се свр. савити се у пасу, погрбити се. – Бабичка се накулила.
налега несвр. притискивати. – Поче болес да ме налега.
налудничав, -а, -о / налудњича впомало луд, сулуд, ударен, ћакнут. (Л).
налудњичав, -а, -о в. налудничав.
намусен, -а, -о који се омусио, који се онерасположио.
намьши се свр. најежити се (подиђу га жмарци, најежи се од страха или 

од хладноће).
нана ж / нане Melissa officinalis, в. метвица.
нане с нана (биљка). (П).
наочи прил. на изглед; изр. Ванул наочи; урочен, бачени уроци на њега.
нападну болести народни назив за вид испољавања, добијања заразних 

болести.
напрата ж несрећа која се шаље путем мађија.
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напратен, -а, -о упућен магијом. – Напратен вој живак‒ каже се за жену 
која оболи од опасне болести.

напрати свр. / напрачује упутити, нарећи коме мађије. – Напратено му 
(П) (неко му је учинио мађије те болује или трпи неко друго зло) < Напрати-
ли му несрејћу на кућу. (Т).

напратотина ж урок, мађије (које је неко некоме напратио).
напрачује несвр. упућивати некоме мађије. (П).
наседне крв свр. створити хематом на удареном месту.
наслути свр. наружити, нагрдити. – Ударил га преко очи па га наслутил. 

(Т).
настине свр. прехладити се, назепсти. – Че настинемо у ову леденицу.
настраничав, -а, -о ненормалан, који је мало застранио, скренуо. – Немај 

послу сьс њег, он је малко настраничав.
настрањичав, -а, -о настран, ћудљив.
настраујем несвр. страховати (помало, повремено). – Настраујем да 

болка и мене не увати. (П).
настраỳје се настраховати се, наплашити се.
натакари се свр. натакнути се, набости се. – Натакарил се на вилу (Т).
натрути свр. нагњечити, уганути (ногу). (П).
не ваља несвр. в. неваљаје.
неваљаје несвр. бити слабуњав, болестан, бити у лошем здравственом 

стању. – Детето ми ич неваљаје. (П)
неваљашан, -шна, -шно болестан, онај коме није добро, нездрав.
невен м Calendula officinalis жутељ; цветови невена лече разне озледе, 

чиреве, запаљења коже и слузокоже, назеб и служе као благо средство про-
тив болова и грчева у органима за варење.

недовиџуе несвр. не видetи добро, имати слаб вид. – Ја, синко, недовиџуем 
добро, па те молим да ми прочиташ писмо. (T).

недочува несвр. слабо чути, не чути добро. – Она недочува, затој врев 
јако. (Т).

недочувује несвр. не чути добро, бити наглув. – Башта ми и недочувује 
и недовиџује. (Т).

недьгав, -а, -о слаб, болешљив, који има неку физичку или психичку 
ману. недьгавац м пеј. слаба, неспособна особа.

недьгавица ж пеј. неспособна, слаба, болешљива жена.
недьгавко м / недгавштина слабић, неспособњаковић.
недьгавштина м пеј. слабић вазда болестан.
недьгавштина м слабост, немоћ, болесност. – Уватила ме некаква недь-

гавштина.

– 31 –



Јелена Глишић340

недьгља м в. недьгавко.
недьгна ж слаба, неспособна жена.
нежит м зао дух.
некција ж injectio инјекција, убризгавање, уношење лека у облику теч-

ности помоћу шприца кроз нарочиту шупљу иглу у сврху заштите, лечења 
или дијагнозе болести.

немча / немша м ћутљив човек; мутавац.
не мож да глта осећа немогућност гутања хране.
не мож се мькне осећа немогућност покретања, померања тела.
не мож се покрене осећати немогућност померања, ходања.
немша м в. немча.
несвес м несвест, несвестица.
несвеселија м/ж душевно оболела особа, особа која није при чистој све-

сти, јадник, веселник.
нога ж нога, ноге.
ноктоеџа ж заноктица. – Вати ме ноктоеџа и отпаде ми нокат. (Т).

Њ

њокалица ж пеј. уста, усне.
њỳрав, -а, -о ћутљив, туњав.
њури несвр. ћутати оборене главе, потуљено куњати.

О

обгрози се свр. ослободити се грожње, страха.
обеути свр. ошамути. (Т).
облаза ж црвенило и свраб по кожи (од гусеница, мрава). – Облазило ме 

нешто, па ме срби. (П).
оболее свр. / оболеје разболети се. – Оболел од некву ретку болес.
оболеје свр. оболети. – Кад оболејеш, никој те нече гледа. (П).
оболел, -а, -о онај који се разболео, болесник. – Оболели седе дом, не иду 

на славу.
оболести се свр. разболи се. – Кьд се човек оболести, не помага му ни-

какво богатство.
оболи свр. разболети се, оболети.
овришти се свр. опећи се по кожи (па се надигну пликови, дигну му се 

пликови по кожи из разних разлога). – Попарила се с ћипелу воду па е се 
овриштила нога.

оглувее свр. оглувити. – Кьд пукне топ, човек мож да оглувее. (Т).
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оглувеје свр. в. оглувети.
огњица в. ватра.
ограши се свр. ојачати, живнути, живахнути. – Беше елис закасал, сьг се 

малко ограшил, че га буде. (Т).
огрози свр. учинити кога ружним, грозним.
огрознеје свр. постати ружан, грозан, поружнети. – Кад човек остареје, 

он и огрознеје. (П).
огрознел, -а, -о поружњао од последица болести.
огрубее свр. поружнити.
огулен,-а, -о огуљен, с повређеном кожом.
огули се кожа свр. ољушти се, огули се и скине се површински слој коже 

услед повреде.
огуљосан, -а, -о пеј. огуљен. – Нос му сьв огуљосан.
огуљотина ж рана од огуљене коже. – На огуљотину да превијеш жи-

лавльк. (Т).
одбае свр. одагнати болест бајањем, пребајати. – Óкај Божику бајалицу,/ 

Она че тој да одбае. (Т).
одвугне свр. добити пролив зато што је задњица озебла док се седело на 

камену или каквој другој хладној подлози. – Не седи назам да ти дупе не 
одвугне. (Т).

одјакчае свр. ојача, очврсне [болесник].
одјендрца свр. отићи кривећи, клецајући (због криве, болесне ноге). (П).
одлакне свр. одлькне лакнути, постати лакше.
одлошотỳје свр. одболовати, превазићи лоше (у болести).
одлькне свр. лакнути.
одмива несвр. спирати, испирати, препирати. – Платно реже те ране 

утеже, /слзе рони те ране одмива. (Т); прањем, умивањем чистити, спира-
ти. – Слзе рони те ране одмива. (П)

оживеје свр. оживети.
оздравеје свр. оздравити, излечити се.
озебне свр. озепсти.
озеботина ж озеблина.
озледа ж рана, поремећај стања или облика површинског ткива.
озледи се свр. повреди се, озледи се неки део тела.
оѕебал, -ла, -ло прехлађен, прехладио се.
оѕебне свр. озебсти, смрзнути се. – Натреси се добро да не оѕебнеш! (Т).
ојакчае свр. ојачати.
оклоснави свр. повредити, осакатити. – Удари га, те га оклоснави. (Т).
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оклцам се / отлцам се свр. ударити се прстима босих ногу о какав тврд 
предмет. (П).

окљунѕи се свр. обесити нос, сневеселити се, оклембесити се. – Окљунѕи 
се и цел дьн никво не привача.

окомузи се свр. покуњити се, омусити се. (П).
окописти се свр. ојачати, очврснути.
окривел, -а, -о остао сакат, махнит „у ноге“.
окрндљак м оштећен зуб.
окрњил се зуб мало се заломио, оштетио.
окрупи се свр. прејести се (тако да од тога заболи стомак). – Води си 

рачун кьд едеш, немој се окрупиш. (Т).
олаби свр. попустити, олабавити [интензитет бола].
олакшање с психоемотивно стање након проласка болести.
олечи свр. одлакнути, лакнути, излечити.
олькшија свр. олакшица, олакшање. (П).
омае свр. омађијати, заслепити некога. – Мен је ваша мајка набедила, / Да 

сам њојног сина омајала. (Т).
омаје свр. занети, омађијати.
омајоше свр. пеј. омађијати, помутити ум.
омалекшу руке и ноге осети малаксалост у рукама и ногама као последице 

неке болести или опште исцрпљености организма.
oманичје с зечја стопа Geum urbanum L.
омаџија свр. омађијати. – Она е маџијарка, па га е омаџијала. (Т).
омаџиоше свр. омађијати, бацити чини (на кога): – Омаџиосан и изгубил 

памет. (Т).
омршавее свр. омршавити, смршати. – Не еде ништа, затој омршавел. (Т).
омỳси се свр. сневеселити се, онерасположити се, ућутати се (о боле-

снику).
онекадреје свр. онемоћати, бити више кадар, постати неспособан.
онемеје свр. онемети, постати нем.
опал у снагу изгубио је снагу од болести.
опечен, -а, -о који има опекотине по телу.
оплзал, -зла, -зло омршавео и огрубео од болести.
опраља се несвр. опорављати се, поправљати се. – Доста тешко се 

опраља од онуј болес.
опрљоше се свр. пеј. опрљити се.
опруди се свр. ојести се између ногу. – Опрудило се дупенце на детенце. 

(Т).
орбљак м окрњен зуб, окрњак.
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осакател, -а, -о који је остао без неког дела тела (руке, ноге, прста).
осењен, -а, -о омађијан, омајан, зачаран. – Óди кько осењен. (Т).
осењи свр. омађијати, омајати, зачарати, помрачити ум некоме.
осипе се свр. осути се (по телу крастама, бубуљицама, оспама).
оскомина ж трњење зуба, зазубицe. – Кьд еде зелен ошавльк, на човека 

дојде оскомина. (Т).
осмакотен, -а, -о тешко ударен. (Л).
осмуди свр. опрљити длаку.
остине свр. охладити се, озепсти. – Че остинеш на тија студ. (П).
осуши (се) смршати због болести.
осьне свр. усахнути, осушити се. (П).
отекле му очи има оток, надувеност очију и подочњака.
отеклина ж oedema оток, отеклина, едем.
отекне свр. надути се од болова, или повреде ткива.
отекне жлезда / жлезда свр. појави се оток жлезде.
отлца свр. в. отклца.
оток м надутост дела тела због болести или повреде ткива.
отровник м тровач. – Сви те зову бел пелине,/ Ја те зовем отровниче,/ 

Óтровниче омајниче (нар. песма). (Т).
отровћиња ж отровница, тровачица. – Штоно кука кьд е на ум дојде,/ 

То е моја љуба оттовћиња,/ Девет ми је брата отрувала,/ И десетог мене 
оковала. (нар. песма). (Т).

отруен в. отрут.
отрут, -а, -о / отруен отрован.
отура несвр. скидати чини, отурати мађије.
отуралница ж врачара која скида чини, која одгони болест (отура болес).
оћебуси се свр. виснути, повисети, оклембесити се. – С леву руку се 

држи за кваку, а десна му виснула, оћебусила се ко рукав… Потревило га: 
шљогирал.

оћесури се свр. добије подочњаке.
оћури се свр. снуждити се, разболи се. – Детиштено се нешто оћурило, 

прлег да има ватру. (Т).
оцврсне / очврснесвр. очврснути. (П).
оцече свр. одсећи. – Па те претеко, па ти главу оцеко, / Па наћити трње 

и грмање. (нар. бај.). (Т).
оцечен, -а, -о одсечен. – Оцечен кько с бритвач. (П).
очврсне свр. в. оцврсне.
очепен, -а, -о очепљен, откинут; фиг. настран, особен.
очепљак м особењак, особа мимо света.
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очила ж мн. наочари. (П).
очули / очуљи свр. остане без увета; одсече уво некоме. (Т).
очуљи свр. в. очули.
ошкобавел, -а, -о који је остао без зуба, постао штрб, безуб, огрубела 

лица.
оштрбее / оштрбее свр. остане без зуба, постане штрб.
оштрбеје свр. в. оштрбее.
ошугавее свр. ошугати се, добијти шугу.

П
пада у несвес несвр. изгубити свест.
падаћа болес ж епилепсија, падавица; хронична душевна болест која 

се манифестује јаким, дуготрајним главобољама, температуром, сметњама 
вида, страхом од људи, мучнином, повременим (чешћим или краћим) на-
падима несвестице и грчева у телу, дрхтањем целог тела или само дрхтањем 
главе или руку.

пазува ж / пазука пазуха. – Тури руће у пазуће.
пазука ж в. пазува.
пазуће мн. недра (код жена).
парабица ж лоптаста гљивица чији се прах употребљава за заустављање 

крви при посекотини. (Т).
патрав, -а, -о сакат (у ногама или рукама), шепав. – Бранко патрав у обе 

нође. (Т).
патравац м сакат човек; фиг. пеј. неспретњак.
патравица ж саката жена, фиг. пеј. жена неспретна у ходу или раду.
патравштина м/ж в. пеј. особа код које су ноге мало криве, чак сасвим 

неприметно, и која помало замеће у ходу. Ова реч има аугм. облик просто из 
љутње што ,,природа није била још мало дарежљивија“ па да буде све у реду.

пелин м Artemisia пелен (биљка). – Селин мине, пелин ћине (T); пелен л. т. 
за отварање апетита, убрзавање циркулације, стишавање болова, разлагање 
и избацивање мокраћног камена.

пелтек м муцавац. (П).
перуника ж Iris народ верује да је лековита и да лечи упале грла, уха и 

плућа, а њен корен помаже у лечењу мигрене и поспешује избијање млечних 
зуба код деце.

першун м Petroselinum hortense поврће које се користи за јачање апетита 
и код пролива.

петровац м Agrimonia eupatoria л. т. која се користи за лечење кожних 
болести, органа за дисање, пролива и запаљења слузокоже желуца и црева.
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пече (ме) у мешину осећати јаке, интензивне болове са утиском печења у 
пределу стомака.

пече (ме) под-груди израз за бол у облику печења у пределу желуца.
пешица ж туберкулоза. – Толко сам бил издладнел, само што ме не на-

падла пешица. (Т).
пешичав, -а, -о туберкулозан, кржљав, потенцијално туберкулозан.
пигьљ м (мн. пигљи) / пикаљпикљеви, зглобови.
пижав, -а, -о / пижљав, -а, -о ситан, закржљао.
пижља / пижљакм мршава, закржљала особа.
пижљав, -а, -о в. пижав.
пижљак м пеј. в. пижља.
пикаљ м зглоб, нога. – Чу га ударим сьс товагу преко пикљеви. (Т).
плена ж заплењена болест.
плоја ж плик. – Попрскало га ћипело млеко па му се надизале плоје. (Т).
пљешти несвр. горети, пећи, тињати у стомаку. – Некво ми пљешти у 

мешину.
пљик м плик, мехур који настаје услед опекотина.
пљуска ж фистула на зубним деснима. – Дигла ми се пљуска покре зуб. (Т).
побелеје свр. побелети, оседети.
поболеје се свр. разболети се.
поболел се свр. оболео.
поболи се свр. разболети се. – Имала мајћа две девојће… / Обе су се по-

болеле, / Поболеле и умреле. (нар. песма). (Т).
поболује свр. боловати мало, поболевати неко време.
побољћује учест. оболевати.
повора ж сува мечкина глава код које су горња и доња вилица раздвојене 

па затим спојене канапима (поворама) да се човек може провући кроз њих. 
Веровало се да ће онај ко се провуче кроз повору бити ослобођен чини које 
су на њега бачене, или да ће оздравити ако је болестан.

повине свр. уганути (руку, ногу). – Падал од слбу па си повинул руку ; 
ишчаши неки део тела. – Повинул прс.

повине се (рука и нога) уганути се или се ишчаши рука и нога.
повира се несвр. заноси се мало у ходу, ломи се у куковима док хода.
повреда ж поремећај стања, облика или функције удова или неког другог 

дела тела.
повреди свр. озледи, повреди неки део тела, или некога.
повреди се свр. озледити се, повредити који део тела.
повреди се рана свр. позледи се рана.
поврне несвр. повратити се; освежити се, живахнути [у телесном смислу].
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поврне се повратити се из несвести, освестити се.
погрознее свр. поружнети [болесник током болести].
погубее свр. поружнети; наружити [болест].
подбел м Tussilago farfara L врста лековите траве; очиш, очобољка, под-

бељ, за лечење астме и запаљења дисајних путева, кашља и за лакше ис-
кашљавање.

подбуднице ж ране које су се подбудиле. – Подљутнице, подбуднице, / ви 
сте се подљутиле, подбудиле, / та севате та болите. (нар. бај.). (Т).

подљута ж рана која је почела да гноји, која се је инфицирала. – На 
подљуту да привијеш жилавлак. (Т).

подљỳтина ж рана која се подљути.
подљутница ж рана која се подљутила.
подљутача ж / подљутина / подбудница рана која се подљутила. – Напад-

ле ме девет ране, подљутаче, мрсничине, чезничине. (Т).
подљути се рана погоршано стање ране, загнојити (рана); побудити се 

(ран).
подмицаљћа ж оток на табану настао од остатка трна.
подỳдра ж оток, отеклина (кад боли зуб); обољење у устима.
подỳје се свр. подути се, добити отеклине. – Нође ми се подуше од одење.
подутина ж оток, отеклина.
пожлтеје свр. постати жут, пожутети (од болести).
пожутел, -а, -о који услед болести добије жуту, нездраву боју у лицу.
покрива ж коприва. (П).
полошае се свр. разболети се, постати (му) лоше. – Ненад се полошал, и 

не мож д иде на орање. (Т).
полудее свр. полудети.
помане свр. престати болети, слабије болети, попусти. – Одоцутра ме 

јако болеше зуб, сьг ме малко помењује. (Т).
помагаљћа ж штап којим се помаже у нечему (ходу).
помине свр. преминути, умрети. – Поминỳл се, Бог да му дỳшу прости! (П).
помочко м попишанко.
помочуља ж она који мокри у кревету, попишуља.
помьтавеје свр. постати мутав, омутавети.
понадворица ж потреба за вршењем нужде;пролив.
попава ж Locopedron bovista, пухара, пуваљка, лоптаста печурка која се 

распадне у прах кад сазри. Њен прах се посипа на ране да би брже зарасле
попарен, -а, -о који се врелом водом опекао по кожи.
попари се свр. опече се по кожи врелом водом или ватром. – Попарил се 

на кубе.
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попаротина ж опекотина, опеклина. – Изврнул се казан с ћипелу воду па 
му напрајил попаротине по нође. (Т).

попушти болеж свр. ослаби бол.
порева несвр. подригивати, повраћати.
пореже се свр. посече се.
портести зуби зуби са размаком између јединица у горњој вилици. [Низ 

зуба у којима има размакнућа, ретки зуби кроз који постоји пролаз (порта = 
капија)].

пос м пост (овде: дијета).
посирка ж пролив. – Уватила га посирка.
посмитотина ж онај који је ометен у развоју.
пости м мн. пост, дани поста.
посьне свр. усахнути, засушити.
потавнел у лице постао црн, таман у лицу, добио тамну боју лица услед 

болести.
потикали се израз за делове тела који су се услед болести или оштећења 

виталних функција упропастили и уништили. – Потикали му се венци [дес-
ни, у које су усађени зуби].

потика се свр. умре. – Ђуза се потикал прошлу есен.
потмолавее свр. потамнити, добити земљану бојулица, постати тмолав.
потмолеје свр. потамнити, добити земљану боју лица.
потмолел, -а, -ов. потавнел.
потпира се несвр. подупирати се, поштапати се. – Дојде време да се и ја 

потпирам сьс товагу.
потресија ж стрес, потрес, узбуђење.
потути се свр. погури се. – Мори, туто, тутовице, зашто си се 

потутила?(Т).
потьвнеје свр. потавнети. – Потьвнел како земља.
почепи свр. искривити, искршити. – Почепило га некво у нође. (Т).
почиње да здравимало (му) је боље, полако, постепено оздрављује.
почудиште с злурадо дивљење, урокљиво дивљење.
поштапало с штап; штака.
прасенце с лист на нози. – Заболела ме нога у прасенце.
прдеж м звучно испуштен гас.
прдља м прдљив човек; онај који прди.
преабица ж в. парабица.
пребије се (коска) свр. нагњечи се допуцања (кос).
пребит, -а, -о пребијен. – Влачи се ко пребит.
преболедује свр. преболи.
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преболел, -а, -о прележао је болест, оздравио је.
преболи свр. оздравити, изборити се са болешћу, поднети болест.
преврскује несвр. врскати, шушкетати у говору.
преглтач м место где се гута, гуша. – Дошло ми је до преглтач. (П).
прегрби се свр. изгрбавити се од посла. – Ја сам се, сине, од работу прег-

рбила, не од добро. (Т).
прегутавее свр. промукнути. – Пил студену воду па прегутавел. (Т).
прежлтеје свр. пожутети (у лицу), пребледети. (П).
прежмавкује несвр. жмирка. (Л).
прездравеје свр. прездравити.
прекара се свр. проћи, нестати; умрети. – Владимир Ђуза се прекарал 

пред Велигден.
преклца свр. претуцати (прст).
прекрши свр. преломити (кост).
прекршњачи се свр. „преломити“ се преко крста, повредити се у крстима.
прекукуљи се свр. пресавити се, снуждити се. – Прекукуљила се, на срп 

се напрајила.
прелади се прехладити се, разболети се услед прехладе.
преличи се свр. / препраји се променити се у лицу, преправити се.
преломен, -а, -о преломљен.
прелупи се свр. ољуштити се, прељушти се (о рани, о рањавом месту на 

телу). – Прелупила му се грбина.
премира несвр. обамире, губи свест, преврће очима. – Премира кько пред 

смрт.
преплатнее свр. пребледи.
препраји се свр. в. преличи.
препукне бол израз за престанак бола.
привија несвр. стављати што на рану. – На гнојну рану се привија лис 

жилавлак. (Т).
пригмечи свр. пригњечи [тело или део тела].
придигне се човек израз за човека који је оздравио, или који је почео 

оздрављивати.
примлца свр. почети муцати, замуцати.
примучнеје свр. ухватити (мука, мучнина).
припљешти свр. почне да га пече у стомаку. – Припљештало ми у меши-

ну од глади.
притисне болест израз за вид испољавања болести.
притрен, -а, -о осетљив, нервозан; плашљив.
притруса ж узнемирење, страх.
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приумира свр. почети умирати, заумирати. – Кад човек приумира, пале 
му свечу.

прнга ж ожиљак, белега. – Над веџу му и сьг прнга стоји. (Т).
пробада га у страну, у-груди, у плећкуизраз заболове у виду пробода у 

пределу ребара, груди, плећке.
проборави се свр. освестити се, доћи к себи.
проботћиња ж сила која изазива пробаде.
прозукал се, -а, -о слабео је, омршавео је услед болести.
пројел му се зуб има покварен или оштећен зуб.
проклетисује несвр. проклињати.
проклетише свр. и несвр. проклињати, проклети.
проклне свр. прокуне. – Немој да ме тераш да те проклнем. (Т); – Тешко 

је кад мајка проклне. (П).
прокоби свр. урекне, наслути зло, призове злу коб.
промльнуло гаосетио пробод, жигање по телу. (Л).
промрда свр. покренути укочени дела тела.
промрџује свр. почети мрдати, промрдати.
пропљусне рана процурити гној, сукрвица или крв из ране (из чира).
просерка ж пролив.
простине свр. простудити се, прехладити се. – Облечи се да не прости-

неш.
проточи свр. фиг. добити пролив.
протриса се несвр. протреса се.
прочуден, -а, -о унезверен, уплашен.
прс м прст.
пршав, -а, -о испуцале коже на лицу. (Л).
пузав, -а, -о кратковид.
пузља м пеј. онај који не види добро.
пуца му глава израз за јак, интензиван бол у глави.
пуца му глава израз за јак, интензиван бол у глави.
пуца му чело израз заинтензиване, јаке болове у чеоном делу главе.
пуцоглавина ж главобоља. – Нечу због тој да имам пуцоглавину. (Т).
пьшкање с гл. им. од пьшка, пуштање гасова из црева.
пьшкољ м безвучно испуштен гас.
пьшкоч м гас из црева, смрад.
пьшка несвр. пуштати гасове из црева; безвучно испуштати гасове.
пьшља м онај који пушта гасове; човек који пьшка.
пьшна ж она која испушта гасове.
пьшне свр. пустити гас из црева.
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пьшче несвр. стењати, дахтати.

Р
разболи се свр. оболети од неке болести, разболети се.
разгњева се свр. растужити се, постати безвољан.
раздрапа се свр. рашчешати се, разгрепсти се чешањем.
разокав, -а, -о разрок, зрикав.
разрочуе несвр. уклања урок. – Урок урочуе, урочица разрочуе. (П).
рака несвр. пљује густу пљувачку уз гласно искашљавање. (П).
ракољак м / рькољак испљувак, густ испљувак.
раматиза ж rheumatismus реума, реуматизам; болест изражена запаљењем 

везивног и колагеног ткива у организму, нарочито у мишићима и зглобовима 
и боловима у овим органима.

рамо с раме.
рана ж болно место, рана; vulnus отворена озледа, трауматски расцеп 

континуитета површинског телесног ткива.
ранав, -а, -о / рањав који има ране, опекотине, опрљине по телу од ватре, 

воде, врућих метала или киселина.
рањав, -а, -о в. ранав.
расрбесе свр. почети (ране) несносно да га сврбе.
раставић м / раставичје Equisetum л. т. која се користи за лечење обољења 

бубрега, туберкулозе плућа и бронхитиса.
раставичје с в. раставић.
расћишка се свр. почети кијати, кашљати, бивати болешљив, постати 

кишкав.
расцевли се свр. растужити се, расплакати се.
расцивкави се свр. раслинавити се.
расцрвим се постати црвен.
расчини свр. отурити, скинути чини с оболелог.
расчињуе несвр. кварити, рушити, одбацити чини с оболелог. – Расчињуј 

ми што си учинила. (Т).
рашчеврка свр. рашчепркати, разбити, расцопати [коме део тела].
рга несвр. бости, гурати, мувати; болети (с времена на време). – Ргаме 

крстетина. (Т).
ргне свр. убости, ударити; нагло и јако заболети. (П).
редња ж / редушка / редушчинка / редњинаепидемија.
редњина ж в. редња.
редушка ж редња, епидемија.
редушчинка болест која захвата све редом; неминовна бољка. (Л).
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реже га по стомак/ по мешинуимати грчеве у стомаку.
рен м Armoracia lapathifolia поврће које се користи код болести желуца, 

јетре, жучи, мокраћне бешике, црева, плућних и кожних болести, реуматиз-
ма и као антибиотик код кијавице.

репушљак м локвањ л. т. која се користи код чира и за отоке.
ресина в. дилалтија.
рецепис м лекарски рецепт. – Доктур му преписал рецепис за лекови, ал 

он нече д иде да и узне. (Т).
рима / римза несвр. плакати, ридати. – Затеко ју како рима. Питува ју 

кькво е. Не теја да каже.
римза несвр. плаче, рида.
рипа му под груди имати болове у желуцу.
ркољ м (мн. ркоље (П)) испљувак из грла, хракотина, шлајм.
ркотина ж в. ркољ.
рњћа ж в. рнћа. (Т).
рове несвр. плаче.
ровљив, -а, -о плачљив.
рука ж рука – Вода се не пије преко руку. [За тај поступак каже се: Злое 

(зло је), насупрот: ваља(се)].
руса ж кожна болест, екцем (по глави).

С

сакат, -а, -о који нема руку или ногу.
саклет / ськлетм мука, нервоза. – Увати ме саклет. (П).
сараџа ж обољење жлезде; рана. – Љута сараџа. (Т).
сасипе свр. уморити некога, сатрти, смождити [бол или болест].
сасипуе несвр. упропашћавти, сатирати [болест].
све ме строши (сав је малаксао) има осећај малаксалости, „строшено-

сти“, ,,сломљености“ тела.
свења ж нелагодност, мала доза страха. – Не ме стра, ал си ме свења да 

проодим ночум проз гробишта. (Т).
светен, -а, -о освећен (о мртвацу, о светој водици).
светена вода ж освећена водица.
светијованова трава ж Galium verum L. ивањско цвеће.
свитли свр. спопасти, приморати, савијати од бола. – Свитлило га некво 

у мешину.
сврне се свр. повратити се, доћи к себи, поправити се у телесном смислу. 

– Сьг се малко сврнул, а беше јако закасал. (Т).
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сева му у главу имати јаке болове у глави, са пулсирањем у пределу те-
мена.

сева ми у слепоочнице, у колено (лакат, зглоб) израз за бол у облику 
севања у одређеном делу тела.

секавица ж севање у костима.
секне свр. жигнути, боцнути, пробости. – Секну ме у крстетину; нагло се 

смањити. – Кад болка секне, може да се живи. (П).
семљив, -а, -о болешљив. (Т).
серма ж костобоља, реума.
ситница ж Amelanchier ovalis л. т. која се користи код обољења јетре, 

жучи, бубрега и мокраћне бешике.
скапотина ж пеј. онај који је скапао од умора, малаксао, ослабио, дошао 

до краја, који лоше физички изгледа.
скапошљак м аугм. и пеј. од скапотина.
склечкан, -а, -о скршен, поломљен, згњечен. – Склечкан дозам. (Т).
склувчи се свр. савије се у клупко, склупча се. – Слкувчил се колко га за-

болела мешина. (Т).
скљечкан, -а, -о в. склечкан.
скљокан, -а, -о сможден.
скоклне свр. снаћи, спопасти. – Kад ме скоклне болка, дизам руће оди 

све. (П).
скомина ж трњење зуба, трпкост. – Иде ми скомина на уста.
скомлчем несвр. мрмљати, неразговетно говорити.
скрајник м анат. крајник. – Кьд бил манечьк, оперсуван од скрајници. (Т).
скршен, -а, -о поломљени део тела (прст, нос, руку или ногу).
скукли се свр. савити се, скупити се, згрчити се. – Скуклил се, па му се 

глас не чује. (П).
слаб, -а, -о 1. слаботелесан; 2. оболео, под болешћу, у болесном стању, 

исцрпљен.
слабачьк, -чка, -чко прилично слаб.
слабее несвр. / слабеје слабити. – Од неко време поче да слабеем.
слабеје несвр. постајати слаб, слабити, мршавити.
слабина ж део тела око струка.
слаботелесан, -сна, -сно онемоћао. – Немој да запинаш на работу, још си 

слаботелесан. (Т).
слaботиња ж/м слаб, мршав човек.
слабỳје несвр. бити слаб, болестан, боловати. – Слабујем од некоје време. 

(Т). [слабује = вероватно: ослабује, ослабљује, слаби, нап. прир.]
сланчоглед м сунцокрет. (Л).
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слезенка ж слезина; vesicafellea жуч, жучна бешика,кесасти орган у јетри 
који ствара сок жућкастозеленкасте боје.

слепац м слеп човек, онј ко не види; фиг. глуп.
слепьц м слепац, онај ко не види.
слешче несвр. брзо и тешко дисати, дахтати, бректати. – Иде оздол и 

слешче, видим, тешко му.
слнчоглед / сланчоглед Helianthus annuus; сунцокрет; цвет ове житарице 

користи се за лечење грознице и кашља, а сунцокретово уље за справљање 
многих лековитих масти.

слошае се / слошаје се свр. разболи се, постане (коме) тешко. – Беше ве-
сал цел дьн кьд напрьвечер оно му се слоша. (Т).

слошаје се свр. позлити, постати лоше (коме), смучити се. – Ако ти се 
слошаје, окни ме. (П).

слỳнча м замлата, будала.
слỳтан, -тна, -тно с неким телесним или психичким недостатком; оса ка-

ћен.
слутьн, -тна, -тно ружан, нагрђен. [Болешћу или којом телесном маном.]
смамка ж /сманка / смьнка зубна фистула. – С иглу оче смамку да про-

вали. (Т).
сманка ж фистула на зубним деснима, в. смамка.
смачка свр. згњечи. – Кьд га ударил с песницу, смачкал му нос . (Т).
смачкан, -ана, -ано згњечен, спљоштен.
смаши свр. сасадити (врат), искривити, ушинути (врат). – Падал од то-

ван па си смашил врат.
смедес, -та, -то онај који је жуте, смеђе косе и пегав по лицу.
смири се бол израз за престанак, смирење бола.
смицаљћа ж Hypericum perforatum L. кантарион.
смлатоше се свр. пеј. смлати се, угрувати се, поломити се (у паду).
смради несвр. прди нечујно, пува.
смрдељак м смрад, смрдеж.
смрца несвр. шмркати. – Назебал, па само смрца.
смуди несвр. прљити длаку.
смукне свр. жигнути, пробости. – Синоч ме смукну некво у грбину и сьг 

не мог да се испрајим. (Т).
смуца несвр. жигати, пробадати, севати (о болу). – Не гори, не боли, / Не 

смуцај, не пуцај (нар. бај.). (Т).
смуца му у главу има јаке болове у глави.
смьнка в. сманка.
снага ж тело (човека). – По снагу му излезле бопће, в. тело.
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снадолее свр. савладати [болест].
собаља несвр. в. обарати [болест].
собара несвр. обарати [болест].
сомур м слина из носа, в. сопуљ.
сомурав, -а, -о слинав. – Овој детиште прецве сомураво. (Т).
сомуран м слинча, слинавко.
сопетљичко м слинавко, балавко.
сопуљ м (мн. сопуље (П)) / сомурслина. – Прецве му тече сопуљ из нос. (Т).
сопуљав, -а, -о слинав. – Сопуљаво детиште. (Т).
сопуљан м слинавко.
сопуљана ж слинавица.
спепељосан, -а, -о који има боју пепела; спечен, осушен.
спепељоше (се) свр. добити боју пепела, сасушити се, спећи се (од боле-

сти).
спопадну болести в. нападну болести.
спотура се несвр. саплиће се од изнемоглости. – Ел си болан, ел си пијан, 

та се спотураш. (Т).
спреѕа несвр. удваја се по дужини, савија се.
спỳне свр. спласнути (о нечему што је надувено, отечено).
спỳњује се несвр. сплашњавати се. – Oтеклината поче да спỳњује.
сраб м свраб, сврбеж. – Нападал ме нећи сраб.
србеж м свраб, сврабеж. – Појавил му се нећи србеж испод жиле. (Т).
србешка ж свраб. (Л).
срби несвр. сврбети. – Срби, боли, мора да трпи. (Т).
срби тужно израз заосећај свраба у виду непријатног, тужног индивиду-

алног утиска.
србнуло га изр. свр. испила га болест, ослабио.
сригоше се свр. пеј. пасти, скљокати се.
срченица ж срдобоља. – Óн је још кько дете болувал од срченицу.
стане боле ж изр. за престанак бола.
стиска га испод груди имати грчеве у желудцу.
стои му ко глув изр. за оног коне чује добро.
стра м страх (мн. страове Л). – Стра је зьл. – Од стра лек нема. (Л).
страничав, -а, -о настран.
страоба ж страобија, страотија страхота.
страобија ж в. страоба.
страотија ж страхота, ужас, грозота, в. страоба.
страување с гл. им. од страховати се, страховање.
страỳје несвр. страховати, плашити се.
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страшник м Ceteraech officinarum Lam. трава од страве, златна папрат, 
папратарка

страшнило сголем страх.
страшничје страва која лечи страх. [Али, још никог није излечила. Тре-

нутни страх од напада (уједа) пса жене лече тако што од пса туре длаку на 
жар, па накаде дете.]

стриса се несвр. и учест. стресати се, узбуђивати се, подрхтавати.
ступало с стопало.
сугреби м мнтраг од псећих ноката. – Мисли се да онај ко их нагази, 

може да добије неко кожно обољење. – Нагазил на сугреби. (Т); – Куче врља 
сугреби.

сузне свр. обузети. – Сузне га нећи стра и ни да мрдне.
сукрвичина ж / сукрвичје сукрвица, крвави гној који цури из ране или 

оболелог органа. – Иде му сукрвичина на нос.
сукрвичје с сукрвица, в. сукрвичина.
сулудичав, -а, -о суманут, сулуд, луд.
сурнише свр. урнисати, срушити, упропасти, довести у јадно стање (бо-

лест). – Болес га била толко сурнисала да е едва прескочил . (Т).
ськлет, -а, -о болестан. (П).
сьмо издивује израз за трпљење великих болова због којих болесник уз-

дише и дува.
сьне несвр. сасуши се [рана, опекотина, повреда] .
сьне несвр. сушити се, сахнути, венути (од болести, туге).
сьрби несвр. сврбети. (Л).

Т

тавлаише несвр. опоравља, јача, оздрављује, прездрављује. – Зимус беше 
јако закасала, сьг се малко тавлаисала. (Т).

тело с / снагаcorpus организам, живо тело.
темењаквица ж слој масне перути на темену новорођенчета. (П).
тентаво прил. мутно, тешко, змурно у глави, у стомаку.
тепав, -а, -о који тешко говори, који замуцкује.
тепавштина м пеј. муцавац.
тепкав, -а, -о в. тепав.
тера га да бљује имати нагон за повраћањем.
тера несвр. боловати неку болест. – Тера могарицу (дечју болест).
течу му уши имати непознато обољење ушију праћено цурењем сукрви-

чавог гноја и крварењем из уха.
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тешко (болесном човеку) – тешко психофизичко стање болесника током 
болести; основни осећа стања организма у болести.

тешкотија ж тешкоћа, тегоба изазвана болешћу.
тиица ж тиха болест. – Црвена пљуска, зелена пљуска, тиа тиица, добра 

добрица (нар. бај.). (Т).
тишти ми / ме испод ребра израз за бол у облику тиштања, потмуо, под-

мукли бол у пределу испод грудног коша (о јетри).
тмолав, -а, -о таман, потамнео; добио земљану боју. – Дошьл некав тмо-

лав у лице. (Т).
товага ж тојага – обавезно помагало старијима или особама са оболелим 

ногама или кичмом, којима је отежан ход.
товаричје с трава којом се купају деца да би, по веровању, напредовала.
трава за грозницу ж Erytharaea centaurium Persкичица.
трава од живци ж Agrimonиa eupatoria L. петровац
трава од издат ж Hipericun perforatum L. издаткиња, кантарион.
трава од прободи ж Potentilla sp. трава за лечење ницине (усов)
траве ж мн. општи назив за травнати биљни покривач, међу којима има 

и лековитих.[У Лужници има доста трава. Најлепше су планинске травке. 
Имају леп мирис и вероватно је већина њих лековита. Аутор Лужничког 
речника сматра да Лужничани ходају по травама, али их не распознају. 
Народна медицина је знала, алисе временом све заборавило.]

трепка несвр. ситно трептати.
треска ж / трескавица грозница, дрхтавица.
трескавица ж болест дрхтавица (од назеба или неког узнемирења). – На 

попа грозница, на попадију трескавица. (Т).
триклет, -а, -о три пута проклет, јако проклет. – Проклет да је кој те 

младо жени,/ А још триклет кој девојћу дава. (Т).
трилетница ж грозница, дуготрајна грозница. – Тресе се како да га је 

трилетница уватила . (Т).
трне у шаку, у шапу; ~ рука израз за осећај трњења руке и шаке.
троваљћа ж тровачица.
троскот м Polygonum л. т. за лечење обољења дисајних путева, бубрега и 

заустављање крварења.
трпне / устрпне свр. престане да боли. – Мешина ме трпну едно два сата 

па пак поче да ме боли. (Т).
трудови мн. порођајни болови.
трујало с отров. (Л).
трујач м тровач.
труче се невр. јадиковати и телом и речима (од болова), трућа се. (Л).
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тужник м гнојница на очном капку, јечмичак. (П).
туметльк м залечена болест, фалинка. – Имам си ја туметльк, не ме сьг 

заболело првњи пут. (Т).
тьвни се у очи в. мркне.

Ћ

ћопав, -а, -о крив, шепав, који при ходу криви, шепа.
ћопша м пеј. од ћопав, ћопавко.
ћорав, -а, -ослеп.
ћос / ћосавм ћосав човек. – Сретоше се ћосови разбише си носови.
ћосав, -а, -о који је без длака, коме не расту бркови и брада.
ћепец м кепец.
ћија несвр. кијати, кихати.
ћијавица ж кијавица. – Нападла ме тешка ћијавица.
ћијавичав, -а, -о који има кијавицу.
ћијање с кихање, кијање.
ћила ж болесна кила hernia.
ћилав, -а, -о 1. који има килу; 2. фиг. који је слаботелесан.
ћилча м онај који је килав, килавац.
ћине свр. кихнути. – Толко јако ћине, да ми се задзавну пенџери. – Кад 

некој ћине, каже му се ,,наздравље“.
ћинџуле ж мн. / ђинџуле ране по лицу код деце. – Нападле га некве 

ћинџуле.
ћичма ж кичма. – Падал од кола па се убил у ћичму.
ћишкав, -а, -о плачљив, болешљив. – Овија дни бео нешто ћишкав.
ћури несвр. ћутати оборене главе, мировати, омусити се; боловати. – Не-

колко дена само ћури, нече ни да еде ни да пије.

У

убелеје свр. побелети, побледети.
убивотина ж убој, телесна повреда ударом тупог предмета; ударено ме-

сто на телу, повређено место на телу. – Три месеца первијал лук на убивоти-
не. (Т).

убит, -а, -о убијен; контузован. – Убит у главу.
убьзди се свр. усмрдети се.
убьцка се свр. убости се (на трн, иглом).
увати болес израз за вид испољавања болести.
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увреди рану повредити, озледити рану, покретом, додиром повредити 
рањеног човека.

углен м жар, угљен. – Ел оч да ти баба гледа у углење?
угмечи свр. згњечити, угњечити. (П).
угори се свр. добити температуру. – Кад ти се дете угори, истрљај га с 

рећију.
удари болес свр. наступи болест, испољи се болест.
удари на полуду свр. полуди. – Ударило га на полуду.
удỳши се свр. угушити се.
ужлтеје свр. постати жут, ужутети. – Ужлтел како да је болан. (П).
узверен /уѕверен, -а, -о збуњен, уплашен, унезверен.
уздиса несвр. уздише.
уздригне свр. / узригне подригнути. (П).
уздригњује несвр. подригивати. (П).
уздригување с гл. им. од уздригује, подригивање.
уздригуе несвр. / удригњује / узригује подригивати. – Уздригуе ко говедо.
уздьне свр. уздахнути.
уздьшиња несвр. уздисати. (П).
узиграл, -а, -о свр. узнемирити се и психички и физички.
узригне свр. в. уздригне.
узригује несвр, в. уздригује.
узьвни се свр. / уѕьвни се свр. почети звонити, бучати. – Узьвне ми се у 

главу (ỳглаву).
уѕверен, -а, -о уплашен, унезверен.
уѕемберен, -а, -о унезверен, уплашен.
уѕури се свр. увене, постане блед.
уѕьвни се в. узьвни се.
уинал, -а, -о невесео [болесник].
уколчен, -а, -о укрућен (као колац).
уколчи се свр. укрутити се (као колац).
укочило га у крстетину има осећај укочености у крстима, карличном 

делу кичме.
укочило га осећа укоченост у карличном делу кичме.
укьљи се свр. одузети (му) се (руке, ноге).
ỳлав, -а, -о сакат; глуп.
ỳлавица ж пеј. саката, кретенаста женска особа.
ỳлавштина м/ж пеј. кретенаста, саката особа.
улогав, -а, -о болестан, непокретан, одузет.
улогавен, -а, -о одузет, непокретан.
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улогавил се одузео се, одузет, постао непокретан.
улогавица ж жена одузетих ногу или руку, непокретна.
улогавштина м/ж пеј. особа одузетих ногу или руку, непокретна, пара-

лизована.
умира несвр. и учест. умирати.
умирач м умирање, смрт.
умирачка ж умирање, смрт. – Дошло до умирачку. (Т).
умочуља ж/м онај који се упишава.
умрл, -а, -о умро, мртав: – Там се, на онај свет, састаљају умрли.
умртвен, -а, -о умртвљен.
уо сухо, уво.
упалило му се грло имати запаљење или инфекцију грла.
упаносан, -а, -о захваћен паником.
упьшка се свр. упувати се, пустити гасове из црева.
уреди свр. повредио (коме) рану додиром.
уреди се повредити се, позледити рану.
урекне свр. бацити чини.
урица несвр. бацати урок на некога. – Едне очи урицају, друђете одрицају. 

(Т).
урнисуе несвр. уништавати [болест оболелог].
урнише свр. уништавати, сатирати [болест болесног].
уроден, -а, -о урођен [уроден недостатак, уродена мана].
урок м последица злог погледа. – Убав, да му неје урок. (Л); поглед или 

чин који, по веровању, може да навуче зло, несрећу, проклетство, мађију. (Т).
урокљив, -а, -о особа са злим погледом, који изазива урок.
урочица ж нестварно биће које, према веровању, отклања урок. – Урок 

урочуе, урочица разрочуе. (Т).
урочиште с аугм. од урок.
урочуе несвр. прави урок, чини.
усадил, -а, -о се усадио се, оболео од ишијаса. (Л).
усекне се свр. са два прста ухвати се за нос и дувајући истера слине.
услешче се свр. задише се. – Кьд идем узбрдо ја се јако услешчем. (Т).
усмркне се свр. ушмркнути, усекнути се.
усмрца несв. шмрчати; плакати шмрчући да би изазвао већи ефекат. (Т).
усов м бол. ницина. – Усов седи иза врата,/ Чувале га до три бабе…/ 

Отуд иду вуци, вуци првоштенци,/ Па усова расћинуше (нар. бај.) (Т); ми-
цина, ницина, гнојаво запаљење скупа лимфних жлезди у пределу препона 
код дечака. [Усов је и упала дојки код дојиље, а такође и упала вимена код 
млечне животиње, краве или овце.]
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устргне свр. поврати дах, удахнути пуним плућима. – Не мож да устргне 
душу . (Т).

устресе се свр. стрести се, уздрхтати.
устрисам се несвр. трести се (повремено), подрхтавати.
устрпне болеж израз за бол који мало престане, смири се, стане.
усукал, -а, -о се усукао се, телесно ослабио, смршао . – Усукал се к’о 

моруза. (П).
утенчил, -а, -о се свр. укочио се, тј. умро; повампирио се; фиг. Од бола 

толико деформисан као да је мртав ,,напрајил се на тенца“.
учин м чини, враџбине.
ушине се извитопери се (телом) услед повреде неког зглоба.
уштуца несвр. штуца.
уштуцање с штуцање.

Ф

фалинка / валинка ж телесни недостатак или душевна мана
фаличан, -чна, -чно / валичан са неким телесним недостатком или ду-

шевном маном.
фрфља несвр. говори непрецизно изговарајући гласове (услед неког те-

лесног недостатка).

Ц

цвика несвр. жарг. бојати се.
цвикање с гл. им. од цвика, страховање.
цвилав, -а, -о неразвијен, закржљао, танак, жгољав.
цепи несвр. цепа. [фигуративни израз за манифестовање бола и болести].
церозубоња м онај који има ретке зубе.
цивка ж мн. цивће слина.
цивкав, -а, -о слинав.
цивкан м мн. цивкање слинавко. (П).
цивкана ж мн. слинавица.
цивкољ м мн. цивкоље слина. (П).
цина ж слина, бале. – Стално му тече цина из нос. (Т).
цинка ж слина.
цинћа / цињћа несвр. цмиздрити.
цинћав /цињћав, -а, -о плачљив, цмиздрав.
цињћав, -а, -о в. цинћав.
ципа ж анат. опна, марамица. – Пукла му ципа. (Т).
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црвенеје се несвр. бити црвен, црвенети се.
црвени ветар erysipelas заразна кожна болест која се манифестује језом, 

температуром, главобољом, повраћањем, ограниченим црвенилом и сјајем 
коже (најчешће носа и образа).

црвењас, -ста, -сто црвенкаст, румен.
црвило с црвена боја, црвенило.
црнеје несвр. постајати црн, добијати црну боју, црнити (се).

Ч

чај м сваки напитак од прокуване биљке, који се користи ради олакшања 
у болести, или ради поспешивања лечења (од прехладе, кашља, разних упала 
и сл.).

чакарес, -та, -то разрок. – Чакарести зеље гледају, а месо ваде. (Т).
чалдисан, -а, -о ударен, ћакнут, будаласт.
чалдисуе несвр. исцрпљивати, испијати [болест].
чалдише свр. исцрпити, испити(некога нека болест). – Било га толко сур-

дисало и чалдисало, да не могьл за целу недељу да се поврне.
чалне свр. удари овлаш по глави, закачи. – Чалне га болес. (Т).
чалнут, -а, -о ударен, сулуд, ћакнут.
чало с чело. – Пројде урок проз сало,/ Катанац му на чало. (Т).
чамаљуга ж чворуга, израслина, задебљање. – Израсла му неква чамаљуга 

на чало. (Т). [Чамаљуга је и задебљање на доњем крају пастирског штапа, 
гуџа].

чамрее несвр. копнити, нестајати, губити се психички и физички. – Човек 
слабее и чамрее док се не потика. (Т). – Кад пројду године, човек почне да 
ветреје и чамреје. (П).

чашка ж дем. од чаша, чашица; средина груди, подгруди. – Боли ме у 
чашкуту. (П Л).

чваруга ж чворуга. (Т).
че га буде израз за оног ко ће оздравити, коме ће бити боље у здравстве-

ном смислу.
чезнее несвр копнити, топити се, нестајати. – И човек само жлтее, ве-

тае, чезнее. (Т).
чезничине ж мн. / чезничинеж бубуљице на лицу дечака у доба пубертета.
чекмешче с стомаче. – Чу те ударим у чекмешче. (Л).
чекрлијес разокав, разрок.
чемерика ж Centaurium umbellatum л. т. која се користи против ваши и 

шуге.
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четаљћа ждео корена зуба (Л). [Четалка је и расоха на дрвету; гранато 
дрво је четаласто.].

чибиричав, -а, -о / мрчкав пробирљив у јелу, слабог апетита. (П Л).
чир мfurunculus заразно гнојно запаљење у пределу лежишта длаке на 

кожи или око њега које захвата и дубље слојеве коже.
чмрљав, -а, -о затупљен, спљоштен; мало ударен.
човече с дем. човек малог раста, човечуљак.
човечич1м дем. и хип. од човек, добар човек; човечуљак;
човечич2 м ресица у грлу.
чоља м особа сакатих руку.
чољав, -а, -о сакат (у руке или прсте, без прста).
чољак м в. чоља.
чомрзга ж чворуга, бубуљица. – Надизале му се некве чомрзђе по врат. (Т).
чопрљћа ж заостала особа, настрана особа.
чул, -а, -о / чуљкоји нема ухо. – Чул на едно уво. (Т); који је унакаженог 

уха.
чулумка ж лоптица, кврга, челенка; чворуга на глави (од ударца).
чулумчица ж дем. и хип. од чулумка.
чуљ, -а, -о који има закржљале или осакаћене уши.
чỳља м особа закржљалих или осакаћених ушију.
чỳљав, -а, -о в. чуљ.
чỳљавица ж пеј. женска особа чуљавих ушију.
чуљак м в. пеј. чуља.
чỳљко м шаљ. в.чуља.
чума ж куга; митско биће које, по веровању, мори чељад и стоку; опака 

болест, због које су људи остављала села.
чуравина ж фиг. узнемирење, метеж, страх.
чурук м мана, недостатак. – Момчето је под чурук. (Т).
чуруклија м/ж пеј. особа која има неку телесну или душевну ману.
чурукљив, -а, -о склон лаком оболевању, болешљив.
чькнут, -а, -оударен, будаласт, чакнут, ћакнут. – Чькнут је у главу (углаву).

Џ

џандрљив, -а, -о раздражљив, немиран.
џврка несвр. празнити црева (при проливу).
џвркља м онај који нагло и често празни црева, која има пролив.
џвркна ж в. џвркља.
џвркне свр. нагло испразнити црева.
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џипа му срце народни израз за аритмију, неправилност рада срца у виду 
прескакањања и аритмичних, неправилних срчаних откуцаја.

Ш

шамшир м в. шимшир. (П).
шандртав, -а, -о / шантртав хром, шепав.
шантав, -а, -ом / шантрав човек искривљених ногу; сакат; поремећених 

удова, хром, ћопав; који је неправилног облика (о ногама, рукама), који је 
дефектан. – Шантав у нође. – Шантав у памет. (Т)

шантрав, -а, -о в. шантав.
шантртав в. шандртав.
шапа ж стопало. – Заболела ме нога у шапу.
шатра м ћопавац.
шатри несвр. кривити, ћопати, преплитати ногама.
шврка несвр. истицати млазем, шикљати (о крви). – Шврка на све стране.
швркне свр. потећи нагло, млазем, шикнути [сукрвица, крв, гној].
шеверњичав, -а, -о вртоглав.
шемшир м в. шимшир.
шикне свр. бризне (о крви).
шимширм / шамшир / шемшир Buxus sempervirens л. б. за снижење крвног 

притиска, за заустављање крварења и изузетно бактерицидно средство.
шипак м Alchemilla vulgaris плод шипка користи се код епилепсије, обо-

љења бешике, жучи и бубрега, пролива и цревних паразита; лист шипка је 
народни лек за плућне болести.

шипьк в. шипак.
шоба несвр. шикљати, тећи млазом.
шондрав, -а, -о искривљен, извитоперен; рохав, лица унакаженог од рана 

или бубуљица.
шопељћа несвр. шиштати при говору, врскатиу говору. – Не шопељћај, 

него врев кько се вреви. (Т).
шопељћан м онај који при говору врска, шушкета.
шопељћана ж женска особа која при говору шушкета, врска.
шоћекав, -а, -о који је под маном, који је нејасан. – Шоћекав у вреву. (Т).
шпиртосује се несвр. сушити се, мршавети, венути.
шпиртоше се свр. фиг. омршавети.
штрб, -а, -о без зуба, крезуб.
штрбав, -а, -о крезуб.
штрбан м пеј. онај који је без зуба, који је крезуб.

– 55 –



Јелена Глишић364

штрбља м пеј. човек крњих зуба, крезуб.
штрбна ж пеј. крезуба жена.
штрекне свр. штрецнути, жигнути, заболети. (П).
штури ми у главу изр. осећа као да му је глава од песка, као да њоме про-

лазе трнци.
штуца му свес изр. осећа поремећај свести.
шћембак м пеј. од трбух, трбушина.
шћембе с шкембе; стомак, трбух; желудац. [Шћембе је назив за желудац 

код стоке, али се у преносном смислу, и пејоративно, у говору некад односи 
и на људски желудац.]

шуга ж scabies заразна кожна болест праћена великим сврабом, коју из-
азива паразит шугарац.

шугав, -а, -о који има шугу, заражен шугом.
шугља м пеј. шугав човек; фиг. сиромах, гоља.
шугна ж пеј. шугавица; фиг. бедница.
шунтав ошамућен; умно поремећен, луд; који је поремећена ума.
шунтори несвр. тумарати, кретати се полако по кући после опоравка од 

болести.
шчмрљен, -а, -о затупљен, ударцима спљоштен.
шчмрљи свр. затупити, ударцима спљоштити. – Ш-ти шчмрљим нос, кьд 

те ударим. (Т).
шчỳкан, -а, -о ударен, замлаћен.
шьнтртав, -а, -о који је дефектан, који је шашав.

Ѕ
sагњица в. sадњица, тур. П.
sадњица ж тур, дупе.
ѕвери се несвр. плаши се, боји се.
ѕвркољ м (мн. ѕвркоље) трепет, страх. П.
ѕврца несвр. 1. плашити се, страховати П; 2. фиг. прди.
ѕврцкам несвр. в. ѕврца 2.
ѕиљав, -а, -о 1. онај који чкиљи; 2. разрок.
ѕиљи несвр. гледа са напором, чкиљи. – Баба Милева едва ѕиљи, и она 

узела да плете.
ѕинѕов м слинавко; фиг. клипан.
ѕинѕỳљћа ж слина која виси детету из носа.
ѕркала с мн. наочари. П.
ѕркало с (мн. ркала) шаљ. око; – Ѕркала ти испадла, да ти испадну.
sучи несвр. зуји, бруји. – Ѕучи ми у уши.
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ѕьвни несвр. звони [у глави, у ушима]. Л.
ѕьдњина с задњи део; задњица. – Ристосија у ѕьдњину широка ко лађа. (П).

Ь (полугласник)
ьнћа несвр. уњкати, тј. говорити уњкаво, кроз нос.
ьнћав, -а, -о који говори кроз нос, уњкав.
ьнћавац м мн. ьнћавци онај који уњка, уњкавац.
ьнћавица ж (мн. ьнћавице) женска особа која уњка, уњкавица.
ьнћаво прил. на уњкав начин (о говорењу), кроз нос.
ьнћало с (мн. ьнћала) подр. онај који уњка, уњкавац.
ьнћање с гл. им. од ьнћати, уњкање.



П Р И Л О Г

ЗАПИСИ ИЗ ЕТНОМЕДИЦИНЕ1

[…] На Сврљишким планинама налазе се веће површине лековитог 
биља. Многе биљке имају мањи или већи значај за привреду, фармацију и 
медицину.

Захваљујући таквој разноврсности лековитог биља у сврљишком крају 
су се до овог времена сачували древни облици народног лечења, а травари 
су цењени и данас, када је медицина прихватила многе биљке за које се дуго 
сматрало да нису од изузетне користи јер нису довољно испитане.

Чувени познавалац трава је Борко из села Ђуринца. Овај познати на-
родни лекар није више међу живима. Његови наследници су наставили исти 
посао, али народ верује да је Борко био успешнији јер ,,је имао магијску моћ 
да открије и препозна лековиту биљку“.

Путем до Боркових наследника, у жељи да сазнам нешто о лековитим 
травама, нашла сам се у кући Петровић Љубинке, рођене 1940. године у селу 
Извору. Живи у Сврљигу а петнаест година радила је са познатим траварем, 
Цветковић Бориславом, познатијим као Борко травар.

Ево како Љубинка лечи2:
Какво треба да ти причам?
Ајде да почнемо од главу.
Има више врста главобоље. Има мигрена, укљештење живца у шију, слаб 

проток крви до мозак – од врат па до главу. Може да дојде и рак на мозак. Од 
1 Овај заспис начинила је клегиница Наташа Маркић за потребе свога семинарског 

рада из дијалектологије. С њим сам се упознала док сам радила свој рад, јер је она део рада 
објавила у часопису Бдење, који излази у Сврљигу. Овде је пренет јер је врло илустративан, 
концизан, и компатибилан нашем раду, а колегиници Маркић и овога пута топло захваљујемо.

2Ако бисмо овај рад посматрали са гледишта данашње медицинске науке, увидела би се 
и удвостручила серија мањих или већих погрешака, нејасности и недоследности, првенствено 
у класификацији појединих обољења у тематске целине, које су се могле избећи. Али, све је 
то, на крају крајева, споредно, јер није пресудно по суштинску вредност рада и не умањује у 
знатнијој мери његову информативну вредност.
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главобољу може да дојде и у слепе очнице, болови у очи. Кад дојде човек да 
тражи лек, неки казује да му се врти у главу, да га заноси у главу, шондрљиво 
му у главу, не види добро. А за рак се знаје. Чим почне да губи вид, да пада, 
тyј нема друго што, тој је рак. Ако има главобоље и закречење дава се тра-
ва за живци и за вене. Тyј иде мешавина: пасји језик, жута комьњика, бела 
комьњика, миндрак и цвет од божур.

За спондилозу се дава мешавина: маслачак, бабин зуб, босгологлав, под-
бел, жиловльк. Лек за рак: тyј иду две врсте за мешавину – калавер и лис од 
репу. За очи се праје капљице од дебелу коку.

За гyшу:
Гуша се појави од више врсте: може гушење, може болови, крајници. 

За гушење се праји лек од мешавину: трава ива, мајкина дyшица, цвет од 
багрен, цвет од бьз, цвет од игличицу. За крајници се напраји мешавина: лис 
од малину, лис од купину и ментол.

Плyћа
На плућа може да дојде упала плућа, може јевтика, рак. Лек за упалу 

плућа – тyј иде корен деветосиљ. Лек за јевтику: мешавина од ружу стежу, 
раставичје, лис од бадем.

Желyдац
На желудац може да дојде чир на желудац, нервоза на желудац, надyвање 

стомак. За чир иде: смицаљка, калавер, лис од кисељку (јабуку). За нервозу 
и надyвање стомак иде жута хајдучица, бела хајдучица, троскот, раставичје.

Јетра и слезина
Има болес цироза јетре, надимање јетре. Лек: гологуза, бели смиљ, жути 

смиљ, црвена рада, маслачак.
Бубрези и жyч
Обољења – камен и песьк у бубрег и у жуч, циста на бубрег, рак. Лек – 

праји се мешавина: раставичје, бреза, плод од шипьк, вења, мајкина душица.
Маторица и јајници
Тyј може да дојде раница на маторицу, тумор, циста на јајник. Лек за 

пијење – мешавина: кошутица, шибица, жути багрен, црвени багрен. Лек за 
чапкање – мешавина: јабучица, лишаивка, камилица. За бездетке се пије иста 
мешавина.
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Црвени ветар
Кад се појави код човека њега све срби: ноге, руке, појави се црвенило, 

бели пликови, из њи тече вода. Лек се праји од мешавину: лис од љиљак, 
опашан, бела рада.

Реyма
Код реуму човек почне да осећа трнци, грче му се ноге, руке, прсти, ува-

ти га грч (стегне му ногу), згрчи му стопало, у прасе па у дебело месо и у клк. 
Лек се праји – лис од јасен, вранилова трава, ива трава – тој се вари и пије.

Ране
Тој ти је кад пуцају вене, капилари, кад се појави гангрена. Лек за пијење 

праји се од мешавину: подбел, петровац, хајдучка трава, шумска кадyљача.
Сpце
Код срце може да буде шум на срце, слабо срце, залиси на срце, инфрак, 

човек се замара и гуши се. Лек за слабо срце – цвет од глог (од црни и од 
бели), плод од глог (од црни и од бели), гороцвет. Лек за шум на срце – мор-
ски рузмарин који се вари сьс шећер и пије се.

Áсма
Кад је асма човек се гуши, затвара ваздук. Лек за асму – цвет од љубичицу, 

цвет од кокочицу, цвет од игличицу, цвет од медунику.
Шећерна болес
Човек малакше, суше му се уста, пије млого воду. Лек – мешавина: бели 

пелин, црни пелин, пасуљиште.
Опадање косе – срби глава, опада коса.
Лек – коприва, главица бели лук, божурика. Мешавина се свари и чапка 

се глава.
Притисак (висок)
Кад је притисак висок човек има несвесницу у главу, вртоглавицу. Тој 

доди од секирацију, од нервозу. Лек – лис од глог (црни и бели).
Нисак притисак
За тој лек трава разгон. Вари се и пије.
Лек за шyљеви
Шуљеви се познају по затвор, крварење. Лек се пије – репушљак. За 

спољњи шуљеви – коренчићи од деветосиљ туре се у комову ракију и тура 
се вечером у чмар.
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Обољење бешике и простате
Примећује се помоћу затвор, мокрење или чешће мокрење или крварење 

из мокраћу. Лек – варе се траве и пију: пировина, раставичје, пљускавичје.
Деца која се умочyју
То је немарнос ел је дете тешко на сьн. Лек – трава се пије: раставичје, 

троскот, разгон. Докле пије лек утопљава ноге сьс цреп који се напали, по-
сипе сьс винско сирће и утопљавају се ноге.

Падаћа болес
За падаћу болес праји се лек од мешавину: жута комьњика, бела 

комьњика, миндрак, цвет од божур.
Тyмор на дојку
Појављује се тврдлина. Лечи се сьс траве: вранилова трава, свари се и 

тури у два пешкира. Жешка облога се тура на дојку.
Усов
Натеклина или израслина код женy на пазуке и код стоку. За тој нема 

трава. Од тој се баје: Устy уступете, усови ветрови назад се врнете, у 
гору идете, на тичићи идете, на вране, на чавке, на кучићи, на мачићи, овде 
не мож да поминете, овде усрано, овде умочано. Тој се баје сьс свећицу од 
незнан гроб и ондак се каже:Кад мртвог заболи тьг овога да заболи. Баје 
се и сьс сапyн с који је кyпан мртьв па се каже: Кад овог мртвог заболи 
тьг овог човека да заболи.

(Од Љубинке Петровићиз села Извора, 1992, записала Наташа Маркић.)
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