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У ВОД“

О речнику. Речник који се овде објављује „настајао“ је више од педесет го

дина, а његова почетна картотека почела се уобличавати током фебруара и марта

1986. године, грађа која је тада исписана износила је неколико хиљада картица, у

следећих 25 година наставила је да се интензивно шири, а пошто је почела њена

обрада, током јесени 2011, допуњавана је у „више таласа“ и пред читаоцем сада

се налази око 12.000 лексичких чињеница. Та се грађа овде доноси, може бити, у

нешто „сировијем облику“, а разлога за то има више и на њих се није могло ути

цати. Кад је, наиме, први аутор ове књиге пензионисан, имао је више делимично

припремљених коауторских пројеката и обавезу да најпре њих заврши, а кад је на

ред дошао овај посао, на њега је у великој мери већ почела утицати и „крштеница“,

у таквим приликама превладало је схватање да је целисходније грађу објавити у

облику у каквом се нашла него је остављати да у неком депоу „скупља прашину“

или буде бачена као стари папир.

О Кучима и њиховом говору. О Кучима постоји обимна и врло разноврсна

литература, а од ње ће се овде помињати само понешто од онога што се нашло у

изворима за речник. Занимање за Куче и њихову прошлост својим списима покре

нуо је Марко Миљанов и може се рећи да се данас о њима зна више него о било ком

другом племену у Црној Гори. Наша почетна амбиција била је да саберемо сву ту

литературу, али смо од ње одустали и тај посао оставили будућим истраживачима.“

По многим својим обележјима кучки говор“ улази у ред вишеструко зани

мљивих реалности на српском дијалекатском простору, пре свега по томе што је у

њима сачуван врло архаичан двоакценатски систем (од њега је архаичнији једино

онај у деловима југоисточног појаса Боке которске), али и по томе што се налази

на српској језичкој периферији и може представљати основу за врло занимљива ис

траживања међудијалекатских и, посебно, међујезичких контаката. Од оних првих

Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, који

финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

* Било је то време кадје први аутор, због вербалног деликта, био изложен двомесечној „идеолошкој

репаратури“ у Дунавској 35 у Новом Саду.

* Рачунајући с тим да ће се једног дана, можда, приредити и речник Марка Миљанова, ми смо

исписали понешто грађе једино из његовог списа Живот и обичаји Арбанаса, али сад морамо признати

да већ не знамо по којем је то издању било будући да је та књига страдала од неког прокишњавања у

Матици српској и била бачена с некима другим, а нама остала само њена скраћеница (Ж)— коју почесто

наводимо и у својој грађи.

* Уз Куче, истом дијалекатском типу припадају и Пипери и Братoножићи и ми сав тај појас одређује

мо као „средњоморачки“ јер захвата средњи део тока Мораче (од Платија до Подгорице).
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овде би се могле поменути неке изоглосе које се од зетске равнице пружају и на

Куче (такав је систем сонаната /л/ - /л'/ и /н/ - /н“/ или социјатив без предлога са:

шета перјаницима), али су много занимљивије оне које се тичу српско-арбанашких

или српско-македонских односа.

О Кучима и — другима. Када је реч о српско-арбанашким односима, овде

можемо рећи да је тај проблем темељитије разматран на другом месту,“ тамо је

прегледан лексички репертоар из више лексичко-семантичких система и утврђен

огроман број словенских (највише српских и понешто романских) позајмљеница

у арбанашком језику, а овде бисмо томе списку могли додати и знатан број таквих

појединости које смо исписали из Дучићевог етнографског описа Куча (2): баљови

— бал”ов, болешчина болештина, тифус“ — болештина, булер — бурило, буцела —

бокола, азап — газап / газа“п "невреме, олујина“; дирекун — дирек, заклап каблић“

— заклоп поклопац“, застоница — засобница,јемјеш лемеш, раоник” —јемјеш („У

Срба зетске равнице и Арбанаса“), калдрм — кадома, калдрма, кашр — четвртина,

черек”, качимаку — качамак, кјори “глада” — кл”ора, клачница — клачница креча

на”, клијес — клис дечја, чобанска игра”, кова — кофа, конако — конак, контари —

кантар, копан карлица“ — копања, коплица — копилица, котец – кота“ц, коши кош,

крошња” — кош, кошић багаш? — кошић, кошун крошња” — кашун, куле — кула;

кулостра млечни коагулат, кулоштра”, лишај гљивично обољење коже“ – лишај,

лужни ерссет —лушка грозница, љопат — лопата, љује — л”yг луг, шумарак“; маја

сил — мајасил екцем“, мурови “пас” — муров, настјени — насеница, нашћеница

“греда у основи кровне конструкције“; обор — обор ограђено двориште уз кућу“,

oipaja — ограђа, пловка — пл'бвка танка камена плочица у одговарајућој чобанској

игри“, пријече — пречавина, пријечњаци опанци опутњаци”, пруш — фрус мале

богиње, varicellae“; пуја јаштерица“ — пуфа, пуфица бубуљица, мала гнојница на

кожи“, пурпа — прга толокача, напитак од јечма”, ралле “рало? — рало старински

плуг”, “мера за површину земљишта“; розе притка” — розга, сафиц — сафица, ску

дла — скудла, стајанице — планинка, струја — струга, шавони — таван под, патос“,

тетци — тепција, тепсија, трап — трап, трећак увотка” — трећак, троп — троп, ко

мина, ујанику —уланик, фpунс — фрус мале богиње“, чибрић — чабрић, чуке — чука

“животиња с малим ушима”, иуплета — џупелета, шара — шара шаруља“, шаре —

шара шароњање, трепанација“, шарови— шаров, шешун — шешун, в. ударат, шијез

— шиљег, шташке — штатка, штијер неплотка” — штирка, штиркиња.

Мноштво словенске лексике у арбанашком језику, уз доминантну словенску

макротопонимију и у Арбанији уопште“ и у Кучима посебно (12: 6—15), као и тек

назначено присуство арбанашке антропонимије почетком ХГV века,“ основа су за

закључак да на својим садашњим просторима Арбанаси не могу бити староседео

ци, при чему се данашњи изразити арбанашки микротопонимијски слој у Кучима

објашњава врло једноставно: у времену које је претходило турским освајањима Ар

банаси су били запосели и Куче, али су после прекида сталних влашких комуника

ција од Проклетија према Карпатима и територијализације катуна били потиснути

на своје садашње просторе.

* Драгољуб Петровић, Арбанаси дошли — с Кавказа? — Летопис Матице српске, Нови Сад, 2011, Год.

187, Књ. 487, св. 1-2 (јануар-фебруар), 154-167.

* Проф. А. М. Селишев, Славанское население в Албании. Софиa, 1931 (карта).

“ Митар Пешикан, Зетско-хумско-рашка имена на почетку турскога доба. Београд (САНУ), 1984.
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У светлости тих појединости могу се посматрати и неспорне сродности зет

ско-ловћенских говора са западномакедонскима, што упућује на чињеницу да су

они у прошлости чинили јединствен ареал који је, у више последњих векова, пре

кинут ширењем арбанашког живља према северу и темељитом асимилацијом зате

ченог староседелачког становништва — међу којим се нашао и врло изразит влашки

слој. На то указују многе особености говора Куча, али и ономастичке прилике у

Малесији, у којој је побележено, рецимо, мноштво „немотивисаних“ антропонима,

таквих као што су Саl, Cubo, Сиro, Dak, Gil, Bala, Bece, Biba, Cake, Cale, Care, Coke,

Cole, Dika, Dila, Dude, Duke и сл., за чију се главнину показује да имају јасне румун

ске паралеле, што значи да су им носиоци били поарбaнaшени Власи.“

Помињемо овде све те појединости зато што су оне врло изразито уграђене

у структуру кучкога говора, пре свега кад је реч о гласовима (л) / (л) и арбанашкој

„преради“ неких топонима, таквих као што је "Ел ам вис изнад Фундине“ (-xмљ

џљ), али "Уморавски, или свођење српских палаталних гласова на ј) у арбанашком

(ograje : ограђа, тоšроје: распоље, пеyоје: невоља, vojna : воњ, воња), а нејасно је да

ли у ред сличних појава улази и -ђ -ћх ј (куј, тој, претеј, реј, провуј). Могао би се,

међутим, импулс за успостављање односа (11) : [1] у арбанашком тражити у парале

лизму словенског (тј. македонског) веларизованог (л) и палатализованог (л) у оном

облику у коме је он и данас сачуван у појасу од доње Зете до скадарске околине.

Неке особености говора Куча. Прегледаћемо овде тек неке најизразитије

карактеристике кучкога говора, као основу за његов будући монографски опис. О

говору Куча прве потпуније информације налазимо у невеликој расправи Михаила

Стевановића о источноцрногорским говорима,“ али треба рећи да је у њој аутор

захватио све те говоре (Васојевиће, Братoножиће, Пипере, Куче и Зету), али се те

жиште његових истраживања зауставило на Пиперима (Стијена Пиперска) и Ку

чима (Врбица) док је остале зоне осветлио неједнако: Зету — донекле, Васојевиће

— тек узгред покоји податак, а о Братoножићима — готово ништа. Такав је поступак

тешко разумети, пре свега зато што се у зони обухваћеној истраживањем срећемо

са три структурално различита говорна типа: а) Пипери, Кучи, Братoножићи — као

најархаичнији („средњоморачки“) појас, б) Зета — са битним средњокатунским осо

беностима; в) Васојевићи — са доминантним шестовокалским системом и новошто

кавским акцентима на последњој слоговној граници. Тако се, дакле, показује да су

се „источноцрногорском“ простору могле посветити макар три монографије, али

смо уместо њих добили опис говора Куча и Пипера, с тим да је у Пиперима остала

једна врло крупна недоумица: има ли тамо дугог узлазног акцента испред краткога

крајњег слога? Наша су истраживања, наиме, показала да у делу доњих Пипера та

* Драгољуб Петровић, Божидар Видоески и истраживање српско-македонских дијалекатских кон

такта. У: Ареална лингвистика – теории и методи. Материјали од научната конференција по повод

петгодишнината од смртrа на Божидар Видоески (Македонска академија на науките и уметностите —

Истражувачки центар за ареална лингвистика). Скопје, 2005, 35-50; уп. о томе и: Драгољуб Петровић,

Дијалекатска реч као темељ историјској памћења (саопштење за научни скуп у Нишу 12—13. април

2013, у штампи).

* Према рукопису дисертације Марка Цамаја, Ономастика Малесије, одбрањене на Филолошком

факултету у Београду, исцрпније о томе в. и: Драгољуб Петровић, Ономастички поглед на етногенезу

Куча. — Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1994, ХХХVII, 1-2, 451-460;

Драгољуб Петровић, Кучко-арбанашко пограничје у свјетлости ономастике. — Дани Марка Миљанова,

1993 (Зборник радова, 1), (Културно-просвјетна заједница Подгорице, Подгорица — Цветник, Нови Сад,

1994), Подгорица—Нови Сад, 1994, 95-101.

* Михаило Стевановић, Источноцрногорски дијалекат. —Јужнословенски филолог, Београд, 1933-4,

ХIII, 1-128 (с картом).
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кав акценат постоји, да захвата Копиље (вероватно би са њим могло ићи и Радовче),

Близну, Свибу, Потоке (где та изотона допире до Мораче), Виноградишта, Петро

виће, Мишоку, Горњу Стијену, Горње Црнце и Стањевића Рупу, не знамо какве су

прилике у Доњој Стијени и Дрезги, као ни да ли та изотона захвата Доње Црнце, а

за њу не знају Биоче, Мрке, Завала, као ни сав рогамски појас до Зете.“ На свему

томе простору, дакле, обично је Јово, Перо, млада, трава, слана — лупеж, јуна“ ц,

Стевов, Монов, у осталом делу Пипера обично је Јово, Перд, млада, слана, а у Рога

мима, према Стевановићевим наводима, Јово, Перд, али трава, слана — као у Зети.

У расправи која је поменута све су те појединости назначене, али се не може знати

како су оне Стевановићу могле промаћи будући да је тешко поверовати да се ради

о рецентној иновацији: такве акценте ми смо бележили и од Стевановићевих вр

шњака, али и од старијих од њега, с друге стране, треба рећи да се зона с узлазним

акцентом коју овде помињемо наслања на бјелопавлићко залеђе, као што се исти

акценатски модел у плавско-гусињском крају наслања на Васојевиће (при чему се

и у Бјелопавлићима и у Васојевићима тонски контраст среће не само у дугим него

и у кратким слоговима).“

На овом месту изложићемо само најмаркантније особености кучкога говора,

пре свега оне које се тичу гласовног система, а из осталих домена његове структуре

само оне које су нам се чиниле изразитијима.

1. Гласови

1.1. Акценат

Прозодијски систем у говору Куча карактерише се квантитетским контрас

тима и под акцентом и ван њега, што значи да је обележен двема акцентованим и

двема неакцентованим прозодемама, међу којима је по једна дуга а по једна кратка.

Распоред тих прозодема може се, у принципу, сматрати слободним, што значи да

се оне могу наћи на сваком слогу у речи, а једино изратитије ограничење везује се

за померање краткога акцента из отворенога крајњег слога на претходну краткоћу.

Примери:

мене, тебе, њега, њему, она;

моја, твоја,

рекла, рекли, пекла, дошла, могли. — Нијесу јбј ништа помогли. — Она се

тун пренемогла,

жена, вода, земја, коса, коза, зора, Гора, нога, роса, мала. — Жена га

дочекала. — Да му земја не пада на лице. — Када у је змија изела. — Змија ако

прође —"иди слободно. — Сестра јб-е дошла исКотора

попа, носа, топа, коња; село, плеће, бедро: — Ижл”ега“н је у село. —

Сварио је плеће фрешкб. — Ако је слом у бедро,

то је била скупоћа вела. —Мбра још да копа у дубину, да иде у дубину. —

Немб мислит за чврстину.

У некима од таквих примера, међутим, доста је потврда да акценатски врху

нац није померен на претходни слог:

“ Драгољуб Петровић, Једна пиперска акценатска иновација. — Зборник Матице српске за филоло

гију и лингвистику, Нови Сад, 1997, ХL/2, 209–214.

* Занимљиво је да тај проблем није примећен ни у Стевановићевој расправи посвећеној опису пи

перскога акценатског система (Михаило Стевановић, Систем акцентуације у пиперском говору. — Срп

ски дијалектолошки зборник, 1940, Х, 67—184).
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Млада је кароса. — Била је Раткова сестра. —Има је једну сестру, сестра

му била о-стрица. — Дошла му е сестра о-тетке. — Они су били брат и сестра.

— Та жена је стара (Бc),

Ови борци дана“шњин млого су жесточ и од оније са Сућевске. — Од воска

је начињано. — Дође вријеме да мрца дижу. — Треба то да стане овну при звону

(Кж.). —Ми смо били тамо под ора. — Станко му име оцу било. — Звала се по оцу

али по мужу. — Она је сестра "о-стрица оца мога (У). — Прича сан ти за овога

оца Саветина. — О оцу ми је прича, он ни је оца и мајку вјенча. — Мога“ је да

устријели орла под облаке. — О-свекрасан чула (Лш);

Ударило га у бедро и одро је бедро те лијепо. — Свако му ребро могаше

пребро ит. — Погодило га у плеће. — Ја тури седл о на коња. — Главу му укрутише о

седлу. — Он је био ратнб сироче, сироче оста. — Она ју канта ударила у стено. —

Тури руке на стена. — Некакво сребро су нашли, четрес пет килан сребра (Бч).

Били смо и боси и толи, боси од или, боси додили. — На некога мука, на

некбга добро. — Тако ми Бога — било је добро. — Ево каква сам, а вић каква

сам. — Знаш-(л)и какве су краве прије биле. — Штицаједна се сломи. — Једна се

звала Новка. —Били су туниједно и друго,једно уз друго. —Имајеједно дијете.

— Једну ти работу завидим. — Иште муједну, а он вели да не може да и раздваје.

— Ћирко има двјеста оваца“, а ја ниједну. —Једни су били дошли с планине.

Та је појава много изразитија у вишесложницама: Начињали су покровце за

коње. — Поноћи кренуо, поноћи се одило. — Ђеца ми поноћи не смију излеј. — Ја

сам то поноћи гледа. —Тб је била висина вела и мбра га президат. — Врућина је

да очи искоче. — Гревота ви је што чињите. — Тб у дивљину расте. — Они те д'бј

да гледау ове лепоте (У). — Нека носи ову лепоту. — То је нама донијело ову

лепоту. — Они "оте да се мјере по луцкоти. — После ти је равнина, идеш све по

равнини (О). — Врнуо се на својину, то му је својина. — Она сирота не зна куј да се

обрне. — Сланина је добра. — Не даваше слободу. — По слободи ми је рекла. — Велика

је слобода била за рђе и фуцмуте. — Елате, ако не мислите да ће ви бит срамота. —

Склонио овце у неку сувоту док је киша минула. — Не баста му да остане.

Из затворенога крајњег слога кратки акценат се по правилу не помера: Ја

сакр и ону свијећу. — Најпрва ју ужди. — Ја замота оно, мало му оно замота. —

Ја искочи на пут. — Стрину овога ђетета научи како да то превије. — Ја стиско те

га раскро и,

грдан је то бјелек за кућу. — Нађе некака“в кона“у вуњени. — Плети котац

ђе ти га отац. —Доша“ неки матрак да не учи поштењу. — Бјеше ка виламомак.

— Треба да га предворе момак, прави момак, и ђевојка. — Дође вријеме да се

креће мртац.— Беча бјеше на полок. —Тамо су га неђе бачили у поток. — Чобан

је био на торину. — Ови је чобан чува јагњат. — Ка“(д)-се умори, ови је појан,

бора“ц, на окуп, покров, мрков, над мpцом, стегне концем.

Тако је и у вишесложницама: "Одма каракол окб нас. — То је био господин

чек. — Није ми домаћин дома. —Та“н првоток се оставја за лијек.

Сличне односе бележимо и у случајевима када се кратки акценат нашао на

крају речи иза дужине, при чему се код именица женског родатакав акценат задр

жава скоро доследно: да дигне буну, бразда, ка вила момак, гласали за владу, он

је спада у најбол у врсту Пипера“, лпба, друга, остаде ми у клупу капа, зима,

имам наду, рана, свила, слана, уска“исала трава, дбђау за неку траву од искри

це, туја, излега“ на иаду,
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дође пред вратаот-куће, прозори и врата, отидни на врата от Подгорице,

окрену леђа једно другоеме, турио руку на леђа,

свака ће балтна у њу, ка“(д)-су колбну туна срушили, контрола, има е

некакву машпну, учио је медицину, пише на плакату.

У неким се примерима, међутим, акценат помера на претходни слог: Та њина

банда је са дошла да се пита. — Њему могу поднијет и брада и образ. —Дошлаје

друга војска. — Једна врста само наопако ради. — Глава ће му отис на трупицу. —

"Испаде му душа. — Чекау да му душа испане. — Тама се она грана очепила. —Тб

је рука натегла. —Држала канту"оруци. — Она је страна повр пута сва изгорела,

нал”егла е патрбла,

подмећали пропале ђаке, навр Вршка, донесосмо два ражња, по ручку,

на камење живце, тешко санцу и на вагану, за стрпка ништа не знамо, бе

свптка, створца ми Бога, оне се вреће звали арари, правили се бисац и, војници,

ка војника те примам, нико га није у списак водио ка војника, четири јунака,

испот катуна, пекли се колачи, била их) је ка крвнпке, од левора, два орлаја,

другоега пазара дођи, у пазаре одили, да поведу рачуна, самаре су замили на

камибн, о бапци о-самара, селаци, свијета“ ти обраска дно о-титања,

не би бегениса јбвно с опанка о-тебе очистит, гувно, на дно гувна, вас је

прска“ ка јајце, да немајајца да ми да, беча дошла најајца и јајца сва попила,

узео га на крпло, ниједнога крпла немаше, кумче, лице му се познаваше, да му

земја не пада налпце, свакб парче земjе, оно шпћа ми просули, уписан на право,

низ она прла, садно, садна по њему развалена, ткала сукно, али: п'псмо, донесе

ми и псмо од Андра,

најпростије челаде, најгрђе челаде, стани оћаше звање, имање,

плаварсво, друшво, из друшва, задовдл сво, без) задовдл сва, кумсво,

убисво;

чобансво, другојунаштво,

запал”ење плућа“н, имање напуштио, прода нешто од имања, имам

наређење, наређење дошло од владе црногорске, некакво освјетљење, имали

су у њега повјерење, појачање, помиловање, добровола“чкб увјерење, кад је

уједињење било,

ради на предузеће,

из пријател сва;

ти си у Скадар био слабога држања! А што сам ја био слабога држања?

—Тб је било великб имање. — Они су дали некакво обавјештење. — Деветна“сте

године је било уједињење, некакво здружевање,

која му је било мило, коме да дају паре. — Није дала коме у грббје "ућ;

брзи на пушку. — ПТи, ђаволи те попили, врућа ли би, под зарок — свакб

жтво, не вјерујем еће битживо, коњи остајали јаки, бачили и(х) мртве,мртво

је осамнуло, легла ка мртва, плптко, ове су бијеле тешке за зиму, има тешке

очи, није ћора, а она била тобош ћора, свака је црна ка балега;

ла"ко вуче унутра, реп јбј се по земли вуче, вуче ка маска, то треба да се

развуче, таман кренуо да се обуче, обуче га, мете се, после се подмете, ка“-ce

измете, она музе овце на стругу, ка-се помузе крава, стока се напасе, преде

вуну, она маом расте уз древад, ка“-е почела вода да расте, жуч нарасте и

пукне, отишан да стрпаже, да се остртоке вуна, тресе муpве, то се добро

протресе, веле да за њи треба да гласамо, ми за њи не знамо, сналазите се како
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знате, Чобовина на Златицу зовемо, да идете са мном, идемо заједно, идемо

да га укопамо, нама рекли да идемо да те мртве прекопамо, треба да идемо на

Гбрњи Косор, ćедимо, нећемо да се кријемо, тама се то завршаје, ја ово нећу

дират,

ми пошли кривући од војске,

билаје туна једна ленга čемењака“, једни су били дошли преко Орава, онда

се налела да изводи пиПлат, некаква брадавица нарасла,

онбдијете врпсни, те га тијесно навуци, погађи се, причести га,

ту му је близу кућа, радње су и близу једна друге, моли Бога е сам био

близу, тешко се до пара“ додило.

Редовно се акценатски врхунац задржава на краткој крајњој мори и у затворе

ном слогу ако му претходи дужина:

закон би забранио, затвор, под зарок — свако живо, јардум овчи, нека

искочи на мејдан, како да се ови народ спаси, у нарот то је за примјер, пролас,

луча“ц от колијевке, л'ôса“к ofд)-смија, особито кад је био света“у, имали су

тачно слима“к ђе укопан, сврну на ручак,

прекадио би га вином, с јунаком, сви за бара“ктаром, та“ма га опаши

ленцуном, с побратпнством, пред Блажом, ш-Лубом.

1.1.1. Неакцентовани квантитет

Неакцентовани квантитет регуларно се појављује испред акцента и иза њега,

при чему се у обема тим позицијама најчешће среће по један дуг слог, али се у не

ким типовима примера можемо срести и с њиховом концентрацијом.

a) После акцента две неакцентованедужине доследне су у облицима Гмниме

ница прве и друге деклинације: Нашли су га по доказа“, има је он више čegóка“,

ма су њини били »боли“. —Иде по покајница“н. — Има пе-шеж-ђевојакан,

б) Типолошки је занимљивија концентрација дужина испред акцента у сле

дећим примерима: морали смо да бјежимо. — Куј блудите? — Отишли увечен да

дворимо, да мрца не дворимо на кућу. — Што сте заћутали ка да тису дворимо

(Кж). — Живимо како морамо. — Њу неће трпјет сна“е ка што ви трипте. — Што

ћутите, сву ној не проговарате. — М'брамо зета помало и да штедимо. — Ако се

не штитим о сами, ђаво не понио,

имали смо и ми неке посланике. — Дођоше два посланика. — Преданпка

ни пас неће. — Некијема нашијема ппвницима мош ламбм доносит. — А имамо

и ми два-три добре ппвнпка. — Ови моји заборавници нете никад заборавит

да дођу на ваган, у таквој позицији срећу се чак и три предакценатске дужине:

бираника.

Углавном редовно изостаје дужење вокала у слогу који је затворен сонантом:

борци, првоборци, јарца, навр Косорца, магарца, одборник, жена га стезала за

муpву, ја нађо једнога старца, торбе, Турци подгорички, урда, сврне у Церја,

Црногорци, Марко, Мирко, анђели Божи, Биниа, од једнога танкбга затранка,

с опанка, мислила саме нећу сунца виђат, мораш и чуват ofд) сунца, леже

на сунце, прије нб сунце залади, Јанко, Станко, познаеш-(л)и ово монче, ка

младбга монка, равнбга му монка није било, иду за Њемцима, Њемце потукли,

то не бјеy Њемци носили, не пантим, ниједну сланку нијесам пуштила да

пропане; два навилка сијена, уле се надосипало, гори доклегој ула траје,

веселе, јарофиле, јеванђеле; Вел'ко, до потолњега дана, извањци, ђетињски,
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ђетињство, Кржањци, "ено ти овце у Врањину присоју (Бc), све давали

овцама, побјегли с овцама, козе и офце, јесу ли ти офце острижене, Безјовци,

из Бjeлопавлића“, ка“(д) дођо према Крушевца, вратисмо се са Смоковца, навр

Церовца; мене (= мене је) то за здравле пријало, узглавле, водопој, завој, повој,

пдвојница, отишла на повојницу, ујчевина.

Запажа се, међутим, и појава дужења у таквим позицијама, првенствено код

млађих носилаца говора: борци, првоборца, Њемци, сунце, Црногорци, ујчевина,

дођоше овође двојца-тројца.

Именице твожђе, прожђе увек имају кратак вокал у основи: од гвожђа, у

прожђе, проз грожђе, али робје, у пробје, око робја, поред: у трббје, на трббле,

ређе бележимо и робле, заробле.

Обавезно је кратак и вокал у једносложним основама м. рода испред фор

манта -ов-/ -ев-: не смијете ми вјенчеве доносит, донио вјенчеве, кл'учеве, оћу

ове л”екове да попијем, узмите те ножеве, радили су те путеве, на једну позиду

оне шулеве свал"а, био је код)-стричеван, јарчеви, јарчеван, виђа ли оне

старчеве.

1.1.2. Преношење акцента на проклитику

Преношење акцената на проклитику у говору Куча врло је изразита појава,

при чему се прасловенском померању придружује, у разноврсним варијацијама, и

оно у коме се померени акценат понаша на исти начин као и иницијални прасловен

ски акценат. Помињемо овде најмаркантније типове примера.

a) Ajд именица П деклинације: отишан у банду, пребачуј на банду, главу

на банду, поп Божо се уфати руком за браду, био у војску у Котор, оста е у војс

ку, кренули на војску, спремали се за војску, погодио га у главу, уфати се за главу,

тури му нешто под главу, проз главу, уфатила се за грану, таман ми је у душу, то

се радило за душу, ка“(д) вије у заму, д'бј ћу неђе на зиму, ако се не спремисте за

зиму – ето ти и муке и бруке, бјдоше нис Плану оравску, пут уз Ријеку, бјд"о на

Ријеку, обрео се на Ријеку Црнојевића, рука за руку, није ми на руку, рукавице

на руку, оставјау на страну, био је на страну дана“шњице;

ако пане у воду, одиоза воду на Медун, оне су се проз гору просуле, повео

овце низ гору, краву ћера у шуму и у тору, глеја да их) поведеш у тору, реп му

је тица на земју, живи у земју, провуче се она и проза“земју, све што се на земју

ради, стиште у за косу, прос косу, сан ме уфатио у зору, стигли су неђе преfg/

зору,

бјд"о у планину, ко дигне у планину, прије но се у планину дигло, у планину

нема што да га залије;

тако ће редовно бити и: био у борбу, да попијемо по кафу, понијели у

радњу, носило се у цркву, мртац је вазда ноћио у цркву, почео у школу, а уп. и:

на ту банду, с ову банду, с ону страну е био,

б) НАмнистих именица: метните нешто на главе, ни на руке ни на прси,

гријали се у радње, бачит под ноге, мене су те овце на ноге дигле, опpије се на

ноiе, иди за овце одма, кад би ул”егли у овце, погледни на овце, неке су и за

паре ткале, препа се на Роје, био неђе збор Кучан на Роте.

Такво је преношење обично и у Лмн тих именица: ни Кучи не могу по бан

ди, мака“ ону кбс тамо по банди, реп јбј се по земли вуче, држала канту о руци,

фрсну га мало поруци, треба да се здоговбримо о планини,
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в) код именица м. рода: бан д'о бана, у бор, за браве, уз бријек, до бријета,

према ка“ је преко бријета, у брке, преко брка, држали коње на бре, под бус, у

бус, теле ми је у вез, немам га кад из веза пуштит, носи на врат, од вука, у лпб,

"из тлиба, кука из гласа, на њат, ка“ раду, до Града Данилова, иза трада, добио

га на дар, без друга, на дуб, ко-дуба, повр дуба, у ону страну оlg/-Жлијеба, преко

ЖiЛијеба, на здрак, кожа оlg)-зеца, у зуп, и/зј-зуба, најежа, до класа, више кла

са, у клун, искл уна, к'от књаза, за ков, от кота па“čега, кбГа ћу за кума, на

кун, преко куна, држали коње налпс, она се туравала у лат, одовде смо кренули

у мрак, по мужу сам Радоњић, зађени за пас, пот пасом, осмудио се на плам,

држи га за праза, на прам, от прута, на рат, од рада, на рет, из реда, преко

реда, по реду, вјетар му под реп, шипило га више репа, преко свијета, за спна,

o/g)-смрада, трагове по снијеу пратили, проза“снијек, беfзј-српа, на стан, и/зј

стана, са стана, оlg/-стида, оlg/-стра/xa/, к'о та ста, посла међедо за трут,

све ћук до ћука, оlg/-црва, на чвор, беш чвора, не може руку дигнут ofg/-чира,

за чклана, до чклана.

Тако је и: ударио се у лака“т, више лакта, од шаке до лакта, кука из мозга

(поред моза“к — мозга), и/зJ-шушња (и по шушњу), и/зJ-ждрвња, о{g}-тутња се

не чуе ништа.

Овоме типу прикључио се и Даничићев образац пут / пута: на Aн

Гаранчића, под биком, на бријес, преко впра, на прије, поlg/-дријен, за ђака, на

здр, оlg/-здра, бес клуча, порет кл”уча, к'открала / порет крала, без лијека,

за луч, у мал, на мир, без ножа, за нож, ја искочи на пут, до пута, пишу ли ти

из Рима, иде на стап, беfзј-стапа, са Ступа, беfзј-суда, под Ум, у цијећ, на

шул“, преко шула.

Исто је тако обично преношење и у типу Б бi / Бога: надам се у Бога, бисте

се до Бога огријешили, ако за Бога знате, у бој, из боја, на ббк, на брдт, до бро

да, сви су на број, до вра, преко вра, без гноја, без прозда грожђа смо остали,

дан за дан, преко дан, два-три пут) на дан, "исто што и у дан, ofg/-дана до

дана, из дана у дан, у дом, без дома, оlg/-дроба, уза“ш никла крт бла, са“ зада,

нека запише кукбм на лет, пушку преко рамена па у лов, из лова, на лој, од лоја,

у мет, од меда, вино носили у мије, бачуе бомбе на мос, одма преко моста,

некоме ће на нбс ижл”еј, мога“би и преко носа добит, преко плота, у посте, вас

је у пот, у рај, из раја, нарби, без рота, урбд је отишла, мајка донијела из рода,

"из роја, био је при стоту, вала сан се најела ка при стоту, преко стога, л'бсак

o/g)-смија, за смбк, оlg/-смока, на тор, ко/g/-тора.

Код тих именица обично је преношење кратког акцента из плуралских обли

ка проширених формантом -ов-/-ев- у борове, у врове, на вукове, у градове се све

скркало, у класове, за кумове, са дијевали у листове, били у Палеве, за синове,

браћа о(д)-стричева“н, на торове.

г) Код именица ср. рода: сва је у злато, од меса, без меса, отиша“ за мливо,

у писмо, за шпсмо, у сијено, на сијено, преко сијена, добарје у тијело, по тијелу,

у тијесто, нем"б му гледајт) на чојство. Именице злато, тијело имају, међутим,

и паралелни акценатски лик злато, тијело, избијеш на Било од)-Царина“, зами

овце у било, чим су изашли из Блата, ови стари је на мјесто крепа, срамота у

браство, упала у брашно, у брдо, преко брда, објеси о грлу, у жито, на зрно, за

зрно, да стане овну при звону, на јато, у јато, предјутро, на сламу у јасле, у

коло, на коло, преко лета да сpка, на мјесто, у море, преко мора, ако се бијела
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на око појавјевала, испод ока, у поле, ус Пол е златичко, сваки је у рало врца,

мбра се чуват ofg/ сунца, у рило, у сало је ва“с, и/з) срца, заболи на срце, меће

се бјелек на уво. Тако се углавном понашају и именице с проширењем -н- и -т-

на дрво, оlg/-дрвета, у дрва, кожа одјагњета, одјарета, от крмета; у племе,

"ис племена, у бреме је, без бремена, у виме, на рамо, ако некога од нас уфате за

рамо “осумњичити“, да ћеш га на рамо носит, објеси руку о рамену, пушку о

рамену, пушку преко рамена, отиша“ за čеме открт"блан, остали смо бе-ćемена,

онб пашче ће се и на шлеме примит. Обично је, међутим, и: до вижлета, од

јатњета, од јарета, без мачета, кот крмета, бес пиплета, а једино је: на небо,

по небу, толике погани испод неба није одило.

д) Код именица ПIдеклинације и неких плуралија: од болести, у жалбс{т-

сЈy, ofg/-жалости, ćетила се баба на младбе, камити у младбе, не зна што ће од

младости, от пакости, црче од радости, видио ме јад у старбс, ofg/-слабости,

дошли на влас, ево два дана умрије од глади, за зби, беfз/-зоби, тамо неђе од

јесени, от кости, до кости, упали у крв, побјегли от крви у Гусиње, мало се

поприга на мас, може се и без масти, за мла/g/-донијела мало траве, дођоше

неђе пред ној, ја стаса пред ној, дој ће до ноћи, он се преснећива ону ној, оте му

се у памет, ка ка“(д)-(ј)е чоек бес памети, поган от појани, у продб, н"ис продо

ли, била ви на помој, одржи, преко ријечи, у свијес, ја ово не могу беfз/-соли, ако

мош оlg/ смради, за студ, у ћуд му је то, ударио га ног"бм у цијев, преко цијеви

од ноге, на час ви и на обрас, добра је у сати, давали су неки праша“к за уши, у

кола ш њом, узми га у кола, продавали гору за кола, није га (узимала) ни на руке

ни на прси, стиска ме нешто у прси, све смо на плећи носиле, натоваре ми на

плећи ка на маску; уп. и: у највиши вар ofg/ дневи и једино: на корпс, у папрат,

на студен.

ђ) У облицима 2-3. л. jд. аориста / импф: не бјеу ни везани ни крвави, то не

бјеy Њемци носили, ако не блеше чисти, што ме не гласа, ниједна не липса, не

паде га млого, нико не смје приступит, не стрефл се да ми је један макар оста

да не вал”а, Спасоје га не уочи.

е) У предлошким спојевима неких заменица и бројева: поред мене, испред

мене, поред тебе, ја поред њега, тури плоче повр њега, ја то уносим рад њега, ја

онб провук'о испод ње, прође поред нас и не виђене, иде путом повр нас, одма

каракол око нас, како дође више нас – стиште па право к нама, гађе се за собом,

били су се међу собом загбрчили око нечеса, како живе међу собом, држе бочицу

ракије међу собом; на некога мука — на некоја добро, једно уз друго, иђау једна уз

другу, све један за другијем иде, иду по двое, по трое, дбдили су по двојца.

ж) У многим топонимијским појединостима: додили су у Биоче, отишли на

Биоче, у Биоче је била бблница, преко Биоча, навр Биоча, у Жијово, преко Жијо

ва, на Завор, на Лијешта, за Лијешта, доша“ на Монче, нападали су и на Монче,

прођоше преко Монча, отиша“на Стравче, бјд"о на Убли, био у Ступове.

Изложена грађа указује на то да се широко заступљеном старом преношењу

акцента на проклитику прикључују и многи типови примера у којима је акценат

после померања из кратког крајњег слога изједначен са старим и почео да се уклапа

у његова дистрибуциона правила: на рло - на село, за čеме - за теле, за рад -

на пут. Тиме је знатно подигнута фреквенција акцената померених на проклитику,

али ваља рећи да се многе појаве често налазе у фази превирања, с изгледима да се

стабилизују ликови с акцентом помереним на проклитику:
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у село, по селу, проза“ село, повр села, али и: по селу;

преко носа, али и: по носу,

у бедро, у ребра, на седло, у стено, у плеће, али: бедро / бедро, ребро /

ребро, седло / cºедло, степно 7 степно, плеће / плеће;

на коња, бес коња, преко коња, повр коња, али: ка“ коњима, за коњима,

повр пута, испот пута, порет крала, али: порет крала, испот пута.

Занимљиво је, при том, да се стари механизми померања акцента укрштају

са новијима: преко брда, преко пола, преко мора, преко бријета, али и: повр пола,

поред мора.

1.2. Вокали

Вокалски систем у говору Куча шесточлан је и у дугим и у кратким слогoви

ма и представља се на следећи начин:

јИ у и у

з б e о

äe à а“ a.

Полугласник (а) редовно се рефлектује у Га“) без обзира на његове квантитет

ске карактеристике и на његову позицију у речи. Погледајмо најпре материјал за (а“):

дан, на они зат, они се за“т уpва, ка“бан, кота“н, ма“ маховина”,

масак манска, мачат, та“с, код) та-ста, убан,

та“н, нетреба ми та“н чекич, нбонима“њин, по та“н дуп, та“пут, тадан,

тама “тада, у тај мах“, овама, таман је отишан, па му тама пане нам,

Гмн: чује ли се што о Брацовића“н, доша“н је зГребала“н, пе-шезда“на“н,

ђевоја“ка“н, имамо и ми ђенерала“н, једна му је шћер удата у Ђукића“н, а једна у

Чађеновића“н (Бc), коњан, оваца“н, пет официјеран, па сан, колико сте имали

попова“н, праса“кан, четрес пет к план сребра (Бч), o-тије стијена“н, на Јаму

од) чафа“кан, чечама“н има доста;“

мојан, летан, рекан, не би нитко рекан (Ф), истека“, испекан је тридес

казана“н ракије, вас је натек а“н, отреса“ је ораје, стија“н сам синбј.

la“) < (ae) редовно је у бројевима 11-19: једана“с, трпна“с, седамнаес,

осамна“c, осамна“стина,

обично је лужица, место стакло најчешће се говори цкло, што се онб цкли

(2:459);

раш, д'твпраш, али: "ржи, посија сам мало "ржи, pжаница; уп. раж, pж

(2: 5080);

зава, завична, завичић.

Кратки (а“) бележимо у мноштву примера: анђела“к, ва“с, вазда, ваздан,

поваздан некуј авета; в акат, сад је вакат, пријешан је за исто, данас,

данашњега ми дана, до потолњега дана (О), с онога за да скочио, један за дић,

повр онога задића, затила“к, јапанчарица, Рупе јапанче / јата“њче, један,

јечам, каблина грудни кош”, лака“у, лакци, л"ако, лакче (Рћ), лажаш, ко

* Уз вокал (а“), како видимо, врло се често среће сонант (н), а та је појава забележена и у мно

гим нашим изворима: тан, уљетан, дошан (3: 242). — Окупијо тридес Клименатан / И толико младије

невјестан (5: 616). — Изабери тридесет невјестан /... И добрије тридес краичникан / А и ја ћу тридес“

Клименатан / из Вукелан, Селце и Никечан, / с бираније тридесет невјестан (5:71). — Па кукау двана с

кукавицан / на Горицу у поље убанско / А на дворе на Пауновићан /У јуначко племе Чејовићан (5:233).
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је овин те болела“же од Илије нашега, ла“жа, ла“жавина, не ке ови лажат

(Ор), ледан је, мај/макнут, макнем, мањат, ма њºај), Пеко Савов, Орава“u,

глава је био Тбмо Орава“ц, ота“ц, смај/ сма“кнут, сма“кла се она ђаволозоба

и отишла у штету, мозак, мрта“и, мрта“чки, пет а“к, посава“и неко растиње”,

потила“к, ража“њ, самнут, са мне, чека мало да са мне, сан, света“ ц, сна“a,

тај / та“кнут, нем бте га тај, та“њат, пота“њат, ста“њат се, точак из

вор“, ћората“к, Убала“у, с Убала“ша, додијала“у, додијала“ци, погибала“u,

погибаела“ша, четврта“к, чича“к, члана“к/чклана“к;

ка“/g/ ћеш отис, ка“-сам био код њега, кад га лелека, ка“-се врћа, ка“g je

доша“н на Косор, има ли са”/g) тога дуба, сад је вакат,

пред струјним денталима и палаталима полугласник се увек остварује као (а“)

у предлогу 1 префиксу са”: са сестрбм и са зетом, са шћербм и са женбм, па је

ка са“ стога, скинуо га са шувита, са“ сламбм, редовно је са шиш, ca“швено је,

са“зут, са зула се мала, обуте ју некб, са женем, сажденем,

са“тнат, са“тна сам мрс, сакрит, сакр или се ка прда у гаће, тако је и:

иза“ нат, иза“жденем, јесу ли ђеца иза“нала овце на попаса“к, виђи што оно

раза“ на оне овце, нем бте ми ту јагњад раза“Тонит, са тријет, са пријет, ка“-га

са“прла, није се више могло лажат, сабит, са вит, сав пте по цингар дувана,

уза“врет, изабрат,

у суседству лабијалних консонаната секундарни полуглас такође се рефлек

тује у Га“); седам, осам,јесам, нијесам, стига“н сам синбј, такоје и седа“ндесет,

оса“ндесет;

у турским речима полуглас се обично рефлектује у (а“): бестила“к,

бестила“ши, бестила“чит, бајла“к, бакса“з, бакса“зну ли ме ђаво створи, азја“м,

лаја“м, пучу лата“ми повр Стијене; вака“м, да и распашу и по своме калапу удесе;

кои су се калашили и промјењивали,“

редовно јеДана,Даница,Даниле,

обично је (а“) у облику за чам ти је то, чаму то — л”уђи се не умију

освијестит. —Да је за чем, да је Богом просто / Но ни зачем, не било му просто (2:

350);

Анђа, Анђелија, Анђуша, анђио, анђио с тобом, дијете, што то чињиш,

анђела“к, је ли доша“н анђела“к бабин?

а он ка“и боцу, а она ка“п они крс, а он па"ф на ноге, та“ка-та“ка— нап'И

се воде,

Дуги јат у говору Куча рефлектује се увек као двосложан:

a) бријес, под бријестом, дијелим, дијете Вјд, што ће ти Божина, дијете,

жлијеб, клијет, бачи крави иза клијета, ријеч, доста свијета, сијено, слијеп,

шлијеп, сније, тијело, цвијет, цвијеће, Цијевна, утопјен у Цијeвну, њијездо,

iно ијев,

пријеша“н је за исто (Рћ);

прије зоре се дигне, прије оно те смо причали, пријед сам поменуо (Жj;

немају доста богатије оџака, доклен се иде њинијем удутом;

никоме не да допријет, разумијеш, са тријет, отишли да полијетају,

б)увриједио си га (Ж), вријеме, вријесло, лијето, дијете, дријево, звијезда,

свијећа, цријево,

* Уп. Драгољуб Петровић,Две особине гласовног система пиперског говора. — Прилози проучавању

језика, Нови Сад, 1965, 1, 113—116.
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вијета“ш, вијета му је кумсво, дијеват, здријеват, замијенит, млијеч а“ц,

од млијечца, нијесам, нијесмо, плијевл”ет, цијепат, исцијепала,

кукуријек, кукуријекат;

болес, од болести,

коријен.

Продужени јат једносложан је у примерима типа: бл”ел етан, међедан,

неђел а“н, мл”естан, колена“н, мрежан.

Кратко јат редовно се рефлектује као је:

НБ"емачка, Њемци, Њемци, шњегови,

сукњена кабаница, вуњене чарапе, товњена работа;

кол”ено, л”ет, л”еба, лепота, л”епчи,

нешто, неколико,

мл”ера, мле"пр, мл”есец, млечевина, мјесто, намјестит, промјењује,

пл”еват, пл”есма, блежат, побл”еј, бјеше ли ђеце Павл”еве, вл”ероват, нијесу

ме вл”еровали, вл”еш, вл ештак,

ћерам, шћет, шћели, ђеца, ђетета, ђетеце, ђетиште, ђет, ђедови,

пађет, прађет, пранђет, пранђеда, ђевојка,

ђе виде, ђе треба, ниђе; овођен, онођен, сврне ов буђена у Церја;

ćec, ćедем, ćegºам, на Čенице су били Боланџићи, ćеђели су под они дуп,

они Čеђели и разговарали, тама га čеде код|-себе; ćекла, поčечено, ćекира,

ćepa, ćeруша, имасте ли што изес, имате ли што изес, изели, изеден, тун су паре

изедене страшње;

ћешка, ћепчица,

међеш, неће међеди, нашла га у Међедине,

звали су га за čедока,

ћетат, ћета, уфатила га слана у ћетање,

чоек, нека, чоче, чек, бољи да чека убије (2: 468);

целиват, поцелијев ат се, целунут, ца“лунут, обетат, Обет"ала му се. —

Обета, ако се икад врне, добро ту вечеру платит (ДК 452);

ора, ми се скупили под ора, тресли тамо ор'аје.

Кратко јат иза (р) рефлектује се у (е): брегови, по брегдван, бубрек, бубрези,

врећа, вретено, вретенуз вилин коњиц, мрежа, замрежиле ми се очи, срес

“срести”, али: сријешаш, њих подаље селу сријећу сватови (2:229); треба, стреја,

редовноје: преота, превота, они не знају за превоту, али: рије, не може од прија.

Непозната је група (рj) < (pћ): горело, изгорело, горелина, старешина,

старешоват, здрело, здренут, леворечки, Леворечанин, Леворечани, али:

скорјат се, реткоје иЈаворје, перјан пК, барјактар, а обичније приморе, пера“нтк,

бара“ктар,

остарат,

ожедњаш,

скорјат се,

трјаза“н,

трњаш.

Редовно је кратко јат у префиксу пре-: преварит, преврћат, претнат,

прекорит, премај, према“к, прескочит, претеј, претеј.
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Тако је и: превод, превој, преглед, претон, пренос костин, али је позна

то и: пријеклад, пријеплет, пријер од богат род лошег квалитета”, пријесна“u,

пријеступ, пријеч а“ц, пријет ок, кренуше му у пријет ок“пресретање”.

Предлози пред, преко увек имају екавске ликове: прет кућом, пред њима,

преда“ мном, преко главе, преко брда, преко бријега.

Префикс при- никад се не укршта с пре-: пригнат, придржат, припазит,

прифорцаше их) и завршише работу, причекат.

Пред палаталним гласовима (ћ) се обично рефлектује као (и): вијат, пријат,

згрије жиг, сијат, посијали мало фрметина,

смијат се смије се, али и: смијејат се, смије се, Дрекале се Ђеки насмијеја

(5: 53). — Но се њему срце смијејаше (5: 127). — Јаребица се силом насмјеје (2: 464);

оне нешто плетијау, тресијаше ор'аје,

веселија, старије, најпростије чељаде,

није, нијесам, нијесте,

видио, порио, разумио, ćедио, умио, ио, ктио, стио, вpио, здрио;

редовно је: неђела, понеђел нпк, куђела, бјел”ет, бјел "ежпш, пребје

л”ежат;

ćеђет — ćеђела, виђет — виђели, вол”ет — вол”ела, учињеш —учињела.

У морфологији занимљивије су следеће појединости везане за рефлекс јата:

а) Д-Лjд личних зам, 1. и 2. л. jд. мене, тебе и зам, себе: није то тебе

донио нб мене; ко не умије себе, како ће другојеме;

б) Иjд зам-прид. деклинације: с тијем, овијем, једнијем, иде путем

кожђијем, с тијем је завршио, она је удата за његовијем старијем сином,

в) Г-Лмн: тије, овије, свије, његовије, добрије, дијете од) сво"ије непуније

седа“мна“c-осамна“з година“н, не може отис празније руку (2: 246);

г) Д-Имн: тијема, ов"ијема, свијема, његовијема, младијема, онаквијема, ђе

је он кренуо с овијема младијема, нашијема луђима нијесу познати, стога се чини

једниема да су они сурови и дивји,

д) 2. л. мн. императива: идите, ćедите, дођите.

1.2.1. Вокалске групе

a) -ао- - -a-: pºанпк, Ор'аво, Орава“ц, глава је био Тбмо Орава“и (Ф),

оравски, стари су се снадили, нијесу га надили, нади помало, прскоће,

он не умије до наопако, да те кумим: учини нешто и наопoсло, а не све

наопако,

кои се наоде у свецку историју (Ж);

б) -ао » -a: iЛеда, прича се како је Божина кара Поповиће, ка“(д)-галелека,

пита ме нетко за тебе, пјева, прича сам ти, он је прогледа ка“ (д)-се оженио,

трча, чека, чита е новине до потолњега дана (О), кажева ми је ђедо да је његов

п'ађет тамо најприје живио,

в) -ао » -а: да, зва, зна, кра, спа, ста,

ка вазда, ка што је научио,

г) -ао-> -а“- доша“, ови је Марко дошан отут, иза“шан, знали су зашто је

отиша“н, истека“, ка“ба“, кота“, летан, мојан, Божина га моја“ пресудит, што

је река“ Божина,

за“, на за“ пут.
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Групе -ео, -yо остају неизмењене: довео, повео, почео, узео, потоле сам

узео ову жену, место стелна, стеона, обично је стевана, а место анђео редовно

је "анђио, анђио с тобом, редовно је: викнуо, кренуо је к њима, метнуо, обуо

назубицу, погинуо је на Забјело, поменуо мејдан, просуо, скинуо, Марко онб чуо.

Група -oе-> -e- чек, чеча глава (Уб), а за групу ае у бројевима 11—19 в. на

пред.

Вокално (р) редовно се налази између двају консонаната: брци, ждрва“њ,

крф, фрба, чврста, крс, прс, сврш, трл "ат, трчат, а среће се и на морфемској

граници испред вокала: завра, крат, до вра; завро, затро, опро, отро, умро.

упро, утро им) се траг ка шаренијема коњима.

1.3. Консонанти

а) Сонанти б) Консонанти

м б П В ф

Н Л р Д Т

Ж III З С

Н” Л“ Ј ђ ћ 3 с

Г К (x)

1.3.1. Сонанти

У најизразитија обележја сонаната у говору Куча спада однос изразито вела

ризованог (л) пред непредњим вокалима и Га“) и на слоговној граници према пала

тализованом (л) на месту (љ) и пред вокалима (е иј. Уп. примере:

in aва, була, слана, глоба, мало, глодаш, лувºаћ, Глувна,

стално, силно, школски,

иза кбла“, извади двије-три кућице крт бла“, од неколико пола“н, они се,

веле, скупјају око школа“н,

Лубо, Лубица, Вел"о, Вел'ко, колено, лепота, шл”еме;

давали, дал”и, носил и, покосили;

goнијеле, л”едам, лел”екали су га, уплекале су јбј се у крило,

мало, ргни га мало, да видиш како ће се напучит, она њему помало

труска, да се не преије и да му се не ука“не,

Те појединости назначујемоједино овде, а даље ће се у речнику оне испушта

ти у свим случајевима осим када се радио (л) < (љ) и о појави (л) < (л) у емфатич

ким ситуацијама (мало, помало).“

Сасвим је нејасно да ли је с овим односом паралелан и онај који се тиче на

залних сонаната, одн. да ли међу њима имамо (н) – (њ) или (н) — (н“). На то досад

* У списима Марка Миљанова врло се често срећемо са записом (л) - (Љl: Да речем ово ако што

валане, ако не валане, није штете за моју дангубу, нашиема луђима, непромјелив, мало дале, боли (је) и

боле одржа своје, боле и постојаније, пријатела му вала светит, има луђи кои оће да убије више луђи (за

једнога свога брата), ако нема пријатела, за пријатела пријател, самоволно зло, [o] пријателскои осве

ти, а само спорадично: пријатела којега други љуђи држе за пријатела (Ж1).
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није скретана пажња, али неке појединости с којима се у Кучима срећемо могле би

потврдити да се и та зона зетских говора налази у кругу оних у којима је однос (н)

- (н“) несумњиво потврђен, тј. у Зети, али и у појасу Мрковића, барском залеђу и

у Спичу (а по свему судећи, тако би могло бити и у Враки).“ Кучи у тај ареал нису

укључени, пре свега зато што грађа за такав поступак није пружала онакве основе

какве имамо у Зети и другим зонама о којима говоримо, али сада помишљамо на то

да би неке појединости могле сведочити о томе да би се ареал појаве могао и на њих

проширити. Такве би могле бити:

Дојна Купусца,

мене ми се чин "п,

патница / патњица, буниште /буњиште,

тун га н”пви, оћемо да подњ'пвимо онб штене, поднпвит / подњпвит,

Рупе јата“нч'é /јата“њче, Јапанчарица / Јаја“њчарицамтпн (Р);

кот кнеза / кот кн”еза (Ф),

војн"пк, он је био ка најбол”и војн"пку Куче, срели су и(x) тамо неђе испод

Војника, мејњ"пк /медњ'пк / мењак,

ма“нкат, та је фамилија ман кала, фамилија која је мањкала, ман каје

и[м) вареника, манкамена“т,

сламнача / сламњача,

ту су паре изедене страшн”е, то су њине међусобне работе, међусобњом

свађом, у потлашн покрај, до најпотлашњега гроша; нама ни се шићар разминује /

Чекајући пострадасмо грдно (5: 383).

ками к'он скин,

Боже даван е (Р);

кон“, коштан”; оста“њ / ост ин.

Глас (н) врло често се појављује иза вокала (а“ и е) на крају речи; за (а“) уп.

примере у 1.2. Вокали, а за (и е) наводимо само покоји пример: грат ска“дарскин,

не може да е син Божин, а чин си ти (Ф), неке ован лажат (О), ками кон скин,

дође један од онијен његовијен, то је првијен ратован било.

Група (сл) редовна је у речи слива, али је поред слијеп обично и шлијеп, а

доследно је прешлица.

1.3.2. Консонанти

Глас (x) у говору Куча искључен је из свих позиција у речи:

лад, ладина, есап, иду куд оше,

ктио, кели су погинут (Дч), што ти к”е то, ја(д) те убио (Ф), не к"е овин

ла“жат, кио је дат пиће, кели су да траже воду, нити ке кафу, нити к”е ракију (У);

ко те 'оће — кени га, ко те неће — не кени га;

да уфате саморану мајку (2: 359), самораник, самораница,

уфатила га слана у ћетање, уфатили, да уфате (2: 282);

бафтана.

Гласови (в ф) понашају се као консонантски пар иако (в) чува своју стару

сонантску дистрибуцију и то се огледа у више занимљивих појединости:

* Уп. о томе: Момчило Поповић — Драгољуб Петровић, О говору Спича: Грађа. — Српски дијалек

толошки зборник, Београд, 2009, LII, 28–32. Тамо су назначени основни аспекти проблема, за више

појединости о њима назначени су правци у којима се, на основу нових истраживања, могу очекивати

разјашњења остављених недоумица.



Речник Куча 23

а) испред безвучног консонанта (в) > (ф): офца, његофски, Јефто, тако и:

сфе, сфој, сф'бјски, ка највишега злпкофца,

б) на крају речи (в) се десоноризује као и сваки други звучни глас: крф,

крваф, његоф, Маркоф,

в) (в) се редовно замењује гласом (ф) у примерима типа: фресина, дивја

фресина “врес“, ф пр, у фир, Јаганч'и ф"пр, фирови, зафтрит, фрба, вјенчали се

окб фрбе, али тлн. Врбица, к'пфан им) је, нешто му је к'пфна,

пита ме нетко за тебе (О). — Не би нитко река“н (Ф). — А нада се нитко

виђет неће (5: 499), не смије нитко убит. — Не остаје нитко (Ж).

Врло је честа појава африкатизације струјних гласова у групама с периферним:

Нешто ти је угазило пченицу. — Даје му зоб и пченицу (2. 361). — Није

л"епчета момка под небо искакало (Бc), да ју љепче нема, љепче појаше (2: 353

464), да му ат не липче,

из апце, липцат, липцовина, пци (2: 309 427 460);

јеси ли што лакчи, лакче (2: 246 257), после ће бит лакче,

бјдоше на чечму, има тудијен доста чечама“н (Вд);

л”уцкат, л”уцнут.

Познати су, с друге стране, и обрнути случајеви: ро"ила му се једна пшела,

бјежи, дијете, о-тије пшела“н, акшија (2: 458).

Групе струјних и африката најчешће се чувају неизмењене:

ишчашит, ишчешат, ишчепрл "ат, рашчистиш,

ишћерат, ишћеф"ит се, ишћурет, ишћушкат, ижђутурумит, нијесу

знали које му је кршћен б име, Новак Мирашев је десетб iодишће (Бc), све је то

запушћено, ту се не попушћа (О), проз грожђе, од гвожђа, немаш куј нако путем

к'ожђијем,

исцелијеват, исцибрит, исциједит, исцијепат, расцијепат.

Само спорадично, међутим, бележимо и у бачу (2: 459), твојђе (2: 421];

можеш лjи ово да ми рацијепаш напола (Бч).

Обична је група (шћ) у основама шћеш хтети” и шћер кћи”, али се у сре

дишњем појасу Куча место ње среће и (к) или (кј): што ти к”е то, ја(д) те убио (Ф),

ја више неке ш њим збори(т), кели су да траже воду, нити к”е кафу, ни ке ракију

(У), ко те 'оће – кени га, ко те неће — не кени га (М), не кје, кад су кјели (2: 443 451),

ако нађете изгубљену цареву кјер, кјери, каже поруку кјере (2: 277 283284.365 452

458).

Групе (чјжј) редовно се упрошћавају губљењем (ј): наруче, Боже даване,

оруже, ост'оже.

За финалну позицију наводимо само неке занимљивије појединости из кон

СОНаНТСКОГ СИСТCМа:

а) уз доследну десоноризацију свих звучних консонаната, (-ћ -ђ] * [-j):

ижл”еј, преко ној, синбј, у помој, поčеј, немаш куј, свуј су га тражили, колико

јој може)ш (2: 224 246 247 379 441 451 464 533);

б) (-ст-шт -зд -жд) > (-c-ш): крс, прс, младос, жалбс, твoс, грбс, вјеш,

прºпш, за групу (-жд» -ж --ш) нема лексичких потврда будући да за дажд немамо

сопствених записа, а не можемо знати како се она нашла у НашИМ ИЗВорИМa,

в) ј) се губи на крају речи у облицима императива: немо се осрамотит (2:

247), in'ea ти своју работу.

Тако је и: Бог да јо" душу опрости (2: 464), што јд нбрече.
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2. Облици

2.1. Именице

У Вјд им. прве деклинације доминантан је наставак у: паду, смраду, ћуку, а

тако и Милошу, Јовашу, Јагошу, Милићу, Драгићу, али и: с пне, брате, чоче.

Код неких именица м. рода поремећен је однос између парадигматског и кон

груенцијског индикатора: Кад је била мрак. —Тб је велика прдстор (3). — Тамо

је простор велика (Р). — Стид)-те била. — Срам те била. — Ум је био његова

велика (Ф). — Род луцка је била (О). — Кула појант (Ф). — Каква је делија био

(Д). — Био је његова слута (Ф). Уп. и: Остала су иза њега троје ђеце мушка.—Два

брата рођени, Милан Савов и Гавро Савов,један Савовић, аједан Вујошевић.

—Дођоше два млади официјера.

Код неких једносложних именица срећемо се с ликовима без проширења

формантом -ов-: Побијају у цјепотине дрвене клине (2: 504). — Положи длане уз

образ (2: 367). — Свате чека »здравица« (2: 227). — Миши ми све нагрдише, млади

миши (2: 463).

У Гмн неких једносложница обичан је наставак -и по иљаду пути, доста

пути (2: 15247), оста без)-зуб"п, има двјеста брав"т.

Редован је облик именице ками: цукне ками о ками (2:449); ова ђеца моја

од више итрине сваки ками наопако тур'ају (Ц), искочише на један ками (Р), да

је прост ко чује и ко не чује, и ками и дрво, и тица у гору и змија под ками (2: 247).

Збирни облик је камењи: запуцају на њега камењи (2:213), гађу се камењима, тако

је и: ту су били неки грмењи.

Гмн: Бјеy Кучи на збор окупјени / на сред Рогу на збориште старо.

Именице с једнинским формантским проширењем -ин- обичније су од оних

без проширења: за муслoманином подгоричкијем (2: 220); за Циганином удата (2:

121), имате ли ви чобанина, Подiоричанин, Косоранин, ређе је: чобан,

хип. форме ж. рода типа маĆа мајка“, бал”а бака, баба“ у вокативу имају

једино наставаке: м'aćе, бале, Косе, Стане, би се могло не излеј, лије (2: 464);

млад се лучи од мајака (2: 12); по туђије тора“ба“,

таквије туту у мој вијек видио нијесам, лука — луку, рука — руку, нога

— ногу,

пл. Т. врата, уста у генитиву имају паралелне наставке -п и -а“. Испред врати

(2:250), бачи то тамо иза врати, из пуније вуст"п, али и: она ријеч "ојди од уста

до уста“, из пуније уста (2:213);

множински облици именица ср. рода типа ланиште прикључили су се име

ницама ж. рода: Јесте ли писали Ланишту? — Прођоше повр Виноградиште (Ор).

— Ено ти офце прођоше к Присоји. — Ојдоше ус Присоју (Бр);

с једном ријечи.

отишан је за шћерама, с кјером (2: 277).

Удвајање предлога: Од испред врати од »обора« па до над покојником леле

кање се протегне до три минута (2:250). —Те их је сјутридан испратио до у Рикавац

(2:466).

Тако је: До крај крајева“ — свако ће се стиђет својега рада.
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2.2. Заменичко-придевска деклинција

Дјд 1-2. л. личних заменица и заменице се редовно је мене, тебе, себе, а

енкл. је облик заменице 3. л. jд. ж. родају: надао се отетију непријатељу, једном

ју пошаље за воду, дају чине жабу шкpкавицу, да ју узме за жену, казала је, да су

ју четири налетника међу собом донијели, дају љепче нема (2:183); њују земја не

примала.

У ДАМн личних заменица енклитични облици су ни, ви / не, ве: — Они не

мисле да ни доносе руча“к. —Што су витбдали.—"Узмите да ви се нађе. —Претекли

су не неђе на Златицу. — Пратили су не с Медуна и бјдоше на Убли. — Ђе су ве

чекали. — Прекините да вене урепам.

У Гjд редован је наставак -ога / -ela: Јеси ли право судио, гладнога наио, же

днога напио, толога одио (оденуо), препаденога ослободио, жалоснога овеселио, бо

нога понудио и сметенога поучио (2: 303); »најжесточијега« пса, непознатога гро

ба, тога пса, једнога рођака и једнога кума, од извађенога меда, беру се стогoвијасе

новога, шумовога и зановетнога листа (2:3843 193214]; ви сте примјер света овога

села. —Нема ђетинскога гласа у ово наше село. — Није л"епчела момка младба

под небо искакало (Бc). — Нема никаквота ексера гвозденба. — Причали су како

су Шпирамртв бла пл”yнули. — Пунанда смо га мјешавине сварили. — Нашли су

га рањенба ирањенба су га пребачили. — Зовеједан друioета. —Другога пазара

дођи и све то смири.

У ДЛjд: рече се некоме, украо некоме пиће (2: 15272). — Књига свакоме очи

отвара, а мене и(x) затвара. — Нећемо чин”ет) штету никоме. — Он тамо никоме

не да допријет. — Староме чоеку према сунца— то је живот.— Окрену леђа једно

другоеме. — Да би се објесиле о бапци од)-самара али о ункашу задњеме на

коња. — Богме се, ка и свакоме, сврнуло и племену кучкоме. — Ојдоше ка“ катуну

оравскоме. — Нека му ужижу свијећу и мртвоме. — Добио влас они коеме нико

није мога“ бит ни кмет,

млађему је име Андрија, а старијему — заборавио сам, једнако најмлађе

му као и најстаријему (2: 122); свачијему оку (2: 277-278), како бјеше име ономе

ђетету старијему (Бч). — Што но би ономе ђетету млађему.

у ДИмн: Мбрало се дават и свијема другијема без државнијема

непријателима — Додили су с ониjeма најближијема. — Милуна нема ни међу

ж"твијема ни међу мртвијема.

Редакје формант-ш(-) у компарацији придева: црншт нбва виза, она је била

живша од) друге ђеце.

Редовни су бројеви дваш, трпи, четирпиш.

2.3. Глаголи

Инфинитив је врло обичан и редовно се завршава на -т: — Ако није имао

пушке, надао се отет ју непријатељу (2. 183). — Обета, ако се икад врне, добро ту

вечеру платит (2:452). — Има га рашта држат (Г). — Би се могло не излеј, лије. —

Ти си како изрод и ромица: учуја се на ту драчу и ој се уарумит (2: 464 465).

Често се, међутим, на крају говорног такта -ти редукује у потпуности: Ја

више неке ш њим збори (У). —Нећеш ми вјерова. — Све што су могли оштети —

оштетили су (Кж). — Одбруке се чоек моган уклања(т) вазда, а от погани никат.

— А ја ћу изабра/тј дан ка“(д) ћуд бј, ка“(д) ћемо мој л”уцки разговара(т). — Код

глагола прве врсте такав је развој регуларан; отрес — отресем, извес — извезем,
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трис — трпЗем, пас — панем / пасе, плес – плетем, срес — сретем, јес — ијем,

обрeс — обрeтeм, мес —метем, мес-метем, прес — требем, скус— скубем.

Презент 'оћу, оћеш и даље уз негацију има и облике не-оћу, не-оћеш, не

оћемо, не-оте: не-оће онда иде, не-оте с нама. Ујезичком памћењу првог аутора

ове књиге такви облици били су сасвим обични, али су касније почели да се повлаче

И у нашој грађи сада се срећу тек спорадично.

Необичан је однос одиш — идем и от пс — ојдем, при чему се уз први лик

среће и имперфекат (иђа, иђаше, иђасмо, иђасте, иђау).

Неколико је глагола друге врсте (посат — посем, уpват — урвем, јебат —

јебем, зват — зовем; [-|нат — (-)женем) који отежавају њено спајање с петом

врстом и рационалније би било глаголе с палаталним консонантом на крају основе

прикључивати онима у петој врсти (трајат — трајем, трајат — трајем, л ајат —

лаје, одвајат — одвајем, враћаш — враћем, врћат— врћем, гађат—7'ађем, пуцат

— пучем; чешат — чешем; почињат — почињем) него оне из пете врсте преводити

у другу (викат — в. пче, струјат — стружем, каташ — капле, зобаш — зоблем,

уриват-уривлем, најртат — најрћем, глодат — лође). У таквој „прерасподели“

грађе глаголима које смо на почетку поменули могли би се прикључити и они чија

се основа завршава гласом (p) < (p') (ораш — орем, брат — берем, прат — перем,

срат — серем, упират —упире, завират — завирем).

Посебно је занимљиво ширење глагола пете врсте и њихово прикључивање

шестој: викат — викам (према в пчем), pпкаш — р"пкају говеда (према р"пче),

помагаш — поматам, помаја Ббг поздрав при сусрету“, изнемајат — изнем атам,

растезат —растезам,

Обичан је, међутим, и прелазак глагола шесте врсте у пету: гађат — јађем,

погађат — погађем, рађат (се) — рађе (се), заклапаш — заклаплем, копат —

к'оплем.

2.4. Прилози

за време: те их је сјутридан испратио до у Рикавац (2: 466). — Ви који млите,

e све знате, ако ми до сјутравечен не кажете (2: 460). — А он преконој мисли о

ономе. — У катун увечен разговарају. — Излелека га па таман река“. — А онда

неко рекан. — Не ваља се за умрлиjeм ноћно плакати, јер ће му мрачно бити онога

свијета (2: 329). —Једама кренуше,

обично је: коликаш колико пута“, неколикаш неколико пута“, николикаш

“николико пута, никад”, млогаш много пута“, толикаш толико пута“;

једном а упорно, стално“, уједно скупа, скупно”, једама у једном тренут

ку”,

за начин: М'браш то овакдна. — Он највише скочи трупа“чке (2: 346). — Он

скочи трупе кол'ко неки и(з) затрке. — Бивало је и такијех бораца, који би... пу

цао... нотечке, па да га дружина присиле...да се за шанац склони (ДК 185);

за место: Сврне овођена у Церја. — Ову болест овођен оставјам (ДК 535).

— Тун нијесам био. — Населили су их) тунак (Ph). — Ништа тудијен прошло

није (ДК 451). — Дигне цара за рамо и изнесе га изван (2:456). — Вазда су овудије

продили. — А они авибн покуша навише, навише, па тама наниже и пануо је на

кућу Ђбрђије Радева.

2.5. Предлози

Главнина предлога наводи се даље у прегледу неких предлошких спојева и

овде се неће помињати.
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3. Напомене о синтакси

Из синтаксе падежа

a) Генитив

Генитив у слободној употреби бележимо тек у покојој појединости: Дијели се

душе (2: 247). — Народ обојег пола је... привикнут чеперењу неприступнијех стије

на (2: 504). — Коса му напуњена земје. — Каже поруку кјере (2: 458)

Ген. c одредбом занимљив је у следећим примерима: Ваља отсјечке од ноката

стављати у њедра, јер на њима ће се ... онога свијета гријати. — Не ваља се за умр

лијем ноћно плакати, јер ће му мрачно бити оноја свијета (2: 327 329);

— Ви сте примјер света овога села,

Словенски генитив бележимо тек у покојем примеру: Не шћене дријешити

виле, док баби очи излијечи (2:276). — Војник није одустајао од војске ни онда кад

не би имао војне опреме (2:183);

око 4 тен.: Били су се загорчили око нечеca,

до + пен.: Бијела вода је до Луку (Уб),

од + тен.: Запуцају на њега камењи из облака, сломе му коња од свих ногу и

њега од обадвије (2:213);

— Зеца боље пушка »погађе“ од друге звјeрке (2: 335] ;

— Погодило га у цијев од ноiе. — Пребачи и(х) на л”есицу од руке (2: 341).

— Ваља се, кад путник на пут креће, да »цуне« трипута прстима од десне руке при

изласку о кућни праг (2: 329). — Уз то сејош неке беспослице баце под коло од млина

[2: 279);

— Ови су казали, да има велике мисли, које нијесу од кажевања (2:456);

— То су ме увјеравали људи од вјеровања (2: 215);

иза + пен. тражиће га иза неђеле, пошто је иза вечере див у пећину заспа”...,

Шогоњица згрије жиг (2:451-452). — Иза тога цар рече акшији (2: 457). — Кад су јед

ном иза тога вукови били на сједник, рече један млади вук ради прове (2: 463–464),

— Иза Бога најстарији су љуђи (2: 109);

— Заговорио се вaрeћи сјеме да с њим једну зграду посијеш, која ти је иза дуга

претекла (2: 453);

—Дође баба иза крава (2: 405);

из + пен. Припрежи он из неколике ноћи (2:297);

за + пен. Погинуо је за овога рата (Р);

у 4 ген. Њих су... кријући примали они Турци у којијех су ови ходили (2:200),

ова пристане узета ноћити, кад се врати с пазара (2: 282). — У Главатовића“н има

двије куће Туракан и пе-шес Србан (Ф). — Једна му је шћер у Чађеновића на

једна у Ђукићан (Бc). — Весо га купио у Јока (О). — Сеђасмо у Стоје,

ради + ген. Рече један млади вук ради прове (2: 463–464);

с(а) + пен. Рече му, да ће с тога севапа бити миротворац (2: 306); змије се

сматрају злотворима, са чета се зову »непоменице« (2: 337);

— Теке једном, кад с војске гређаше (2: 353). — Пристане ноћити, кад се врати

с пазара (2: 282);

према + пен. Бјеше тун према наше касарне. — Старбме чоеку према сунца

— то је живот. — Био је скривен у једну гору према једнога орача (2:445)

по 4 тен. Ка“[д) би по жел”е мога“ до прага д'бј. — Да ми је по жел”е на

праг из ис,
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o + ген. Пита ме о рукун, а ја причам о ногун (Ф). — Чује ли се што о

Брацовића“н,

при - тен. То би се могло опростит при овије мукан, нб, 'aj-ти, катје челаде

несретњо до гроба,

ван + пен. Нико ван попа браду не пушта (2: 89);

више / извише + тен. Више оне куће саме су га стигли. — Извише онога

л ужарка је био закопан,

набрет + тен.: Маџгал” је набрек Опасанице. — Видиш лjи оне три камена

набрек језера (Бc). — Ено тију набрек Лањевика (Г);

врху, сврху - тен. Одмах је престала бити вјештица, али је затијем боловала

три године и врху треће године дошла је у манастир Ћелију (2:295). — Сврху састpу

панијех кртола, пошто се оне сваре, успе се половином мање брашна (2: 101);

крајем + пен. Свате чека »здравица« из куће крајем које пролазе (2: 227),

помеђу 4 ген. Кучи су били чврсти у држању вјере... помеђу себе, кад би

закрвљени родови помеђу себе вјеру ухватили (2: 465);

у име + ген. Скупи врећу шишкара, да ју у име ора"а продадне (2: 445). —

Шогоњица одере једнога јарца, обуче његову чапру и напери рогове, те у имејарца

прође испод дивове руке (2:452).

б) Датив

— Њих подаље селу сријећу сватови (2: 229). — Неки су предјели далеко школи

убалској (2: 500);

— Једни и други се зарана спремају слави (2: 243). — Украо пиће, које је било

слави намијењено (2: 272). — Ако је доба вину, оно се стави пред госте (2: 472). —

Није крив убиству (2: 148);

— Изгубио сам мјесто души, што се нисам обрћа на тетку (2: 206);

— Кад је увече баба с козама дошла, пита дијете што му је прсту (2: 276);

— Онда убилац отиде пред другове погинулога, па и њима заиште бесу, док се

за затвор спреми (2:200);

— Народ обојег пола је... привикнут чеперењу неприступнијех стијена (2:

504). — Наилазио сам на такве жоборе.«, који су од пуштања крви личили касапници

(2: 554-555),

— Здухачи се рађају с бијелом кошуљицом, коју здухачева мајка свачијему оку

крије (2: 277-278),

— Царев акшија опет ојде за науку берберовој кјери (2: 458);

— Љепче појаше покојна ти мајка (2: 464).

Уз датив се среће једино предлог к(а): Оjде ка кући. — Сад замаче к При

бевићима.

в) Акузатив

У слободној употреби:

— Гласа сам Николу. —Држали ја највишега злик'офца. — Ставја кума јасан

мјесец (2: 397),

— Понуди крчмарицу с два напулеона (2:452);

— Не знам примјера, да је у таквим приликама који Куч преврнуо вјеру

(2:201);

— Која си чуо, да варено сјеме сије (2: 453);



Речник Куча 29

— Судио... једнога рођака Ивановића (2: 214);

Акузатив с одредбом:

— Тај дан... дођу у дом оне богате сестре (2: 495);

— Пас који се не веже и никога не лаје, каже се »познанит је“ (2:9). — Бивало

је и таквијех четника, које нијесу непријатељски пси лајали (2:193). — И онда те пас

неће лајати (2: 329);

— Понуди јој... само да братанића од срца опрости (2: 206). — Покоји сједни

чар га моли и куми дају опрости (2:369);

— Бог оправи три лака анђела /да уфате саморану мајку / дају чине жабу шкр

кавицу /а Јелицу црну кукавицу (2:359). — Зато ја цар учини честита чоека (2:456);

—Верије... обично припадају онога кога дође огњиште надио, обично огњиште

припада најмлађега брата, а глада са струнгом најстаријета (2: 122-123). —Хоџу за

такво вјенчање припада бијела меџидија (2: 220),

— Овако су пострадалота огњем помагали (2: 129). — Ако је дом сувише оску

дан, помажу ја житом, а ђекад и стоком (2: 110). — Мбра је да ја поможе,

— Не вјерујен ја. — Све те те вјероват. — Нијесу ме вјеровали. — Не вјерује

никота. — Овога човјека не вјерујте, ово није посланик Божи (2: 305). — Вјерујем те,

да си бољи да чека убијеш (2:456). — Њега ће, веле, најприје жене повјеровати, па

за њима зли људи (2: 305);

— Ништаме сметало није. — Раде би и/х/ образ смета. — Рече накарадаши

ма да се измакну, е ја смешају у рад (2: 459);

за + акуз. Поручевала за Луба. — Везир поручи за Какалеца (2: 454). — Пођу

за невјесту (2: 120);

—једномју пошаље за воду (2:275). — Иде неко из села за водицу... што се зове

»веља водица« (2:239);

— Царев акшија опет ојде за науку берберовој кјери (2: 458);

— Једном... буду просочени од свога ортака за три трудска коња (2: 488);

— Највећа се несрећа десила за повраћај прстена Вети Никашеву Подгра

ђанину од ћери Илије Пилетића (2: 476). — Има примјера, да је у таким приликама

брат брата убио за Турчина (2:200-201). — Но ме боли срце за ђевојку (2:354);

— Крчмарица му оприга два јајца за вечеру (2:452);

— Цара завргне за рамо (2:456);

— "Он је умро још за вријеме Аустрије (Уб),

у 4 акуз. Три неђеле у пости није знава за себе од бологлаве,

— Држали су таоце у школу,

— Отишла је у дрва. — Ка-су они дошли, ја била у Косора“Ц, у дрва,

на + акуз. Био сам дужан наједну крчму два јајца (2: 453). — Дошан је на

кућу Мавраковића“,

— Виноградско прво копање зове се »на зграду“; друго копање...зове се »на

ордене«, и тад се отворе врсте бунара... између редова лоза, које остају као у ендеку

(2: 56);

— Остави се 3-4 брдуна народ (2: 56);

преко + акуз. Преко ној удари још виши снијег (2: 441). — Кат преко дан

попије вино, мора преко ној добит кочење,

по + акуз.: Зец се сматра звјeрком несрећном по себе, ... јер се мисли, да га

боље пушка »погађе“ од друге звјeрке (2: 335). — Добар дио кучке сиротиње иде с

јесени, по цијеле породице, у барску и улцињску околину на »зимницу« (2: 68);
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под +акуз. Да је од мене и од Бога по иладу пути прост ко чује и ко не чује,

и ками, и дрво, и тица у гору и змија под ками (2: 2471;

до + акуз. Седи село до село. —До крај крајева“, свако ће се стиђет својега

рада,

мимо + акуз. У њих се пастир цијени мимо радника и занатлију (2:7-8). —У

кучкијех Срба ријетко да ко има под прстеном ђевојку мимо по године (2: 217);

проз Н. акуз. Проз грожђе да пронесеш град у марамицу — штета му је

жива,

г) Инструментал

— Од извађенога меда, ко га онако кљуком не продаје, одабере се младо саће

[2: 24). — Долазе сватови и групом пуцајући улазе у младожењин дом (2:221). — За

гашен клак је трећином јефтинији од живога (2: 63],

— Нема (Куча) који би се на занат ослањали и њим живјели (2: 69);

— »Богом брата« човјека је могла узети и женска у каквој невољи (2: 234);

— Које годину испуни, добије двојином вишу награду (2: 68). — Плаћа га о

јесени трећином скупље (2:77). — Загашен клак (је) трећином јефтинији од живога

[2: 63). — Сврху састругaнијех кртола, пошто се оне сваре, успе половином мање

брашна (2: 101);

— Трговало се на стари начин промјеном (2: 77). — Већина Куча (имају)

»муштерије« код којих »вересијом« тргују (2: 63],

— Кад је била ђевојком (У). — Одмах се постави домаћицом (2: 110);

— Троп у казану се налије вином или водом (2: 58). — Направи га боцом у

облику боце”;

— Кула Брацовића... је доскора била неразореним кућиштем (2: 82). — Та је

речена кућа зидином постала (2: 215). — Сад је све ливадбм (Дч). — Самелију

прашинбм;

— Пошто је иза вечере див у пећину заспа“, ка” вазда, отворенијем оком, ...

Шогоњица згрије жиг (2: 451-452). — »Поштењак умире отвореним а тврдица

стиснутим рукама (2: 469);

— Кула Ђуровића лопарскијех такође је грађена везиром скадарскијем (2: 82);

— Народ... објашњава тијем, да га је Бог промом усред цркве убио зато што је

он свога кума убио (2:213);

— Помажу га житом, а ђекад и стоком (2: 110);

— Испричала је како је избавјена мудрином Шогоњичином (2: 452);

— Стидљива човјека у Куча зову још и »љубаван.« па се о таквоме каже: „...

мелемом је“ (2: 477);

— Ово је једно арамом а ово другбалалом,

—Длака се прометне змијом (2:15). —Тако се дијете прометне хртом (2:284).

— Оне три главице прометну се дукатима (2:282). — Од тијех седам »Јевиних шће

ри, које су вилама прометнуте, вели се да је једна дошла у Плавско, једна у Рика

вачко, а једна у Букумирскојезеро (2:496); пошто се претворе уљем, вади се испод

земље (2: 62);

— Ови си дуван држа неђе на немјесто: лијеп је ма доноси сапуном. —

Доноси Филипом. — Нема се ђе сакрит: доноси тањевином куј се гој обрне;

с(а) + инстр.: Дошан је с некијема пријателима (Вр). — Побјегли су
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с фамелама на старевину, а млоге су Арнаути поклали (Бc). — Отишла је с

унучадима у планину (Бч). — Дође жен"бм (Ф). — Господар перјанпцима шета

прос Цетиње (Ф). — Ми смо тамо бјежали фамелама (Ф).“

под + инстр.: У кучкијех Срба ријетко да ко има под прстеном ђевојку мимо

по године (2: 217),

пред + инстр.: Кад је трећега дана пред царом позван и за есап питан, каза” је

[2: 457); Дошли су пред Блажом. — Максим је ижл”ега“н пред Иваном и Блажом,

за + инстр.: Плана Велишина је била удата за Елезом Бећовијем (2: 221).

— Била је удата за муслoманином подгоричкијем (2: 220). — За Циганином удата (2:

121);

— Прво се издијели љетина, пиће, смок и то »за чељадима«: једнако и

најмлађему као и најстаријему (2: 122). — Дио се чини »за браћом«: колико браће,

толико и дјелова (2: 123);

— Није му тун било живота и отишан је за шћерама (Кж);

— "Они бјдоше за кућом, имају нешто натајно,

међу 4 инстр.: (Игра) која се по нашим сједницима међу чобанчади често

игра (2: 366). — Ову... игру одигравају на »тавану« (поду) међу сједником (2: 367). —

Изненада пукне по плећима онога што је међу колом на сриједи (2: 367). — Пригале

су их у невиђелици и остављале међу собом (2: 489). — И то су ме увјеравали људи

од вјеровања да је међу сједником на њу падало камење (2:215);

д) Локатив

по њ лок. Само по љутој невољи, жена прихвата рало и волове (2:46);

— На дан свадбе рано позори долазе сватови (2:221);

— Брат је по маици и оцу, а побратим је по Богу брат (Ж. 1);

o + лок. Судио о међама једнога рођака Ивановића и једнога кума Љаковића

[2: 214);

— Плаћа га ојесени трећином скупље (2:77). — О стрижби даје му се вуна по

грош и два јефтиније од оке (2:77). — О Богојављењу иде неко из села за водицу (2:

239). — Још о Блатовијести пастири постригу овце (2:29). — Особито се велик смет

о издију находи у Ћафи од Коштице (2:25);

— На катун се на дан издига стиже о подне (2:25);

— Није ништа о ручку радио (2: 441];

при 4 лок. Најела се ка при стоту (Б). — Ено и при сам блме врву (О);

— Ваља се... три пута прстима од десне руке при изласку о кућни праг (куцну

ти) (2: 329).

Још неке синтаксичке појединости

— Они те ти најболе казат ка“/g/-ћеш от пс тамо (Ф). — Ка/g/-ћете

доручковат, отишћете на Грудицу (Бc). — Кад ћу ве триш узасобице питати: „Је

ли било и хоће ли бити, да се брат сестром жени?“ ви сваки одговорите (2:207-208);

— Обично је зашто у узрочном значењу: Божина Радоњин Манојловић био

је у скадарској тамници, зашто је био покрао маске Селим-бега барскога (2: 2011.

— Једном су, веле, питали: „Што ће најбоље ове године родит, мејо“, а он је казао:

“ На свему простору Куча та је социјативна конструкција доследна, а прилике у Фундини показују

да је до тога дела кучкога појаса допрла појава уклањања предлога с(а) која је у зетској равници изра

ЗИТО НаГЛaLШЕСНа.
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„Крушке“, зашто су њему најмилије (2: 335). — Вуле Османов ударио ножем Ђур

Мицулева, зашто је Ђуро ударио такође ножем због покрађе некијех овнова Веља

Цекова (2: 468).

—У истом значењу обична је и свеза е: Нембjу на мpac ćeje пуче. — Реку му

да је оштетио они свијет, е је велике греове учинио (2: 464). — Оли ми дат ђевојку, е

су ми рекли да си ти најбољи сој (2: 463). — Друге су ме укориле / e сам синој мужа

била (2: 379).

— Та је свеза обична и у допунској реченици: Чудим се е си доша“н. — Да би

кокот показао, е од оца није грђи, скочи под шипак (2: 465). — Ви који млите, е све

знате (2:460). — Какалец рече цару, да је он зна, е ће му се кућа уpват, па је трча да

га избави (2:456).

— Место или обична је свеза али: Али грми, ал' се земља тресе (2: 356). — Вама

се не зна: али бестијате али се давијате.

— У искључном значењу обично је без у конструкцији с номинативом или

којим другим падежом. Неће одит нико без ја. — „Ево га“, рече Шогоњица пру

жајући му врану и доказујући, да без те вране ништа тудијен прошло није (2: 451).

— Попа није виђа без у цркву.

— Удвајање личних заменица: Ти погађеш гране одјаблана/амене ме погодит

не можеш (5: 53). — Ако ћешме мене послушати (5: 83). — Паме мене допаде невоља

(5: 404). — А ако ме мене не вјерујеш / ти погледни води Перућици (5: 362). — Ако

ли ме мене не вјерујеш / ну погледа вром од Штитара (5: 368 477). — Да су Кучи

моја колијевка / која ме је мене поднивила (5:481). — Мене ми се Петар допада

(3). — Ајд отолен, јаре братоношко, /е те тебе допанут не може / да дијелиш мејдан

са Турчином (5: 127). — Тебе ти (тај и тај) лежи без узглавља (2: 172). — Он је прега

изгубити главу! А што би ни нама оставио (5: 489). — Нама ни се шићар разминује /

Чекајући пострадасмо грдно (5: 383). — Њему су му ударили Турци (5: 476). — Њују

везир изгорети неће (5: 146). — А нас су не научили стари / да за арач студен ками

дамо (5: 98). — Њују земја не примала.

— И дојте ви два добре војводе (5: 498). — Виђела сам тун два ф"пне пилића

(Бc). — А имамо и ми два-три добре ппвника.

—Е ни њега не коре дружина (5: 478). — Треба пуштит омладину да жпве. —

Видим: иза ограђе иде чоек и жена. —Кад то чује царевић и сватови, заневе Фату

испод казана (2:275).

— Ппф: Томо је и прије и послије тога неколико мејдана добио био (2: 198).

— Пушке су му разнијеле прси и дроб, тако да му је утробица била изашла (2: 484).

— Догађало се да се такви хлебови »крвју прометну« (2: 496), али је обичније:

Оћу да се прометнем спица у сред ове јабуке. — Тако се дијете прометне силовит

хрт (2:284). Уп. и: Ставја кума јасан мјесец (2: 397).

— Ставља у правцу како сунце иде на дотичним груповима по један камичак,

док дотече (2:342). — Дође на његово мјесто усред кола, да га бију док мачкач уфа

ти (2:368). — Болеснику (се) нагази под кољено, па му се прегне нога к хрбату, док

зглоб над љесицом пукне (2: 516). — Не шћене дријешити виле, док баби очи излије

чи (2:276). —Да не говори ни с ким док се у кућу врати (2: 534). —Бербер рече, да то,

док бритве наостри, не може учињет (2:458). — Овако се играње продужи, докједан

другом све камичке задобије (2: 342-343). — Скрива се по грмењу, док огњуштина

попушти (2: 528). — Гурнули су га на влас док "опет нешто украде (Р). — Нембте
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га тај док дођем, али и: Жито се бере изјутра, док се слама не зржи (осуши) (2:

49). — Немо, царати небескога, док се баре не прекрстим (2:495). —Док из набоја не

искочи тзв. спечак, ... не држи се да је набој излијечен (2: 541).

— На зборове се носе »присталице«... те их тамо своји чобани распознају и

прихвате (2:150).

4. Ред речи

Атрибут се често среће иза именице: Била је удата за муслoманином подло

pичкијем (2: 220). — Кад је царева кјер цару отишла, испричала је како је избавјена

мудрином Шотоњичином (2:452). —Да се упозна с »кјером« цара грчкога и да је узме

за жену (2: 277). — Неки су предјели далеко школи убалској (2: 500). — Није л”епчега

момка младба под небо искакало (Бc),

Кад је био у ону крчму ђе је назад десет година вечеру дужан оста (2:452).

— Ништа тудијен прошло није (2: 451).

У вези с општом физиономијом речника треба овде поменути још неке, и

техничке и мериторне, појединости.

Речник је припремљен у облику који би се могао одредити и као речник

лексичких гнезда и у њему су окупљане све речи са „својим азбучним местом“.

Иза таквог поступка стоје једино технички разлози: свака је изведеница графички

обележена, уз почетну наведено је значење и дат контекст, уз неке друге, евентуал

но, и значењске нијансе, а уз покоје означена је само граматичка карактеристика

јер се све друго лако изводи из онога што је речено за полазну основу (уп. пепео,

пепелав, | пепелавац. || пепелак, | пепељанче, | пепел муд, | пепелница, |

пепел ута). Распоред изведеница у таквим случајевима одређиван је, опет, по њихо

вом азбучном месту, сложенице су обично доношене на крају одреднице, али ни о

томе нисмо стриктно водили рачуна.

Многе речи овде су остале неразјашњене, оне су се нашле у нашим записима

или нашим изворима, али смо пропустили прилику да недоумицу разјаснимо (или

су нам извори непотпуни). Такве смо речи остављали као неспорне лексичке чиње

нице и уз њих означавали једино оно што смо могли: пасаран м јарац“, пасарица ж

“коза“, миза овца“, чминта овца“, а тамо где смо имали потпунију информацију

доносили смо је у складу са својим увидима: јалоња “во црне, тамне длаке“, палула

*крава тамне длаке“, тала овца црне главе“, мурта овца, коза црвенкасте боје“, али

не можемо знати да ли су наше информације увек потпуне и прецизне (по нашем

запису, тала је овца црне главе“, а вероватније је да би то могла бити овца тамне

вуне, тамнијег руна“, али не можемо рећи каква би то нијанса била и у каквом би

се односу нашла с речима сија тамнија, сива вуна” или сијавоша / синтавоша овца

(светло-/ тамно-?) сиве боје“).

Грађа која се овде доноси утемељена је на лексичком искуству првог аутора

какво је могао стећи у свом родном селу Косору, али треба рећи да је он, до своје де

вете године живота, више боравио у Пиперима (тамо пошао и у први разред основ

не школе) и почесто му није лако да „пресуди“ да ли је неку реч „понео“ из Куча или

из Пипера, као што је извесно да је покоја од њих обична у Пиперима, а и у Кучима

је као такву увек одређују. Помињемо само покоју такву појединост: кочаници (П) -
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ражњеви (К) дуже мотке за преношење пластова сена“; товарија (П) - бурило (К)

дрвена посуда за ношење воде, од двадесетакл.“; жапка мешина за скоруп, мјеша

вину“ (П)- кожна или гумена »канта« за вађење воде из »убла«, бунара (К). Такве

су појаве назначене и у речнику, али сличну диференцијацију на простору самих

Куча, ни у најсумарнијим назнакама, ми нисмо могли утврђивати (уп. читвак (Бc) -

петкаш / петкач, (уопштено у Кучима).” Такви послови, уосталом, могу се једино

обављати по стриктним методолошким процедурама лингвистичке географије.

Чињеници да је највећи део ове грађе „усвојен“ на Косору треба додати и

податке да је она интензивно бележена и на Кржањи (највише по казивању Гавра

Николића) и у Бpскуту, а у другим селима тек узгред, и то у склопу ономастичких

истраживања Куча, и отуд потичу сви наши записи из оних села чије се скраћенице

могу спорадично срести у речнику.

За проверавање грађе и за то што је она, у многим појединостима, добила

овакав облик заслуге припадају и нашим консултантима Милораду Предојевићу

(Брскут, 1939) и Илији Петровићу (Косор, 1938), да бисмо покоји детаљ могли раз

јаснити, у више наврата обраћали смо се и др Војиславу Рашовићу (Фундина, 1942),

за старије од њих нисмо знали, за млађе се нисмо ни распитивали, а за посету Кучи

ма — животне околности нису нам биле наклоњене. Свесни смо, уз све то, и чиње

нице да се и из овога што је пред нама могло још много шта „извући“ или, макар,

прецизније представити, али ваља нам признати да не знамо да ли би и то битно

побољшало посао који на овај начин закључујемо.

Оно што је овде остало нејасно, непрецизно, недоречено, погрешно — објас

ниће, прецизирати, допунити, исправити неки нови истраживачи. Први потписник

ове књиге за то „нема више времена“, а његове сараднице у таквим пословима

могле би само помоћи.
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А

а св. 1. супр. — Ко може, а неће — нека му и није, 2. саст. — Ми о вуку, а

кула на врата. — Она магарица у кућу, а маг"о за њбм. — Била је, онако, крача, а

подебела, 3. онда“. — Ако не умијеш, а ти гледа да научиш.

"а прил чим“. — Њима се знало: а зора — сви на работу. — "А са мне — да

беремо л'Ис.

а! узв. — А, дијете, скочи, удави се теле!

a'a / ax'a! узв. — Аа, скочите, ђецо, закла она биза кокошку!

"абезина м будалина, аветник (в)“. — Што оћаше она абезина?

"абер м глас, вест“. — Има ли каквбга абера за оне овце Мишове?; изр. ни

абера. — Викала сам да не иде, а он ни абера — више нб да кучка лаје! — За Ла

тине немају абера (5:42).

абит се "абим се несв“чудити се”. — Још пита зашто се абимо. — Абим се, а не

смијем ни то. — Црнога су врага сакрили — аби се мајка (4: 193 234 378); в. уабит се.

а бол”е живље, брже“.

"аваз м глас, вест”. — Има ли аваза отка је отиша“?

аван авана м направа за резање дувана, у облику водоравно пресеченог

ваљка, постављена на три ножице, с ножем причвршћеним на једном крају“.- Ми

смо дуван резали на оне аване, начињали да се реже.

авгус-стам "осми месец у календару”. — Брзо ће крај августа и нема више

планине: чобани те у школу.

авертит се авертим се в. алавертит се. — Авертиће се ка“(д)-га клепи по

глави. — Мајка никако да се аверти (4: 110).

"авет ж“особа ограничених умних способности“. — Има ли ђе оне авети? |

аветат аветам несв1. “причати без смисла, брбљати“. — Е, колико они брав мога

аветат, кумИнте Богом; 2. лутати без циља, скитати“. — Авета по тије шкрипова“,

дако неђе ногу сломи, | аветање с. — Та његова врста најболе се разумије

у аветање, аветнут аветнем св изгубити моћ расуђивања и самоконтроле“.

— Ка“(д)-се опл”ани, он аветне и мичи му се с пута; авет"иња м / ж. — Ђе се

нађе с оном аветињбм? || аветник-ика м. — Чусте ли што лијепо од онога

аветника?; | аветница ж. — Помози, Боже, и аветници — и она је из твоје

торине, | авет"инче / аветињче -ета с младо недорасло лице ограничених умНИХ

способности” (Бc); | аветниче – ета с исто”; | авет"улаж. —Пушти ту аветулу

— не зна она што јбј причаш, в. паметница, сакараћ, | аветлук м а неразумно

понашање, немотивисан поступак”. — Преживио сан свако зло, ма не знам оћу ли
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и ове аветлуке; | аветл"учит-им несв1. понашати се неразумно“. — Отишли да

аветлуче по пл”аци, а она омрченица не зна куј да се обрне (од посла); 2. “прича

ти без смисла, брбљати“. — А зар си мислио да они умију друкше до да аветлуче.

авизат (ce) -ам (се) св “схватити, разумети”. — Треба њему да се авиза. —

Некате, дако га ја авизам, | авизават (ce) -āјем (се) несв“схватати, разумева

ти“. — Такви се, богоми, тешко авизају (2:445), | "авизан -a -o "вешт”. — Добро је

авизан у све несојлуке.

"авијест! -сти ж мршава особа, сенка од човека, утвара”. — Два вијека е

доживјела и са” (д) чека на упрет да јЈу Бог узме, но ми се чињи да више ни

њему такве авијести не требау. — Пођоше за мном ка” прије, ка авијести. — Та мала

ка авијес (4: 302.347).

авлија ж црквено двориште, порта“. — Златом се могло заградит ту авлију

око цркве, требало ју је президат (2: 131).

ада узв. — Ада доклен ћеш завират?!

адамски само у изр. адамско кољено племенита особа”. — То је право адам

ско кољено, и потомци Авеља, који је ни крив ни дужан убјен од брата (3:137).

адет м обичај”. — "Ајда (ју попијем, рад адета. — Није код њи такви адет (4:

342). — По адету добрије оџака / Даје доста пива и јестива / и дебела меса овнујега

(5: 289).

ад'ут адута м најјачи низ карата”. — Да сам кренуо из адута, проша“ би

ла“ко, | адутират - ирам несв“играти картом из најјачег низа”. — Да си адутира,

обалили бисмо их); адутнут адутнем св према адутират. — Са“(д)-ћу ја да

ви адутнем, да виђу ђе сте.

"aе узв“није, не дао Бог”.

"аждаја ж “ала, неман“; в. мрава, стоја.

"азан азна -о а. болестан, немоћан целог живота (цијелога вијека)“. — Бо

лест... се има збити на оном што болује и може остати »азан« или »штетан«; б.

“сакат (од ране болести) (2: 524 — по наводима Т. Ораховца).

азг"a°м м “снажан млад човек скромне памети“. — Азга“ми су обадва, млого

викају (Р).

азурат се -ам се несв“припремати се“; | азурават се -аје се несвв. телар.

a'и / а и!узв. — А и, што ме нађе јутрбс, црну кукавицу!

"аир корист, срећа”. — "Ајде, даб бГда му се "аира не виђело! — Све је то

пропало, аира му виђали нијесмо.

'aj-'aj! узв за изражавање жалости или реакција на бол.

"ајат'ајем несв“хајати, марити”. — А за Турке "ају и не 'ају (5:42).

ај атм“трем”. —Неке су куће имале оне ајате. — Врло ретко, и то понајвише

у Брскуту, има кула са неком врстом трема, који се зове ајат (2: 249). — Ајат је већи

ном отворен простор, а ђегод је у њему учињена по једна комарица која се овамо

зове »одаја« (2: 85).

ајван -ăнам особа ограничених умних способности“. — Не куни, јадна,

дијете, не слуша Ббг ајване, изр, ајван нбајван. — Кад речеш за некбга »ајван

нбајван«, то ти је ајван безлијека, | ајвана“к -нка м дем. — То је поштени

ајвана“к, никоме није ни воду натруњио, | ајванчић м дем ајван, | ајван"ит

-'āни несв1. лутати без циља, скитати“. — Ојде некујус Куче да ајвани ка што

је научио, 2. “причати без смисла, брбљати“. —Прекини, образа ти, и не ајвани!
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ајдамак м штапина, батина”. — Залећели су им) се с нечесовијема

ајдамацима, добре прођоше што им) не запуцаше по пркну.

'ајде! а узв за подстицање. — "Ајде још мало, б. узв. за негодовање, неодо

бравање. — "Ајде, образа ти, прекини; в. узв. за допуштење, сагласност; благослов.

— "Ајде, моје дијете, и нека ти је вазда сретњи пут.

ајдук -ука м неустрашив човек, хајдук“.

"ајка ж "скитња”. — Не знају што те од себе, па у ајку, | "ајкат / ајкат

-àм / 'ајкам несва.“лутати, скитати“. — "Ајкају по Страна“ биочкије за бизама. —

Ајкајући гором нађу једну крушку (2:451), б. натеривати дивљач на ловачку засе

ду”. — По ваздан би ајкала по пољу (4: 1741, в. диветина.

ајловина ж неомеђено пространство“, в. варакнут се.

ајмана ж скитара“. — Ојде некуј с оном ајманом.

'ajc-ºајс узв за терање говеди.

ајтар м 1. саучешће“. — Отишли су на ајтар на Убли, 2. добро, корист”. —

Зашто даја изгубим животзатуђи ајтар. — Не би се Бог огријешио... ово старије

да све згази и да им) глава погине, нека базди тамо, за ајтар ове омладине; 3.

“знак добре воље“. — Учињеће он то мене за ајтар. — За какав му ајтар указа то

лико гостопримство (2: 473); изр. пптат - "изразити саучешће”, i ајта“рл”ив -a

-о гостопримљив, гостољубив“. — Дужност (је) свакој кући дават »наручек, јер која

кућа у томе отскочи зове се »ajтарљива кућа“ (2: 108).

акиц м мала украсна плочица“. — Старије жене су се опасивале широким

кожним појасом у који су били уковани црвени »акици« (2:93); в. пас (1: 258).

"акнут акне св разрасти се, набујати“. — Ми смо четири засадили, двије

према чела и двије према ногу, и то је "акнуло!

"ако св. — Најстаријему ако је пет година“.

акобогда реч. 1. надати се, ако Бог подржи”. —Све ће се, акоб брда, на радост

обрнут, 2. поздрав при сусрету: куд си кренуо?”.

акреп м наказа, ругоба”; в. чиурак (2: 544).

акшија м ашчија, кувар” (2: 457).

"алаж силан, снажан човек“. —Тбје била ала док)-га било, а виђи га са“(д)

— туга!

ала узв за подстицање да се нешто учини.

алабанда у нар. песми Алабанда, затури се кавга, према тал. alla banda “на

страну, са стране“.

алавертит се – ертим се престати с тврдоглавим, инаџијским понашањем,

призвати се памети“. — Прича не прича — њему не помаже: никад се неће

алавертит.

алакм вика, галама“. — Код њи је вазда алак када те се побит || алакат

-'āм несв“гласно викати, обично кад се стока узнемири осећајући близину вука

или неке опасности”. — Алакају у Суморовдб — ја ним те га к нама прегнат, |

алак'ање гл им гласкање којим се, током дана, »препада... лупеж, ако је ђе близу«”

(2:9), | ал'акнут-нема. св према алакат. — Што лаје она биза — алакните некб

б. викнути улазећи у напад”. — Алакнуше, Бога поменуше (5:269).

ал'ал алала м што је учињено с Божјим благословом”. — Што се арамом

стече — с алалом не потроши!; изр. Ал ал ти вјера!; | алал'a°к м 1. “срећа, на

предак“. — "Ајде, дијете, сваки те алала“к пратио и сријета. — „Алалак“ се сматра

напретком и срећом онога ко алално ради и зарађује (2:206); 2. опроштај”. —Млади
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миши весело на алалак пристану (2: 463), | "алала“н алална -о“који је стечен с

Божјим благословом”. — Свака му је работа била алална; || алално прил. — Све му

је алално што му проз руке прође, | алал италалим св“опростити”. — Алалићу

му и ка својеме, - се. — Би рад био да се алалимо и да се веј један другога не боји

мо (2: 463). — (Отуд се вратили) на ђедовину с којом смо се били давно алалили (4:

224]; в. халал.

алат узв детету кад се загрцне, в. полекнут.

ал'ат“ м прибор за рад”. — Вазда довукује некакву гвожђушину и вели да

му треба алат.

ал'ат“ м коњ тамножуте боје“ (2:15).

ал'ати берл'āвес / алати белани версон према Алах беласyни версун да му

бог да белај на врат, проклињање за невелику штету”. — Ал'ати берл'āвеcђе ми ово

"искипле ка да нијесам глејала. — Алати белани версон — пљуну он за зецом (3:

69).

албат м “поткивач”. — Треће пролеће обује му албат прве ноге, и почиње се

товарити (2:16); | албатлук м “поткивачки занат” (2: 479); | албатски -a -o “који

се тиче албаша“; — клинци (2: 16).

али св.“или“. —За побратима али за пријатеља. — Олибијелбга али шкурбГа.

— Али си вук али лисица?“питање ђаку који се враћа из школе да ли је добио добру

или лошу оцену”.

"алови албва“ м мн богаљи” (?).

a'љетни -ā-б који се односи на одевни предмет, одевни“ (Ж28).

ал”идат ал”Идам несв“лутати без циља, скитати“. — Нембте га чекат)

слободно, он дана“c ал”ида од гладе до гладе по катуну.

ал”ина ж хаљина” (2:92).

ал”ине алина“н ж мн 1. постељина”. — Једно вече го из аљина искочи (2:

456, Ж28); в. са пријет, прћија (2: 127); 2. одећа“. — Нијесу му дали ни да обуче

ал”ине, нб га повели у оно у што се затека“н (Ж25); в. подизат се.

ама /ама узв којим се нешто тврди, одриче, запиткује, ишчуђава, наређује.

— Ама, реко ти, чбче. — Ама, дијете, мичи ми се с очин.

аман м опроштај”. — Мејданџије су имале... »ђевере«, који су пазили да који

не преступи... биљегу или да се нађу у заштиту ономе ко иште »аманк (2: 1981.

аман"ати узв. изненађења за име Бога”. — Аманати, мога ли грђе!? |

аманет м завештање”. — Раније су људи на самрти остављали без икаквијех свје

дока аманете својим укућанима, да нешто у његово име учине (2: 124). — Аманет

је не само код Срба него и код Арбанаса и код муслимана највећа препорука коју

неко некоме предаје (2: 205); | аманећар м човек који је примио аманет да нечију

жељу испуни“. — Аманећар прими оставу и скрије ју у зид под прозором своје куће

[2: 205).

амбар ма. “велика гомила (обично непотребних или неупотребљивих ства

и)”. — Унутра амбар пепела и нагорјелих кочањина (4: 259); б. остава за храну“,

} амбар"ит -арим несв“набацивати на гомилу (непотребне ствари)”. — Мичите те

'рке отoлен, нем бте их) тун амбарит да не панем преко њи.

американка ж сорта лозе отпорна на филоксеру, чији плод није за пра

вљење вина (чилек?)" (2: 56).

ам'ин узв завршна реч у хришћанском и јеврејском богослужењу, у значењу

»тако је“, »нека буде такок, а среће се врло често и у турском разговорном језику“,
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изр. амин и гомила клетва као обредни позив лопову да украдену ствар врати” (2:

151); | аминоват-ујем (не)св“поз(и)вати преступника да украдено врати под пре

тњом Божје казне“. — Преступник је »аминован.«... с призивањем Бога, да над њим

своју силу покаже, || аминовање с чин којим се преступник наводи да призна

кривицу”. — То је »аминовање« често помагало успјеху истраге (2: 152).

"ампа ж в. апа. — Ка“ (д)-сам ул”ега“н у стају, "удари ме она "ампа – ка да

пређе у њу нијесам улазио.

"ан м друмско свратиште, хан”. — На Биоче су били 'анови па се и са (д)

такб зову — на Анове.

анатемате / анаћем"аће узв анатема, проклетство, обично у прилици кад

се направи озбиљна материјална штета”. — Анаћемаће га било — што ме нађе да

оставим ђецу без ручка!, в. наћем аће, | анатемњак м ђаво, проклетник“.

андрак м жбуње, густиш на месту које је обрађивано“. — Све је то

притиска“н андрак, ни змија се тун не може провуј (Г). — Испрегне једнога вола,

уведе га у андрак (2: 445, 3:86).

анђ- в. анђ-.

"антреса ж адреса”. — Отишан бјеше код Мисура да тражи Владову ан

тресу, в. атреса.

анџал'ат се -а се несв“узимати у обзир, водити рачуна”. — Не анџала му се

ништа од|-тога што пламира.

"апаж непријатан мирис, задах“. — Код њи вазда бије нечесова "апа, када

не отварају ни врата ни пр"бзоре, в. ампа.

аперисат-шем несв“оперисати“; в. накарада“н.

"апит"апим св зграбити, отети, украсти”. — Пази се ти од њега: "апиће титб

из оч'ин.

"април м четврти месец у календару“.

"апца ж затвор, тамница“. — Зам или су га у "апцу, дако мало од њега

патинемо.

"ар“ м част, понос”. — Ар и зазор изрази су истога значења (2: 475). — Мајка

се не осврну, арjoj да га зовне (4: 280); | арлија м “поносита особа”. — Једва ми

је извадио зуб, а ја арлија — стиска“н да не викам. — Арлија је ка Латинче (2: 475).

"ар“ м стаја, коњушница”; || арџија м коњушар“.

арам арама м проклетство“. — Ово је једно арамом, а ово другб алалом

(Кс). — Арам је проклето стечено имање (2: 207); | араман-мна -о проклет”. —

Њега је по народном вјеровању стигао онај цигар дувана као араман со и хлеб (2:

204); i арамит (се) арамим (се) св.“проклети“. — Најзад се »арамио.“, па се сад ње

гови находе у покрајници (2:215); | "арамно прил проклето“. — Чува(ј) се, дијете:

што се арамно стече — не може му се "аира виђет.

Аранђеловда“н -вадне / СветиАранђио Свети архангел Михаило, свет

кује се 8/21. новембра“.

ар'ар арарам врећа од козје длаке (на самару)“. — Оне се вреће звале арари

(2:16); изр, пун арар“пола товара”(2:78–79).

ара ра бра брдено (3:64); в. вра врадена (6: 114).

"арат арам несва.“пуштати стоку на испашу. —Коњскин дб су у та“ вакат

заједно 'арали Вујадиновићи и Савовићи с Курлаја и Криводолани (Кж) (11:

143); б. стоком правити штету на усевима“. — Заградио је и ливаду и баштину и

сад му ју заисто нете арат.
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"арач "арчам трошак, што је потрошено на госта или намерника”. — Бог ви

ара“ч намирио!; | "арчит-им несв“трошити“; в. затоп.

Арбанас м Албанац, Арнаут, становник Арбаније“. — Млоги су ови

Арбанаси од нашије, | Арбанашка ж Албанка“. — Ђедо је сваку ђев бчицу зва

Арбанашка (Ж. 18); | арбанашки -a -o “који се тиче Арбанаса и Арбаније“. — Ар

банашки почетак (је) тамо неђе био (Ж).

арбија ж Харбија, Шипка којом се пушка спредњача пуни кроз уста цеви“ (2:

91, ж26).

аргат м 1. мера за површину земље, једнака четвртини рала”. — Што један

копач у прашеку опраши, зове се »apгат..« или »мотика земje« (К Кс) (2: 49); 2. над

ничар, копач” (2: 69).

"арда уЗв овновима, да се покрену, зауставе или раздвоје. — Арда, ђавЈоли

ве покупили! Не знам што је овијема овновима те се ваздан бију. — Арда, ђаво

ве иљадни позоба" (2:14 369).

арђава ж руља”. — Арђава љуљну, замало спрштише (4:395).

"аријаж свеж ваздух“. — Ојдо мало на арију.

арлија м в. ар“.

армадура ж арматура”. — У неђелу су попбдне турили армадуру и онда:

понеђелник, уторник, сриједу, у четврта“к вечен убан био готов.

арнаисат-ишем несв“схватати, разумевати“. — Не арнаишем што захтије

ваш. — Не арнаишем око чега би тај бестилук (4:48 274).

Арнаут м онај који се није вратио (на Сицилију, после доласка с визан

тијском војском у Србију 1043. године), Арбанас, Албанац“.

apчајлија ж тип леденице, револвера” (2:91).

"арчит-им в. ара“ч.

арџија м 1. достојанствен, поносит човек“; 2. коњушар“.

асал 2. — Оне ију асал и сијено, | ac"ала“н -лна -о “добар“.

асит се асим се несв“држати се надмоћно, поносито“. — Иза тога на Васоје

виће / који но се често цару асе (5).

"аскер м турски војник“.

асфалтоват-ујем несв“прекрити асфалтом путну површину“. — Зашто да га

ми Косорани асфалтујемо за Стравчане и за Оравце.

"атм “снажан, добар коњ“.

"атреса ж в. антреса. — Ја би се жалила што не могу на ноге, нб не знам на

коју атресу.

"атула ж греда положена по врху зида, као основа кровне конструкције, на

шћеница (в.)”.

ау узв чуђења, | аукат аукам несв“упорно испуштати узвике »ay«”; |

аукнутаукнем св. — А што аукаш стално, чудо те неаукнуло!

Аустрина“ц -нца м житељ, поданик Аустрије, Аустријанац“. — Погинули

су тун и неки Аустринци, а потле се виђело да је међу њима било и некаквије

с нашијема именима; || аустрински -a -ô који се тиче Аустрије“. — Свакојега смо

јада виђели и онога аустринскога рата и овога нашега и не знаш који ти је био

грђи.

афежејка ж (н.) “чланица, припадница А(нтифашистичког) Ф(ронта)

Ж(ена)“. — У ове наше афежејке најболе су оне које ни ручак ђеци не умију

сигурат.
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афер"им узв за одобравање, подстицање. — Аферим ти га, момчино, вазда

ти пуцала!

a-ц'a-ц'a-"икс-"икс! узв за дозивање коза (2: 14).

"ацнутацне св“померити се“. — Неће ми "ацнут.

"ачит се "ачим се несв“понашати се распусно, раскалашно, изругивати се

добрим обичајима”.

"аш м најјача карта у низу, ас“, изр. — од мача“ најјача личност међу онима

који не заслужују поштовање, предводник ништарије“.

А“

а“нђ"ибула / анђибула ж пратиља невесте на свадби“. — Причала е мајка

која је била анђибула ка“(д)-сe удавала, али сам заборавила која бл”еше. — Анђи

була бива сестра младожењина или ближња ђевојка из рођаштва (2:221); | а“н-

ђија / анђија ж исто“. — (Ђевери) с анђијом улазе у одјељење, ђе се невјеста...

спрема наређује (2: 223).- Анђија је нека жена из рода, једна од жена, која иде са

сватовима (1:274).

"а“нђио -ела м а. анђео“. — Ка“(д)-се малб дијете смије у сан, "анђели му

нешто кажују. — Омезисмо, пописмо: „С а“нђелом работате!“, б. “мирно ство

рење“. — Ја са“[м) вазда има добрбга к бња, и два-три са“[м) промијенио, али

таквије "анђела“н нијеса“м, изр, анђели с тобом забринутост за неког ко прича

нешто неповезано и нелогично или за нечије изненадно немотивисано понашање“,

| а“нђела“к -лка м дем анђелчић“. — Машала како се анђела“к бабин напоса.

Б

ба в. бах (2: 490).

"баба ж1. стара жена”. —Која би она баба те везаставила у пазар?; 2. оче

ва и мајчина мати“. —Једна ми је баба из Ријеке, а друга из Долана“н. — Њему је

баба умрла кад је био малин; | бабоват -ујем несв“бити у трећем животном

добу (о жени)”. — Знају жене, ђевовање — царовање, невовање — тамновање,

бабовање — јадовање; | бабађев"бјка ж стара неудавана жена”. — Подизала

сам братову ђецу и није ми падало нам на удају, а са (д) се са мном спрдају

и веле бабађевојка, | бабетина ж пеј. — Виђе ли како она бабетина куне ђецу,

ками јбј у зубе ка што је у памет, | бал”a –'é ж ХИП бакица”; в. плаша; | бáć"a

-еж исто”; в. испршкат, || бака ж исто“. — Не да бака никоме да ми викају

њену јабуку.

баба заман 2. — Ево, пашо, од баба замана / Кучи су ни, ка видиш, сентачи, /

сентаџије и ближње комшије (5:44).

баба“к бапкам ручка на косишту”. — Код нас на косиште имау два бапка,

што се коса држи.

бабине -ина“ ж мн“посета породиљи после порођаја”. — Са“(д)-су се вратиле

з-бабина“. — Бабине или повојнице... су посјете породиљи, или, како се овамо зове,

»poдиљи.« (2:209); изр. Нијеси му на бабине био “прекор млађем ако прича нешто

што не зна о старијем“, | бабиње мн дарови породиљи“. — Породиљу посјећују
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све женске из околине доносећи понуде породиљи. Те се понуде зову »бабиње.« (2:

508).

бабица ж задушни колачић”. — Бабице су се пекли колачи, па су носили по

грбблу и дају ђеци, бабице се то звале. — ОЗадушницама у очи месних поклада

(20. фебруара / 5. марта) месе домаћице врло много колачића у виду крста, који се

зову »бабице« (1: 308). — Бабице се зову мали колачићи који се дугуљасти и у виду

крста пеку на Задушну суботу (2: 239); изр. бабице čеверне в. пченица.

бабовина ж очевина”. — Сад је свакбме широко да затрапи ђе 'оће: нема

к'о да му рече да то није његова бабовина.

бабрат -ам несв“причати без кочница и обзира, брбљати“. — Алаверти се,

ч"бче, и не бабрај), видиш-(л)и да те нико не слуша.

багажобољење зглобова код коња: || багл"иф Г батл"иф -ива -о оболео

од баге“ (Бc).

багаж-ажа / багаш -āшам мера за тежину жита (10 ока, приближно 15 кг).

(1:260). — Десет "бкан је багаш, барски - суд од 14 ока”, зетски — суд од 12 ока”

(2: 52]; бајаш, арб. кошић (2: 78), | багашић м дем.

бадат бадам несв“корачати”. — И убише Ђура барјактара / Који први пред

дружином бада (5: 456).

бадијава / бадијаве прил бадава; узалуд. — Виђоше да му није бадијава

дат назив »тврдоглавче“ (3:56). — Добра пушка у добра јунака / никад није пукла

бадијава (5:370). — Боле (= боље је) бадијаве čеђет нб бадијаве радит– ада боле

бадијаве лежат нб бадијаве čеђет, бадијават -'āвам несв“проводити време

у нераду, беспосличити“. — Нас ђецу би искористила у лето да не скачемо и не

бадијавамо: ми бисмо чешл"али вуну, она бију влачила и с планине њбј би вуна

дошла у вреће и све извлачена (Кок Ке), || бадијавник-икам беспосличар; ||

бадијавница ж беспосличарка“. — А што не иза“гоните ову бадијавницу, када не

знате која ју работа чека.

бад"ифук м набигузица”.

баждар м кантар који мери на оке и килограме” (2:79).

бажђет баздим несв“смрдети”. — Бажђеле — не бажђеле, нама ка најбоље чим и

нијесмо зидали (4:288). — Не баздијаше млого из уста (4:274); в. несмајан, уп баз(д).

ба"и!узв у игри »жмурке“ одраслог са дететом; | баИкат се ба"Икам се несв

јављати се узвиком баи! детету које се »сакрило« у игри »жмурке.«”. — Ка“(д)-сe ми

сакријемо, ђедо се баика с нама и вика е: "О, како су ми се сакрили — ка прда у

гаће (Кс).

бајаги /бајагли тобоже“. — Ова га научи, да се бајаги помами (2:456), бајаг

ли (Ж29).

бајат -ăм изговарањем тајанствених речи и обављањем неких мистичних

радњи настојати да се отклоне болести, уроци, врачати, гатати“. — „Кад ђетету ву

чићи ничу, оно болује“, па се у тој прилици »баја« (2: 509); | бајалица ж 1. врача

ра”. — Једна врста бајалица и врачарица, које су бивале и траварице... биле су тобоже

вјештице (2:314); 2. формула у бајању, врачању”; в. иишалица (7:74).

бајат -ем несв“зевати (као назнака сањивости). — Баба је почела да баје,

зове ју, када, кревет, безл баје ми се, | бајнут се бајне се св зевнути“. — Не

дерем се ја, господине, но је ово Радоје Милетин коeмe се смјело бајнут и прет

кралем, а не у твоју прдл”иву кунцуларију. — Њему се није смјело бајнут ка

Радоју Милетину прет крaлем.
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бак м 1. a. отпаци од дрвета, ивери (обично бора)“, - од ббра (Бc), б. мек

ши део дрвета испод коре (обично бора)“. — Луч има смбле, а бак нема (Бc), 2.

“угњило сено по спољној површини стога”. — Угњило сијено по крајевима стога се

зове „бак (2:38); | баковина / баковина ж меки поткорни део дрвета (обично

од бора)“ (Бc).

бакетат -ам несв“хвалисати се”. — Лично хвалисање зове се »бакетање«,

чему се додаје и »бакати посла« (?) (2: 483).

бакса“з /баксуз м несрећа, баксуз“. — Бакса“з ће и на равно ногу сломит, |

бакса“за“н-зна -о“несрећан, баксузан“. — Бакса“знулиме Б'бг даде!; | бáКс"а“ЗНИК

м“несрећник, малерозан човек“. — "Оће на бакса“зника све што на другојега неће;

бакса“зница ж несрећница“. — Б"бГ ју је нагрдио да, бакса“зница, никад сјајке

не види, | бакса“зла“к м невоља, несрећа, малер”. — Ниједан бакса“зла“к није

проша“ што га није дофатио, макар га репом фрснуо.

бактана ж судбина, несрећа“. — Е ја сан ти ва“си вијек била најгрђе

бактане и добре сам жива који су ме јади јадима додавали.

бала“ ж сноп (пшенице, кукурузовине)“; | балица ж дем. — Старац наре

ди, те се волу баци »балица«, тј. руковет, сламе, коју во не шћене јести (2: 49 497).

бала“ ж излучевине из носа, уста, слине“; | балав -a -o 1. слинав”;

2. “недозрео“; | балавче -ета с млада неискусна особа”. —““ балавчад

и фаслачад кренула да уче старце образу — неће бит нафаке; б"алат —ам

несв“балавити”; || балит-им несв“слинити, балавити”; | балафуpдија ж нео

збиљан млад свет, балавчад, балавурдија“. — Батали балафуpдију, грђи си од њих

(4: 356).

балабан м "ован са више од два рога“ (Бc) (2: 10); | балабача ж. овца с

више од два рога“.

балван м дебло, трупац”.

балега ж сточни измет“, в. /бијел), | балеган м “неуредна, прљава мушка

особа”. — Остави балегана и не задијева(ј) га да те не уба“зди; | балежит (се)-и

(се) несв.

бал"аж хип баба, бака”; в. плаша; || басаж исто“. — Ја сам млава да ме

родила баČ'a.

балаж белег, знак (на кожи)” (О); | балас(т) -a -o “који има белегу на гла

ви”. — Она је била, овакб, баласта и лијепа ждребица; | балºаш м коњ с беле

гом“. —А ови други те балаш, жути, он је мало згодни, жиђије овакбн. –Радоња

е доша“ на коња Петрова, једнога балаша (2: 15); | бал”оња м во“. — Најзад

је Максим познао вола велећи: „Гле! А ово је балоња мој“ (2:18 475); | бал”ов

м“пас с пегом на глави”, арб. баљови (2:9). — Боље то зна четвороноги баљов (3:

478), | балуја / бал”yja / бал"улаж крава с белегом“ (Ох) (2:18); | бал”уша ж

1. крава, овца црне главе, с белегом или белом пругом на њушци“; 2. белега, озна

ка чина, достојанства“. — Дође генерал, а на капу му она бал”уша вела. — Пређе

су ови командијери и командати носили на капу оне бал”уше, па се знало ко је

десечар, ако стотинаш, 3. погрд“нос”. — Пази се, да те не клепим по бал”уши, |

балушан м "ован црне главе с белом пругом на њушци“.

бал?езгат / бал?езгат -ам / -e3гам несв“причати без смисла, брбљати“. —

Скупи три ајвана и слушај) како балезгају; | балезгач -ача м "брбљивац,

будалина”; | балезгача ж. — Слушам синој ону балезгачу па ми чудо да ју

још нијесу узели у ту њину партију.
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балем"ез м 1. велики кукурузни клип“. — Оне веле балемезе оставиш за

ćемењаке; 2. клипан, дрипац, билмез“. — Ојде с некијем балемезом на Биоче, а

нијесам смио питат ко је. — Они балемези би бол”е могли повуј рало нбмбј

шароња, в. билмез.

балина ж куглица, сачма (из патрона за пушку-сачмару)“. —Њу оће пушка:

нако да у обрнеш — свака балина у њу.

балт"ача ж тешка велика секира“.

бан м човек одмереног и господственог понашања”. —Тб је господин чек

био, бан! —Да и не знаш, река“ би: бан до бана, а овамо све ајван до ајвана, |

банина м аугм. — Такве банине више се не рађу и зато је широко фуцмутима и

'рђама, | баница ж жена мудре речи и господственог понашања”. — То је била

баница женска, није јб(ј) друге било у ову нашу гору, | бановат -ујем несв

“управљати, господовати“. — Сад је запало балеге да банују и да господују.

бана“к банка м столарска тезга, клупа“.

бангав в. бантав.

банда банде страна”. — Свако ће главу на банду и галаму. — Кад је видио

стани-пани, први је изда и отишан у банду. — На своју и изнесоше банду (5:

217), | бандат -'āм несв“кретати се лево-десно мимо путање, мимо договореног,

разложног“. —Тб је навикло да банда и не мож му ништа”, | бандарат -ам несв

*правити неред. — Виђи ту ђецу, бандарају нешто иза куће, | банда“ц прил у

страну, на страну”. — Блажо е отишан, Павић, трећи дан — банда“ц: испала му е

душа.

банут в. ба“нут.

бања ж в. киштра, копања, | бањица дем мало корито за купање детета”.

б"апка ж предњи део, врх кракова самара“. — Дрвеницу чине: прва и задња

»бапка« са шест »патарица«. — Они су га објесили о бапци од) самара (Кж) (2:

16]; в. бисаци.

бараж плитка стајаћа вода“. — Нај ће дијете ва“зда бару да се у њу скваси

И загЛ"Иба, | барица ж дем. — Дијете ће се макар побурат — да угази у барицу; |

барл”ив-а-о“блатњав, подбаран”. — Барл”иво је тамо на дно ливаде, пази да не

угазиш, | барул”ина ж пеј“подводно земљиште, баруштина“.

барабар / баробар непром прил упоредо, равноправно“. — Она је могла

барабар копат с најболием работником. — Итата с ђедом барабар (4: 237); в. Ђуc

барабар, | барабарит се - арим се равнати се, пристајати уз некога”. — Неј ми се

заисто барабарит с тијема сплaчинама.

барака ж кућица од дасака, дашчара, за привремен смештај”.

бара“ктар I барјактар -арам 1. војник који пред јединицом носи барјак,

заповедник у походу војне јединице“. —До ослобођења Куча ђекад су с војском, ако

је даље кретала, управљали барјактари, који су онда и барјаке носили пред војском

(2:182); 2. сватовски часник“. — Разви барак, барактаре /одјуначке куће старе.

— Барјактар обично бива један од зетова (2: 133 221, 1:274). — Петровићи нијесу

зетовима давали барјак и зетови нијесу могли бит барјактари, цркoвни - човек

који на црквеној свечаности носи барјак“; | бара“ктарски -a -o “који се односи

на барјактара“. — Тбе породица баратарска и ка“[д) се некуј иде, зна се: пред

свијема иде неко из куће, и дијете — ако нема старијега; | барјак м 1. војничка

застава”; 2.а. “момачка игра”, б. мотка као реквизиту истоименој игри“. — Мотка с

привезанијем рупцем, што се зове „барјак« (2:347); | барјакошаж“жена слобод
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нијег понашања, која диже жрашу на барјак«. — Била e и код нас понека барјакоша

те дизала рашу на барјак, ма се нијесу с тијем збриле ка (о)ве дана“c.

бардак м место на коме се одвијају сексуалне баханалије, неморал, смеће”.

баре реч.“бар, барем”. — Немо“, цара ти небеснога... док се баре не прекрстим

[2: 495).

бареч м “велики гмизавац, змијурина”; | бареч"ина ж“змија”. — Виђела сам

некакву баречину што нијеса“м ника“д у мој вијек.

баркат -ам несв“задиркивати, боцкати“. — Не барка ту ђецу да не бидне

друга, | барнут-нем св“дирнути, боцнути, узнемирити“. —Жив није ако некбга

не барне ма се бојат да му неђе не пукне по репу.

баробар в. барабар.

баскија ж “ужа и дугачка грубо тесана летва, гредица, дуга мотка”. — Преко

кључева се споља прикују баскије или жиле од пошироких цепаница (1:247, 7: 116].

басма ж бајалица”; || басмит -им несв“бајати, врачати”. — Жена му е

отишла, треба да понесе длаке од онога брава, она етамо басмила, научила јЈу,

дала некакву воду, намазала јЈу, ć"утри дан — крава само здрава!; в. бајат.

бастад'ур - ур'а м смео, одважан човек“. — Тамо су се вазда рађали

бастадури, | бастaт -а безл бити способан, имати одважности”. — Не баста му

до краја да остане, нб положи оруже окупатору, | басташа“н -шна -о храбар,

смео“. — Басташа“н је он, не бој се да ће се измај, в. варакнут се, рЗлија.

батала“н -лна -о разрушен, разваљен“. — Та“н је зад више баталан и

требало би га президат, || батално прил запуштено“. — Нема се куј тамо више

ни пр"бј, све је то батално ка да се ту никад није живл”ело, | батал"ит –алим

св оставити, престати, запустити”. — А то сад нико не чини, баталило се »треће

јутро“. — Сви који су лелекали Филипа Рашкова на Čенице позатварани су и

више нијесу лелекали, никад им) се више глас није чуо, а Петар Спаов није

одустаја (Кж); | батал'eвaт - ујем несв. — Вика је неки да је њимала“ко ка“(д)

су баталили образ, а ја би река“ да они нијесу имали што ни баталеват.

батале он / баталијон м “већа племенска војна јединица, батаљон”. — Он је

био ка најбол”и бојник у ови наш батале он.

бата“ц узв за означавање изненадног наиласка.

батит в. ба“тит.

батлан м елеменат формуле у бајању“, в. шатлан (2: 520).

баћ"ит се баћим се несв“држати се надмено, уображено“. — Баћи се, а и

шора“к му га донио: нема више луђин да га клепе по ћуши.

баул”ат -ам несв“пузати”; | баул”ина ж буба”. — Вала те ми ове баул”ине

извадит очи; в. Гмизат.

баун -а м “велики дрвени сандук, за одлагање вреднијих ствари, жене су га

обично доносиле приликом удаје“. — Били могла тамо за баун најми ону боцу,

ено у пуна зрна“н оније и ракије.

баурица ж. рупа, отвор (у зиду, дасци). — Унутра, кроз баурице између по

сложених греда допирашe свјетлост. — Гвирим кроз горње баурице начињене за ук

pac (4: 36 191).

б"афтм“срећа”. —Ајдна бафттога и тога (2:310); | бафт"ана ж“срећа, срећна

околност“. — Особито они Вукчевић жали ђе немасмо бафтане да поразговарамо,

| бафтаџијам в. талишан (2:310). — Те су они бафтаџије били (5: 448); | бафт

хоћ в. тали (2:310).
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ба(х) м дах“. — Ја њи убијeм ба(x)ом (2: 490).

баца ж кобила с белегом на челу“ (О Бc); | бацан м коњ беле длаке с

белегом на челу”.

бацакат се -ам се несв“претурати се, преметати се на малом простору”. —

Иза гнајј) ту ђецу да ми се не бацакају по кревета“; | бацат -ам несв“замахом

и пуштањем из руке нечему мењати место“, изр. бацање у воду. — Бацање у воду

било је раније средство којим су се изнаходиле вјештице (2:153], | бацач -āча М

"врста праћке од коже или чвршћег платна”; | бачит-им св 1. збацити“; в. ивица,

2.а. ставити“. — Ја бачи буpила на коња, б. уклонити, оставити на неком месту“.

— Сутри дан су и оба убили и бачили су и под једном смоквбм у засебни трап,

3. “положити оружје” (Ж. 13); в. прегнут, 4. огрнути се, ставити на себе нешто од

одела”; в. роса, 5. донети на свет младунче, окотити се”. — Бачила двое штенади, в.

оштенит, - се изр. —у заглушке пречути неки налог, нечију заповест”, | бачев"ат

-ујем несв“стављати, слагати“. — Тамо сам бачева сијено. — Нијесу бачевали под

њима бес кака“в чаршав, изр. бач трице баци трице, остави беспослице”.

бача ж.“башта“. — О ђевојко, ђе си руже брала? / Младо момче, у зелене баче

[2: 351 364).

баштина ж њива, ораница, обрадиво земљиште“. — Баштина се зове свако

земљиште за обрађивање, ливада се само коси, а метех је забран (2: 234); в. забран.

— Ту су на крај баштине били, на крај једне баштинице. — У ону дбњу баштину

посијаћемо фруметин, а гбрњу ћемо оставит за крт блу (К) (2:44, 1:37, 12:27, Ж

25), | баштиница дем в. зграда.

ба“гла“к м безвредан пашњак, безвредно имање“ (Кж).

ба“да“њ бадњам чабар“ (Ф).

ба“дњак м обредно дрво које се сече на Бадње јутро, а пали се на Бадње

вече, бадњак”, | ба“дњачић дем, | ба“дњарица женски бадњак”; в. Бој, Божић,

| ба“дњи -а -е, Бадњи дан дан уочи Рождества Христова (празнује се 24. децем

бра / 6. јануара)“. — На Бадњи дан иде домаћин са још неким од укућана да »бере«,

тј. да сече, бадњаке (1: 304).

ба“жђет базди несв“смрдети“. — Нека базди тамо за ајтар ове омладине,

да се не просипа отрбв међу њима, в. ајтар, | ба“жђеш м смрад”. — Одуши

некака“в ба“жђеш: једа“н прне па цио свијет затрује, оца му јебем, | ба“з(д)

базда м смрад”. — Не може се од базда у стају ул”еј, | ба“здат ба“здам Несв

“радити нешто безвољно“. — Виђи како ба“зда, оће да огријеши работу, | бá°зда

ж“смрдљивица“. — А бјеше ли тамо она ба“зда?; | ба“зд'о ма. “смрдљивац”. — Они

би ба“здо и Морачу заглиба да га у њу бачиш, б. нерадник, ленштина”. — Није

га Бог ни за шта да – баздо па баздо и мртвица; || баздов м исто“. — Не мош

онога ба“здова ни у пут срес, а да те апа од њега не удари, | ба“зд"оња м исто”;

| ба“здулаж прљава и неуредна женска особа, смрдљивица“. — Е, виђи ба“здулу

од баздуле: не умије ђетету ни гузицу отријет.

б"а“нгáв -a -o “оболелих ногу, сакат”; в. мрчо.

ба“нут ба“нем св стићи изненада, нагло се појавити“. — Он бану кад су га

обје бабе прежалиле (4: 163).

ба“п / ба“па оном потмулог удара, пада. — Он се само заврће и — ба“п на

долину: грома није чуо. — КаЧд)-сам-га уфатила, па по њему ба“па и ба“па –

док су ме руке забол”еле, || ба“пат ба“пам несв“ударати, млатити“. — Оће ли мој

да прође да вене ба-пам; || ба“пит-им / ба“пнут -нем св ударити“. — Ну ми се
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изма“кни да те не ба“пим. — Нагртали кртолу и он се наслони на матику, стари

чек био, ова млађарија почела да се спрда — он ништа, ргни га — он ба“пни пред

њима — бездува!

ба“т м доњи, најдебљи део одсеченог дрвета”. — Ка“ (д) дрво посијечеш, они

ба“т се изравња, | ба“т"ић м дем. — Старб челаде на равнину запне за пету, а

не у шуму на батић.

ба“тит-им св “случајно наићи на некога, срести се”. — Ба“тили смо се на

Биоче.- Ја би се радији био батити с коијем од овијех чалмоноша (3: 153 696), в.

изубашно, изуба“а, тучит се.

ба“цкат -ам несв“задиркивати, боцкати”; | ба“цнут -нем св. — Није жив

ако не ба“цне некога окб себе, | ба“цколит -им дем. — Бацколи ту ђецу, а чињи

ми се да ће добит по репу.

ба“чва жалб буцела велика каца“ (2: 88); | ба“чвица ж дем, | ба“чветина

ж аугм.

бевандаж “слабо вино“ (2:58).

бег м "поседник, турска племићка титула”. — Виђи га: држи се ка бег на

Ерцеговину.

беген"исат-шем (не)св“волети, пристати“. —Не би бегениса гбвно с опанка

о Тебе очистит.

бедевија жа. “снажна кобила“, б. “снажна незграпна жена”. — Онбј бедевији

не би смио уложит— нако да ју неко држи.

бедро с анат део ноге од колена до кука“, в. затоп.

бежђ'ета“н / бездјетан -тна -о који је без порода, без деце“. — Бездјетног

задругара је кадикад наслеђивало потсвојче (2: 123); || бежђ'етка ж нероткиња”. —

Била је, мpчна, бежђетка.

без предл осим”. —Да потучемо берићет тога и тога села црмничкога, без оне

удовице (2: 333). — Не иде нико без Мишо и ја. — Ми у нашу комуницу нијесмо

смјели убрат (ништа) без грабовачу, изр, без те — без ове безразложно, немо

тивисано, из чиста мира“. — Не знаш што му би: без те — без ове поче да вика на

ну омрченицу.

безбратник м човек без брата, без ослонца”. — Сви смо ми давно остали

безбратници теке су ни се ови машили на врат, | безбратница ж жена која нема

браће (најчешће кад браћа помру или изгину)“. — Сад само сестре, које остану без

братнице, на тај начин остригу косу (2: 256 267). — А сад је Златана и безбратница,

двије куће без мушке главе (4: 108). — Остависмо сестре безбратнице (5: 453).

безда“мни -a -ô коме се не зна дно, бездани (у клетви)”. — "Ајте, понијели ве

врагови у њине јаме безда“мне, | безда“мница ж јама без дна“. — Све су наше

јаме безда“мнице: нико ко је у њи упа није се још врнуо.

бездомница ж жена која нема »дома«”. —Она жена... није ни безродница ни

бездомница (2: 180).

бездува в. ба“u.

безлебовић м сиромах, најтежа сиротиња“.

безлијечан -чна -о коме нема лека, спаса“.

безмозгилем човек без памети, без мозга”.

безобраза“н -зна -о који је без стида“; | безобразно прил, в. безрзно, |

безобразник м, | безобразница ж. — Она ће ти безобразница и косу нагрдит

на главу, | безобразниче -ета с. — Таква два безобразничета не знам јесу ли се
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још састајала, | безобразл'a°к / безобразлук м безобразлук. — Не бој се, они

поштено не умију, а какве безобразла“ке могу измислит — боле је не завират

(да се то види); безобраштина ж понашање без икаквога стида и обзира“. —

Тамо се чојство мјерило бројем ћотека“ по ћуши, а безобраштине и по ћуши и

по рбату.

безога“.њ / безогањ -гња м мед који се из кошнице без кађења узима као

лек“. — »Безогањ.« се зове онај мед што се из улишта извади за лијек без огња, без

икаквога дима или када (2: 527); в. кађење.

без оча“н -чна -о бестидан, безобзиран, бескрупулозан“, | безочник м. —

Зна ли се који им) безочници поломише гробове? || безочница ж. | безочно

прил.

безрзан /безрзан -зна -о нечастан, непоштен, сраман“. –»Pзноје«, »лијепо

је« и »образно јек значи све једно, као што су једнога супротнога смисла изрази:

»безрзно је“, »безобразно је“, »зазорно је“ и »срамотно је“ (2: 475).

безродница ж жена која нема »poдa«”. — Док је Лале прекорио љубу (Да је

она безродница млада (5: 61]; в. бездомница.

бела ж“коза беле длаке” (Бc); | белан м јарац“ (2: 19).

белбав-а-о“муцав” (Ж39); | белбат -ам несв“брбљати“. — Такви задовијек

белбају: „Кућевић сам, оџаковић сам“ (3:264).

белеђија / беленђија ж “брус за оштрење косе” (2: 37).

белензука ж наруквица“. — Под његовијем јастуком тражим белензуку (4:

231).

белов м пас” (2:9).

бел”aj -āја м невоља, мука; белај“. — Ако што лијепо не може дочекат, без

белаја није никад могла прој, | бел"ајни -a -ô “мучан, тегобан“. — Чекај“) да

видимо отели се вртат с тога бел"ајнбга одника.

бел”ка м коза“.

бел”бка ж овца“.

берданка ж тип пушке, назване по њеном конструктору Хајрему Бердану,

америчком артиљеријском генералу” (2:91).

берић"ет / бирић"ет м годишњи род земље, принос” (2: 297 333); в. без, |

берић"ета“н / бирићета“н -тна -о плодоносан“. — Наша“ је, насум, бирићет под

онбм удовичинбм и чекај) да видимо доклен ће.

беспослица ж ситница, безвредна ствар”. — Он је навикан ђецу да и вазда

донесе по какву беспослицу. — Уз то сејош неке беспослице баце под коло од мли

на (2:299).

бестија ж човек који се понаша неразумно, нагонски, као животиња“. —

Боље је паметнога служит но бестијама судит. — Ђоћете, бестије маните (2: 424

463), | бестијат -ам несв“спрдати се, шегачити се без мере и укуса“. — Немају

друге работе па се спрдају и бестијају, а памет им) не смета; | бестил"a°к /

бестилук м спрдња, шегачење“. — Ако бисте мало сукратили те бестила“ке, бол”и

бисте л"уђи испанули, в. арнаисат, | бестила“Чит / бестил"учит-им несв“по

нашати се неозбиљно, недостојно озбиљног човека”. — Иза“гна их) у Косора“ц да

донесу које дрво, а да тудије не бестил уче.

бестрагат (ce) -āм (се) св“упропастити“. — Бестрагале су му се неке овце и

не знамје ли и надио.—Е каквије злотуц, бестрагаће све чеса се дофати. — Отац

листа да нађе то што се бестрагало (4:169). — Бестрагало се, нема ни капе ни челен

ке (4: 232); | бестрагија ж пропаст“. — Ојде све у бестрагију.
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бестрва у сталној вези без стрва без трага, без икакве потврде о постојању“.

— Нестаде бестрва — ка да га никад није ни било.

бесудан -дна -о без обичајних и правних правила, који не поштује никаква

Правила“; в. ненаучен, | бесуднбс{т! -стиж одсуство било какве сигурности пред

суровом и неконтролисаном силом”.

бета“н бетна -о ружан, непријатан, злослутан“; | бетно прил.

бећар-арам млад неожењен човек“. — Удовици стати уз бећара (2: 421).

бећка ж коза беле длаке” (Бc).

беча ж змија”. — Е, колика беча бјеше на поток, не мога да јЈу убијем, нб

ми побјеже, в. наврамит се.

бечалина ж 1. мрачна, недружељубива особа”. — Ђе срете ону бечалину

и што јој би да те зађене? ; 2.а. “мрачна пећина у неприступачној стени“. — Ка

гледаш ону бечалину, неки те стра уфати, б. “велика хладна просторија”. — А, оће

мо ли се икад згријат у ову бечалину?; | бечат (се) бечам се гледати се нападно,

претећи“. — Нембте се бечат, да веја не мирим сироваком; беч"о - а М ЧОВек

истурених очних јагодица”, | бечбкан м исто“. — Виђе ли како се они бечбкан

испизмио? (Лш); | беч"бкиле м исто“. — Кажи ономе беч"бкилу да се смири, да

ја не д'бдим да их) смирујем (Кс) (12:27).

бешале прил стварно, заиста“. — Он мисли бешале да иде да се бије ш

њим.

бешика ж 1. мокраћни мехур”; 2. колевка“, в. шикат.

бибеџеле други члан бројалице у џиџању” (2: 343).

биђоз 7 м

биза ж a. “пас, обично ловачки“. — Бјеше се једна биза оштенила и оћемо

штене да подњивимо, | бизак м ловачки пас” (2: 641, в. плодат, | биз"ИН -ина

м 1. исто”; 2. непослушан, својеглав момчић“. — Јесу ли дошли они два бизина с

Уба“Л'ā“H?

(бијел) / био бијела - о бео“. — И оне кости су, ка“(д) и (x) нађеш, бијеле,

бијеле каснијек, а ове сада“шње — свака е црна ка балега (Кс), изр, бијелт јасен

бот“Fraxinus excelsior L.”, бијелт мрс млечни производи“; в. мрс, | бијела ж бела

скрама на очима, катаракта“. — Ако се бијела на око појавјевала, ми смо ту траву

од искрице вазда имали. — Бијела на око... у почетку се лијечи тијем, да неко ко је

чоека убио свеже мали прст од лијеве руке, па убоде иглом, да потече крв (2: 547);

| бијелце -а с беланце“. — Други, да сузбију искру на оку, привијају »Тмор« од

бијелца јајетова, посут ситнијем шећером (2: 547); | бијел”ет - им несв, само уз

негацију, не проговарати, занемети, остати без речи”. — А она се скаменила: ни

црн и ни бијели, | бјел”авина / бјелавина ж разблажено кисело млеко, помешано

с водом”. —У кисјело млијеко се додаје воде и растањено млијеко се зове бјелави

на (2: 33); | бјелан м јарац беле длаке“ (Бc), | бјелаш м 1. коњ белац” (2: 15

424]; в. стап, 2. “присталица уједињења Црне Горе са Србијом после Првог светског

рата”. — Пободоше се зелењаши и бјелаши па се ни дана“с не смирују но би једни

другијема да поломе рогове, | бјелица ж врста крупне шљиве”; || бјелицкат се

-а се несв.“беласати се“. — Бјелицкале су се бијеле капе од пустине, као орлује главе

[3: 148); | бјелицнут се -не се св забеласати се“. — Осмјехну се млади арамбаша,

нашто се бјелицнуше зуби осталије хајдука (3:149); | бјелиш м бела риба“. — Вје

рује се да задуху лијечи, кад се рибици »бјелишук триш изасобице из сипљивих усти

у уста хукне (2: 527), | бјеловина ж бот варијетет храста, Quercus petraea“ (Кж);
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В. бјелошума; | бјелогора ж бот “Sorbus aria” (Кж); | бјелограб м бот варијетет

Граба, Сarpinus betulus, Сarpinus orientalis” (Бч), | бјелок'ора“ц-рца м нож“ (2:92);

| бјел"оња м°во белац”, | бјелоша жмед дифтерија?”. — Бјелоша, тј. подљута рана,

у науци се зове дифтерија ране (diphteria vulnerum) (2: 542); | бјелошума ж бот

варијетет храста, дуб Quercus petraea (Matt.) Lieblein“. — Бадњаци се обично беру

од бјелошуме (Кж) (2: 237, 1:304); | бјелуја / бјелула(О) ж крава светле боје“.

бијеса“н -сна -о 1. “угојен, дебео“. — Виђе ли како је она жена Станкова

бијесна, кумим те Богом?!; 2. снажан, силовит, необуздан”. — Да бијесна напоред

племена / који су ти ближњи помеђаши /од старине твоји поредници, /поредници за

клети крвници (5: 414); | бjecнoћа ж“гојазност“. — Гојазност и »бјесноћа« по народ

номе схватању добијају се само многим јелом (2: 510), | бјешњ'ат -'āм несв“гојити

се“. — Не ради ништа, а крка и није чудо што бјешња боле нбона моја џора.

б"ик м а. “приплодно одрасло мушко говече“. — Она се јуница некако

одвезала и ул”егла код бика, а ујутру су ју једва дигли, б. “снажан похотљив чо

век”. — Нај ће се некада и тога бика ушкопи, || бичина м аугм, | бичић м 1. дем

према бик, 2. својеглав дечачић”. — Виђе ли ти како се они бичић искоси баби, |

б"икота м својеглав дечачић”; в. пал кат, | бикна жа. “немирна крава”. — Ма

вала ћу мбрат да мичем ову бикну е ми душу узе, б.“снажна и агресивна жена”;

бикула ж немирна крава”. — Везаћу ту бикулу под ови јасен па нека тама

манита кол'ко оће; | бич"ит се бичи се несв“понашати се осионо, тврдоглаво“. —

Гле како се оно поганче б"ичи, фрсни га да се смири.

билмез м “снажан човек ограничене памети, глупак, будалина”; уп. балемез.

било с геогр травнати брдски превој“. — Проламју се била од Јежнице (5.

451]. || билце -а с дем (2: 174; в. ћафа.

биљарство с познавање лековитих својстава трава, траварство“. — Стану (га)

молити... да их одријеши, обећавајући му »њемучки« језик, биљарство или блага

колико хоће (2:275). — (Загоркице) су прискакале јунацима у помоћ, имале с њима

побратимство, училе на биљарство и кажњавале оне што казну заслужују (2: 276).

биљур м кристал“.

бимбаша м војни заповедник над 1000 људи“.

бимбер м фолк друштвена игра“. — Бимбера играју многи играчи (2: 372).

бињат -ам (не)св1. јахати“. — Бињају те коње, дако им) неђе ноге

поломе; 2. наскочити, скочити (на некога)“. — А он — биња врње, | бињаџија /

биња“џија / бињеџијам вешти одважанјахач“. — Овијема младијема биња“џијама

бињекташи нијесу требали, нб ђутурумима ка што санја и моја врста, | бињаш

м јахаћи коњ”. — Није свак јаша бињаша па за ђевојкама уз бириковице (4: 287); |

бињекташ -āшам камен с којега се узјахује на коња“.

бињиш м огртач, плашт”.

бира ж пиво“ (н.). — Он 'оће и вино и ракију и биру, а најболе кад му то

све помијешаш.

бираник -ика м истакнут, угледан човек“. — Ови дана“шњин бираници

бирају се по несојла"цима, | бират бирам несв“бирати“. — Л”уђи су вазда

бирали образ и ника“д нијесу могли погријешит, а до јадне душе нијесу ни

нес'оји, ма је њима било лакче: и боле им) је ако им) што вал”а пркну, |

бирка ж избирачица“; | биркат -ам несв“дуго бирати“. — Бирала бирка и иза

*брала ћ"брбга Мирка, | биркoлит -им дем. —Тб је злорано: вазда палºкa и

бирколи оно што би други заскочили.
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бир"ек реч. изгледа, рекло би се“. — Овође ме, кабирек, нешто сена, и боље би

било да се на бафт Павића Томова Криводољанина помакнем на друго мјесто (3; 69).

бирикат се -ам се несв“стицати вештину у обављању неких послова”. —

Лијепо се бирика у те његове работе. — Ови данашњин главари најбрже се

биpикају у несојштине и веле да им) се у те работе нико не може примај ни на

пушкомет; || бир"икоша ж жена која је усавршила неке вештине којима се тешко

похвалити“. — Нијебирикоши тешко да се нађе и ђе не треба, | бириковице ж мн

“непознато, осама”. — Јаблан, чим крену славља, изгуби се с ђецом уз бириковице

|4:86); в. бињаш.

бирила“жм в. лаж и бирилаж.

биpинџи-лупеж м архилупеж, лупеж »по дамару«. — Таквбга биринџи

-лупежа у Куче се није рађало (2: 443).

бирић"ет в. берићет.

бисаке (2:16) / бисаки / бисац и / бисази плт двострука торба која се пре

бацује преко седла“. — Била е сама к'очет кожђа и правиле су се о тога и бисац и:

торбе, двије торбе спојене да би се објесиле о бапци од)-самара али о ункашу

задњеме на коња (Кж).

бискат (се) биштем несв“требити вашке”. — Ка“[a] смо гој могли, ми смо се

бискали, а робу нијесмо имали кад да запаримо.

биста“p бистра -o 1. чист, незамућен (о течности)”. — Поток је јутрбс

бистар, а како бјеше мутан јучен. — Морача је бистра, ма се понекад и она

замути; 2. паметан“. — Бистар ђетић, залуду, да га не понесе несрећа, в. виђен,

| бистрит (се) —ћ(м)(се) несв“бистрити (ce)”. — Брзо се то бистри, није Морача

глибула ка нека друга ријека; || бистрина / бистрина -ē ж "памет, сналажљи

вост”. — Они се од бистрине нијесу савили, а ћотека“ им) није фалило.

бист"ијерна ж а. резервоар за скупљање површинске воде, кишнице“; б.

“Цистерна”; в. догонит.

бит! узв за вабљење пca.

бит бијем несв“убијати, стрељати“. — Они су их) све уз један зад слагали

и уж њега и(x) били. — Онодар га свети и бије за њега пријатељ или побратим.

— Онодар има право да бије друге за погинулу браћу (Ж. 11); | биће - а с туча,

убијање“.

битанга м/ж пропалица, скитница“; | битанжит се -им се несв“понашати

се као битанга”. — Е док сам ја овођен, ти ми се ш њима неј битанжит.

бич"ит се бичим се несв“понашати се дрско, осионо”; в. бик.

биштек м “снажан момак скромне памети”.

бјагњеница /бл”агњеница ж в. јатњеница, | бјагњило м в. јашњило (2:

10).

бјегуница ж овца која се издваја из стада“; | бјежат бјежим несв"бежати”.

— Ми смо мбрали одовле да бјежимо.

бјел- в. (бијел-) био.

бјелег / бјелек м а знак, белег“. — Овцама се често пути... откида врх јед

нога или оба уха и то се зове жбјелег« (2: 14). — Бјелек може да се опере али да се

остpиже вуна (Кж), в. удрит, рочиште, б. мучан догађај којим се нешто обеле

жава”. — Замак је грдан, не но најгрђи, бјелег на кућу, бјелега ж исто”; в.

рочиште, | бјележат -ам несв“обележавати“. — Бјележали су овце бојбм (Кж); |

бјел"егоша ж овца с белегом“.
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бjecнoћа ж в. бијесан.

бјешат -ăм несв“вешати“.

бл'a(вјбр м зоол“гмизавац слепић”.

благ блага -о“. — Ово је млијеко благо, а ја боле волим кад мало л”утне,

| благаж, обично мн, дашчица за имобилизацију сломљене кости“. — Пошто је

слом удешен и како треба исправљен, обмотаван је неопраном вуном, онда крпом,

по којој су дошле »благе.« (дашчице за облагање) од јелових штичица (2: 552). —

Оне благе је држала не знам колико, в. кора; | блажит блажим несв“намештати

удлаге за имобилизовање сломљене кости“. — Ја сам блажио тамо ђе би доктори

секли, | благавица жирон благородна жена”. — Благошти га благавици за такву

памет (4: 204); | благуна ж исто" . — Виђе ли тамо ону моју благуну?; | бл'āго

с богатство“. — Са“(д) прима борачку пензију, благо прима. — Задовбл своје

благо: без задовбл'сва нема ништа да поможе (Бc), изр. - за умир. — Онда и по

трећи пут викне онај главар: „Донесите благо за умир“ (2: 169); | благодјејана“ц

-нца м стипендиста”, | благоч / благбш узв. — Ој благоч си га нама! (у игри ка

лумпер) (2: 377). — Благбш баби, благош баби, којб је доша“н! — Благбш јбј га у

дбм, благавици, | Благовијести дан у који је, на девет месеци уочи рождест

ва Христова дата блага вест да ће се, за спасење рода људскога, на земљи јавити

Бог, празнује се 26. марта / 8. априла“, | благодарење с обред којим се некоме

или нечему исказује благодарност“. — Да е читулу те и поп свакоега ко е умро

помене ишчитуле... Тбе благодарење: || благодарија ж само у изр. Божа бла

iодаријо. — Божа благодаријо, што се овб чин и с овијем народом!?(Кс), в. ćереш,

благонарава“н -вна -о благе природе, благородан“; | благосовит -им св, |

благосил”ат-Илам несв: || благ"улаж крава благе нарави“.

блања ж столарска алатка за фино равнање дрвених површина, Нође!”. —

Има је он све те работе да начиња бачве, и блању и за уторе (2:76), | блањат

-àм несв“равнати даску блањом“. — Бјеше тамо, блањаше некакве штице.

бл'ебнут -нем 1. “пасти, треснути”. — Њб|j}-је лако и на равну долину да

блебне, 2. рећи нешто непромишљено“. — Натеза се и са (д)-ће нешто шестоко да

блебне.

блејат - И несва. “гласати се као овца“. — Ђе ми блеј и онб јагње, биће се

заплекало, б. “причати несувисло“, | блеј о м особа ограничених умних спо

собности, будала“. — Један блеј"о, други блеко, а могли би се и замијенит и да

ниједа“н не бидне на штету, | блеко м исто”; || блека ж будаласта женска

особа”. —Тб је блека незнавена, а поштена је колико је тешка, | бл'éк м “Гласање

оваца, блејање“. — Такав пастир познаје стоку по блеку, и свога ће брава познати на

далеко, кад у туђој стоци блеји (2:29). — Не мало је било чобана који су своју сток

разазнавали по блеку (2: 25487), | блека ж исто“. — Чује се блека, ето 'овце, i
блекнут блекне св 1. кратко се огласити блејањем”. — Ако јагње поноћ и блекне,

шаров тачас скочи; 2. рећи нешто несувисло”. — Чекали смо да чунемо оће ли и

он коју блекнут, ма се није јавја.

ближика / близика ж сродници, ближњи“. — Прву близику после браће

чине »стричевићи.« или »првобратучеди“ (2: 127, 1: 226, Ж23); | близикаш -āша

м заштитник, покровитељ својих рођака”. — Он је ту његову близику помога“

кад је гој мога“, ка прави близикаш, | близик'аштво с протекционаштво“. —

Данас је близикаштво друкчије но пређе: стари су знали за обрас, а ови су на

то заборавили (1: 226); | ближит се ближим се несв“приближавати се”. — Виђи
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мачку како се ближи ономе заду, нешто је оčетила, | близина ж“кратко, блиско

растојање“. — Гађа га из близине, мога“ га убити каменом, а не левором, | близу

прила. на малом растојању“. — Шћер му се удала тун близу, преко бријега; б. у

блиском сродству“. — Они су близу: његов ђед и њена баба били су брат и сестра.

близан м близанац“ (2: 303 526), | близн"ик-ика м исто”; | близница

ж1. близнакиња”; 2. овца која се близни”; | бл"изне-ета с јагње, јаре близанче“.

— Крепа ми једно близне, изгледа да га печила (змија); | близн"ит се близним се

несв“рађати близанце”; | блија ж1. близнакиња“; | блијан м близанац“. — Узе

Љуљо два блијана сина (5:201).

бл"бр м бот “коровска биљка?“.

блуђет-дим несв“лутати (обично погледом)“.

блецкат-а несв“повремено кратко севати у даљини“. — Бл”ецка помало од

запади, | бл”ецнут -нем св кратко севнути, блеснути“. — Бл”ецну од Гарчева“,

дако не мало скваси.

бл”ешат -ам несв“вешати“; в. кота“, котленица.

бл”уват бл”ујем несв*повраћати”; | бл"унут-нем св (2: 515); | бл"уцкат

-àм несв“помало, повремено бљувати, повраћати“. — Блуцка помало дијете,

напoсало се машала, | бл”уцнут-нем св.

бл”уштура ж бот в. штир. — Од или смо у прол”еће, рано, на Бл”уштуру, да

беремо младу бл”уштуру и они варениш варили (Бc).

бобија ж геогр“неприступачна страна, врлет“.

Б'ôг Бога, Боже сачува да се обрнуо али преврнуо (Бc). — Судбина је »од

Бога« (1:294). —И Б"бк се именом зове; f богоб"итина ж когаје Бог убио, учинио га

фаличним”, | боговетни -a -ô цео, сав”. — Вас боговетни дан је предрежда поред

оне рапе да му куница искочи, | Богојавјење с објављивање Богочовека и јавно

увођење у спаситељску дужност, празнује се 19. јануара“; изр. Боже ми га дај кад се

неко јело уквари, постане неукусно или неупотребљиво“; Божин у изр. Божин

дан“Божји дан, други дан Божића (2:239), | Божић м Рождество Христово, праз

нује се 25. децембра / 7. јануара“; | М'āли - / Женски - православна Нова година,

13. јануара“. —О Новој години, која се овамо зове Мали Божић или Женски Божић, на

бере се по толико бадњачића, званих »бадњарице«, колико је женских у кући (2:239).

богаз м узан и тешко проходан кланац“. — Тијесне су шкале и богази (5: 405).

богал” м особа с тешким телесним недостатком”; в. слабица, | богаЛ’ас

-ста -о“физички оштећен, инвалидан“. — Она е била мало богаласта, а лијепо

челаде залуду, | богал”a°к -л”ка м мали, физички неугледан али вредан и по

штован човек”. — Што је додио они богал”a°к?

богат -а -о имућан“. — Били су они богати, али се нијесу ни штеђели од

работе, | богаство с в. блај; | богаташ -āшам; в. учињет.

бодањ м кратки гвоздени шиљак на остању”. — С друге стране остања убоде

но је кратко шиљце што се зове жбодањ“, којим орач боцка волове да боље и једнако

потежу (2:47).

бодинке прил усправно с главом надоле (скакати у воду)“. — Са“ стијене су

скакалибодинке у вир.

боина -еж белина од икре на дну реке у време парења рибе“ (Бч).

бој боја 1. висина људског раста“. — Водоскок је падао с висине од пет-шест

људскијех бојева (3:236, 2:79); 2. спрат”.

боја жалб боје (2: 71); | бојат -а м несв“бојити сукно, пређу”. — Жене
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су то потле бојале, карабојале, сређевале, | бојаџија м занатлија који се бави

бојењем пређе, сукна, фарбар” (2:71).

бојник м војник који не напушта борбени положај”. — Убојник или, како се

у Куча вели, бојник, који је непомично стојао на свом положају, у похвали је нази

ван крутијем метеризом (2:184).

боквица ж бот растиње Plantago maior L.“.

бокиле ма. “во широких бокова“, б. човек великог трбуха (Кс), в. крошњо

бокиле.

боковина ж мекши поткорни слој дрвета”. — Лучац праве пастири од боко

вине борове и кошћеловине (2: 19). -

бокола ж, арб. буцела, мањи дрвени суд за ношење воде, око 20 л.“. — Е

колико сам бокбла“ донијела са Шикуноса, пропа се на тан свијет (2: 6188, 1:

237253); || боколица ж дема. "буренце за ракију” (1: 253); б. буренце, до десе

так л, с ланчићем за ношење о рамену“. — Не може више ни боколицу донијет, |

боколчина аугм. — И кад умрем, ја ним те ми натоваритону боколчину.

бокун м комад”. — Понесе лијеп бокун меса и уж њега коматић леба — и

овце пред)-собом, | бокунић м дем комадић хлеба”. — Дадне ти фетицу сира

и бокунић л”еба — и за овцама!

боланџаж ручни кантар с куглом на дужој полузи“ (2:79).

болес / болијес -стиж, изр. сува - сушица” (2: 526); | болећ"ица дем бољки

ца”, | болешчина аугм“тешка болест, тифус“. — Болешчина се тијем именом зове и у

Арбанаса, а то је тифус (2: 527). — Овамо се за дужу грозницу, која је још с бољоглавом

и са бунцањем скопчана, одмах прихвати да је то »болешчина« (2: 512); | бол'éћ -ěћа

-е осетљив, саосећајан“. — Откад ти постаде болећ? (4: 243); уп. неболеће, | боловат

-ујем несв°боловати“. — Она је боловала дуго, а умрла ка“(д)-смо јбј довели попа да

(ј)у причести (братан ићи јој нијесу давали да га доведемо); || бол”аж хип бољка“.

— Прој ће ббл”а, неће више да ми бол и дијете; в. камен, ками, боловима ж крава

с упалом вимена“; || бол”оглава ж “главобоља“. — Узе ми живот ова бологлава, ево

десе дана“н крепајем од ње (2: 512). — Једна уста мање, мање бољоглаве (4: 257);

| бологлават - авам / бољоглавит-им несв“бринути”. — Не бољоглави но што си

наумио (4:65); | бол”бка запаљење очију”. — За »бољоку« окривљују »зле длаке.«

у трепавицама (2: 524 546–547.); | б"бн -a -o “болестан”. — Зна сан ја да јбе мајка

ббна и непокретна. — Богоми, Машан бјеше ббн, лежаше у постељу, || б"бник м

*болесник“. — Ниједна жена не воли посјетити болесника или, како се у Куча каже

»боника«, празнорука (2: 246); | ббн"икав-а-о“болешљив, слабуњав”. — Жали се да

је ббникава, ма кад јб нешто треба, може потрчат ка само здрава.

бол”-бол” прил брзо, брже“. — Кад је чула, а она се не олијени, нб бол

бол” — право код њега на врата!

бомба ж 4. — Ево некаква ббмба, дугачка, оволика. — Она је од бомбе

погинула, на огњиште, и ника“(д) се није открило ко ју је тамо метнуо;

бомбица дем. — А ја пипни у други џеп. ето нека мала бомбица; | бомбардоват

-ујем несв, | бомбардовање с в. за пут.

б"бр м бот четинарско дрво Рinus nigra Arnold, Pinus silvestris L.“ [1: 23);

| боров -a -o “који је од бора”; в. боковина, | боровина ж борово дрво, грађа“;

боровача ж боровница”. — Уберу ђеца тије боровача“, лепота божа: и да се

зобле, и да се с бK начињи, а неко и је и у ракију мета.

бора“ц борца м учесник у борби”. — Ови су дана“шњи борци жешћин од
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оније са Сућевске, | б"брка ж подсм учесница у рату, »боркиња«”. — Нека ббрка

причала како је била у рат и вели да је била триш рањена, а један ђет тама: „Ја

ним нијеси нб ил”аду и триш — и вазда у исто мјесто“, | б"брба ж“ратни сукоб. —

Сваку је ббрбу народ дреново платио, нбајти, ка“(д)-су неки прегли да не ослободе

— од-свега што је вал”ало, | борит се борим се несв1. учествовати у борби”. — Они

су се борили и на Неретву и на Сућевску, а дошли да погину на праг от куће.

босота ж “особа која иде боса, без обуће“. — Онога што се често пути бос

види, зову босота (2: 91), б. немање обуће“. — Била е босота, немаш од|-чеca

опа“нке начињет, | босотиња ж. — Мучили се л”уђи од босотиње и голотиње.

бост) бодем несв*бости, убадати“. — Ови су јунчићи почели да се боду.

бост"ан м 1. расадник”. — Син овога попа Милана догна е, запазио сам,

деведесет и четири севлије и посадио и тамо; 2. повртарски засад који се залива

из »пелга«, башта“ (Ф). — Пасуљ... сије се... у засебан »бостан.“ (2: 54). — Посије

велики бостан диња с пипунима (2: 306); в. забраз.

бота ж гука“. — Имаше, грдна, на руку неку боту, | ботица ж дем. —

Начинио је стап и на вр оставио једну ботицу.

ботун"ар - ар'а м коњска болест, упала подвиличних жлезда”; в. тутунар (2:

17).

боца ж (флаша“. — Дали су му боцу млијека и сира и л”еба те му е понио

[1: 253); | бочица ж дем. — Она им) изнијела бочицу, а није знала да је њима

мало и демижана.

ббчанка ж тип чиоде с већом куглицом”. — Биле су оне ббчанке па ш њбм

притегне фрцулет и она глава га држи.

бошчалук м дар увијен у бошчу, мараму, какав најчешће дарује невеста на

свадби“. — Свилен јаглук и бошчалук (2: 374).

брабоња“к-њка м 1. кугличасти измет оваца, коза“. —Не гази у те брабоњке,

нб и омети отoлен; 2. ситан плод”. — Покупите и те брабоњке крт бле, таман да

и сваримо довечен, | брабоњчит се -и се несв“празнити црева (о овцама, коза

ма)“. — Ћерате те овце отoлен да ми се не брабоњче.

брав м 1. овца (Ж25); мн брави овце, козе, ситна стока уопште“, - овчи, -

кожђи (2:7); 2. малоуман човек“. — Не зна брав ни ђе доша“ ни што је тамо одио,

бравче Пета с; | бравчић м дем. — Прода је два бравчића, а не би штетио да је

и оне два, | брава“к -вка м дем. —Тб је поштено колико је тешко, али је брава“к,

Не зна ништа; | браветина ж овчије месо“. — Наијо се браветине и сад може

докле га ноге понесу, а от памети се неће уморит, | бравл”и -ă -ě овчији“. —

Дај) му суво бравл”е и нем"б мислите га нијеси дочекала; || бравит - им несв

“лутати, скитати“. — Не зна што ће са собом и брави тудијен ка глува кучка,

бравел"ат -ам несв“исто“. — Он бравел”а, а имање му пропада; бравињат

-'āм несв“исто”.

брада браде ж1. део лица испод уста“. — Ђе си се то ударио у браду?; 2.

“длаке на лицу одраслог човека”. — Некад су л”уђи носили брке, поп и брке и

браду, а са (д)-се ш њима и трање збре, изр, - од бадњака. — Главни бадњак мора

имати и браду од бадњака, тј. за пола метра при врху засече се половина од стабла,

тако да тај горњи крај бадњака остане упола тањи (то је »брада од бадњака«) а може

после брже прегорети (1: 304, 2: 237); в. одљуштак.

брадавица ж израслина на кожи“. — Знаш колика е брадавица порасла

била, да ми је те доста досадно то било, особито ка“[д) лежем (Кс).
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брадвача ж велика секира, за сечу и цепање стабала“. — Е, колико су ми

пута“н од брадваче руке опале! — Понијећу брадвачу сјекиру... / Обалићу муpву

под чардаком (5: 219).

бразда ж 1.4. — Кад уфате бразду, они вуку лијепо, али понекад знају и

да врцну, 2. порекло, старина“. — Али ја... им) не могу стару бразду тражит (Ж. 1).

брал'e -л”а одм“девер”.

бран"ит браним несв“бранити, штитити“. —Не бране му кућу, | брањевина

ж забран, простор на имању на који се стока не пушта” (2:9).

брат м 9, Богом - побратим (2:234); | братанић м братов син“. — Понуди

јој (новце) само да братанића од срца опрости (2: 206253). —Њбј су братанићи, два

братанића је имала, из Мркан. —Нијесу смјели да зову попа од оније братанића“.

— Ту се ранио један Дујовић, братанић исти Пера Дујовића, | братанична

ж братова кћи“. — Збратаничнбм је ижл”егла на Језера, | (братски) брацки /

брацки -а - б а.“који се тиче брата, братов“. — Да је ђетету брацко име (Бc), б.

“који се тиче братства”. — Реко ти: ако једна породица брацка може служит за

примјер у Куче — та е за примјер, | (братски) брацки прил. — Ту су брацки

плијен дијелили / и големи шелак учињели (5: 381); | братство с група сродника

пореклом од истог претка који чине већу друштвену (а у многом погледу и при

вредну) заједницу”. — Виши груп рођака чини »братство«, иначе »трбу“ (2: 127,

1:27 203). — У наше брасво није никад било ни кумсва ни убисва, до деветбга

кол”ена ни да су се међу собом узимали, | братствен"ик-ика м припадник брат

ства”. — »Братственик је »братственика« »коротовао« (2: 128); | браственица ж.

— Он се оженио једном нашом браственицом; || братствен"Ички -a -ô “који се

тиче братства“; | братствен"ички прил. — Браственички су се лијепо здоговарали.

брат берем несва. "брати“. — Отишли да беру фрметин, б. сећи“. — Са“

сином је поранио да бере бадњак. — А са мне, Боже здравла, да беремо л'Ис (1:

304). — Она се брала у Међудневицу, в. Бадњи Дан (1: 304); | брање с берба“. —

Јесте л' се спрем'или за брање грожђа?

брашно с Ф, | брашњ'āв -a -o a. “напрашен брашном”. — Ето те ка да си

из млина: и коса ти је брашњава, б. са смањеном количином сока у воћу“. — Не

могу ти ову јабуку, брашњава је. — Та ти је кртола брашњава; | брашњеник

-ика м торбица с храном, за дужи пут”. — За четовање које је обноћ чињено по

блиској околини... није требало брашњеника узимати (2: 191-192). — И узеше лаке

брашњенике (5: 376); | брашњомуд м човек који се, ни у најдраматичнијим

догађајима, не одмиче од огњишта”. — Ови наши брашњомуди су сви спасили

главе: док су други гинули, они пепел"али муда код огња и сад је њи запало

да бидну борци.

брвно с дуга облица водоравно постављена у огради, врљика“, | брвњача

ж кућа од брвана, брвнара“. — Она кућа ка брвнача, сувота некаква од|-дрвета.

— Црква је на Царине била брвнача (Кж). — Била је брвњача дрвена, ка по

Васојевића“ и тун је живио та“ Спао (Бc).

брглајица / брглајица / брклајица ж палица за мешање житких мате

pија, мешајица”. — Брашно за кашу... разметало (се) »брглајицом« од обичне гране

(2:101). — Начине се брклајице да се размете каша али што житко.

брдо с геогра.“земљишни облик мање висине“. — Ено му кућа испод самбГа

вра брда, б. страна речног корита“. — Упрла е Морача з брда у брдо, в. део ткач

ког разбоја”.
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брдун м млад изданак на лози, ластар“.— Остави се 3—4 брдуна народ (2:56).

бређа “гравидна” (2: 507]; в. тегнут, тешка.

бреза ж бот листопадно дрво Веula pendula Roth’.

бректат - им несв“дахтати, стењати“. — Он бректи када вала шул“.

бреме -ена с 1.a. "мера за тежину (40 ока или 60 кг) (2:78, 1:260); б. коли

чина сена, дрва и сл., коју је жена могла понети увезану на леђима (ређе, човек на

раменима)“. — Донијела сан три бремена дрва“н и не бити пару дала за више,

2. трудноћа”. — У једно бреме су рођени. — За вријеме... »бремена« не стеже (се

жена) опасивањем (2: 506). — Омладинке обијају по љекарима од једнога до дру

гога док се ријеше бремена (4: 362); | бремењак -āка м “велики камен уз који

се извезују бремена”. — Ко нема... пријеклад, он намјести до огња повелик камен

бремењак (2:87).

брeпит-им св 1. пасти, треснути на земљу“. — Спота“кан се и брепио на

долину колико је дугача“к, 2. ударити“. — Привали док те нијесам брепио.

брестренка ж жена оштрог језика и неконтролисаног понашања“. —

Брестренка је поганула и па“ća милет.

брец"ат / брецат -ам несв“викати“. — Један од њи стане брецат жени (2:

448). — Брецате и бурличете ка да сте с гране (4: 236); | брецнут се -нем се св

подвикнути“. — Умио је он да се брецне на жену, али се она на то није млого

квартала. — Обојица се брецнуше да ишћерам пca (4:196); | бречат бречим несв

“викати, галамити“. — Ти млого дречиш и бречиш и скићеш се тражећи кокошке

[2: 337).

бречит-им свв. брешит. — Једва се одржана ноге да не бречим на долину.

брешка ж тип старе пушке, произвођене у Бреши, у Италији“ (2:91).

брз брза -о“. — А Милија је био мало и брс, али му је, истом, под ишан,

| брзац м човек који реагује брзо, непромишљено“. — Сви су они брзaци, ка

да не умију да промисле: || брзо прил убрзо“, в. завијат, | брзина ж«. — Они

оте све на брзину, али се у луђе тако не могу уписат, изр. брза - најбрже што

се може“. — Често је кусо што се чињи на брзу брзину, на брзу руку брзо, што

се може брже“. — Она "оће на брзу руку, па замало без руке, f брзозбора“ц-рца

м човек који прича брзо и неразговетно“. — Е, да је овоме нашеме брзозборцу

памет брза ка језик, не би му равнбга било, | брзозрела“ц -лца м подсм“који је

брзо сазрео, дете зачето пре склапања брака својих родитеља“; | брзозрелче -ета

с исто“. — Ово је сад свакб дијете брзозрелче — ка да се не вал”а како је пређе

чињено, | брзојез м брз на језику, непромишљен“; | брзор"ек -a -o “импулси

ван и непромишљен“. — Брзорекси, зачас планеш (4:402).

бриват се -ам (се) бријати (се)“; | бривање с [2: 89).

брига ж осећај неспокојства, узнемирености због нечега, забринутост“. —

Бриге ти нете фалит отка“ (д) настанеш докле нестанеш, | брижит -им несв

*бринути“. — Немаш што више брижит: имаћеш кад — ако се врне.

бриждалина ж подземни извор, баровито земљиште“. — О(д), тије бриж

далина“ више је штете нб користи, оштете ливаду, а извора нема; | бриждат

- И несв“натапати земљу с подземног извора”. — Тамо вазда помало брижди.

бријег ма. “невелико узвишење, брег“. — Čеђели смо на ни бријег и гледали

кад је они авијбн пануо на Биоче, б. “речна обала“. — Главица се зове лијеви бријег

ријеке Рибнице на којему је за вријеме Турака у Подгорицу главни пазар бијо (5:
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434]: || брекчић м дем || брежина жаугм. — Цијелога вијека ћерала сам се с

овцама и козама по тије брежина“.

бријес -стамбот листопадно белогорично дрво Ulmus laevis Pallas, Ulmus

campestris; - gºneа пUlmus minor Miller, - питомпUlmus glabra Hunds” (Бч).

брисало с гумица за брисање“. — Ми смо једно брисало начетворо

ćекли, | брисат -шем несв“уклањати нешто што је погрешно записано“. —

Учитељица ни није дала да бришемо ако смо нешто погријешили.

бритваж нож на склапање“. —Има е некакву бритву, машину или штознам,

- бријаћа, | бритвет"ина аугм, | бритвица дем в, верижице, бритвулин

-ина м (2: 550); в. гладило, | бритвит -им несв“јести с апетитом”. — Немају кат,

бритве оно из вагана (2: 89); — се -им се бријати се“. — Ђедо се бритвио трећи

дан, | брицак м, | бричм ?, | бричитим несв. бријати“.

брк м 4; изр. преко брка с презрењем, потцењивачки“; | бркат -a -o “који

има бркове“. — Спаси ме, Боже, ћосавбга чека и бркате жене, | бркач -ача м

човек с великим брковима“; | бркоња м исто”; | бркача ж.“вештица” (2:293);

| бркна ж 1. исто”; 2. жена с Израженим науcницама“.

бркалица ж мешајица за качамак“, | брклајица жисто”; | бркл”áч

ача м исто”; уп. брiЛајица, | бркат бркам несв“мешати“. — И кафа ми је на очи

искочила: ни њу ми нем'б бркат.

брла ж “?”. — Мајде богме, ако је твоја работа учинила брла, моја неће (2:

489): || брлакнут-не св“?”. — Ада она наша работа је брлакнула, тј. изгубљена,

утекла (2: 489).

брлог м 1. зечје легало“ (Пћ); 2. неред“ (Пћ).

брл”ака ж бара, подбарно земљиште”. — Била је ту нека брл”ака, али се

осушила, | брл”ачица ж дем.

брњаш м коњ с белегом, белом пегом на глави”. — Има сам једнога

брњаша, добрбга.

брњица ж 1. жичана копча која се свињи ставља на њушку, да не рије“. —

М'бра се овоме прасету метнут брњица, да не ришка ђе га гој спратиш; 2. минђу

ша“. — Носиле су се брњице на уво.

бр"бд брода м 1.a. место на коме се водоток може прегазити“. — Иди доле

на брбд, изуј се, заврни гаће и гази, б. “речно дно“. — Газиш по броду (Бч); 2.

“углачано камење у речном кориту, облуци“. — Овође код нас има брода ка да су

ријеке вал"але, а на Стравче га има ка на Морачу. — Разнесе вода земју и остане

брот (Кс) (12: 27); | бродарица ж вила која живи у водама”. — Загоркиње) су се

замишљале као необично лијепе и много боље од вила бродарица, које су живјеле

по водама (2: 276); | бродњак м облутак“, | бродњик / бродник-ика м исто?

(Бc). — Морачи се гледају бродници (5: 214).

броза (/ бронза?] ж“нека жута материја коју пчеле уочи ројења уносе и сла

жу у саће у кошници” (2:43-44).

бројат се брбја се несв“рачунати се, признавати као добитак, постигнуће“. —

Тб ти се не броја, нагазио си (на линију, преступио); | бројалица ж, в. иицалица

(7: 73)

бронзин -ина м “већи емајлирани бокасти лонац, с ручком (за млеко)”.

брон"итброни несв“помало цурити из бурета”. —Нану бачву мању помало

брони, мбраћеш, насум, оточит вино (Бc).

брока / броква ж бокал“.
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броћ м бот биљка из породице Rubiaceae из чијег се корена добија црвена

боја”; (2:71); | брбћ"ит се брбћим се несв“дуpити се“. — Што се ту брбћиш,

броћко м дечак који се дури, показује нерасположење“. — Не броћи се, броћко

(4:199), | брбћ"оња м “во црвене, црвенкасте длаке“, | броћуја / броћула ж

крава црвене длаке” (2:18).

брст) брсти ж гранчице дрвећа за зимску исхрану стоке“. — Обично су

држали коње на бре и на лис (Кж.). — Козе су се иза“гониле на брс. — Кад је снијег

у Кучима, овце се пуштају »у брст« (2: 40). — Кастри брс (4:1; в. распртит,

брстина / брcтина ж“грана, лисника с које су овце обрстиле лишће“. — (Засад лука

се) настре брстинама због кокошака (2: 55]; в. рнут (Бc); | брстиница ж дем в.

таркат, | брстит -и несв“јести лишће с дрвећа (о овцама, козама)“. — Козе нете

да пасу, но вазда траже да брсте, а кад немају што — ожуле и кору здрвета. —

Овце брсте кад им) бачиш нарама“клиста.

брука ж 1. особа ограничених умних способности“. — Нешо је био бистар

и виђен чоек, а Велиша брука. — „Мајко моја, млого ли брука“н роди“. — „Није

брука“н теке поганин“ (К. Рћ); изр. брука од бруке в. посисковат, потан; 2. “слабић,

кукавица“. — Онај који није четовао сматрао се као мекушац и брука (2:191). — Стога

се онај који нијејунак зове »брука« (2:491); |бручица дем, | бручетина маугм,

бручина м исто”; || брукел”ан м; || брукел”ача ж. || брукел”ачица дем ж,

брукела“к м глупост“. — Ада, чоче, да зна друкше, не би чињела брукела“ке нб

би како треба, | брукела“чит-им несв“брбљати, причати без самоконтроле“. — "Е,

колико могасте да брукела“чите, кумим ве Богом!? | брукел”ат -ам несв. — Не

знају што те од работе па брукел”ају да им) вријеме мине, | брукеласт) -ста

-о “ограничених умних способности, приглуп”. — Он је био мало ка брукелас, не

баш изгубјен, а веле: док је напунио осамна“з годинан, равнога му момка није

било (Кс); | бручит (се) -им (се) а. “понашати се као брука“. — А, не, мpчна

друго, нем"б се бручит, да ти се смију, в. накончат, б. кињити бесмисленим за

хтевима“. — Не вика(ј) и не бручи ми ту макању.

брумбул”áк -āкам израслина, чвор, кврга”. — Искочио му неки брумбул”ак

пот пазуво, биће га врак понио, | бр"умбулас -ста -о чворноват, квргав” (2:

344); В. Ларда.

брунцели /брунчели трутови” (2: 42).

бруњеници? Унутра су бруњеници и обланде (4: 147).

брупнут -нем св нагло упасти, нахрупити“. — Брупнуше у канцеларију (4:

320).

брушкет м облик лутрије који се примењује кад у деоби нечега нема са

гласности међу деобницима“. — Пошто се све издијели како треба, често се међу

браћом одлучује »брушкетом«, који инако зову »шорак, а Арбанаси »шорт« (2:

125); изр. бачат -. — Бачите брушкете, па коме га срећа донесе!

брц"акм зоол“речна или језерска риба, Silurus glanis, сом“.

брча ж“време кад овце (козе, краве) дају најмање / највише млека”. —То бива

с пролећа, док је вареника брча, а оваца једва да у »брчу« 4-5 имају оку варенике.

— »Брча« је кад овце или козе (и краве) дају највише варенике (Ђ. Рашовић), изр.

бачевање брче. — По мало пјене... стpцну за стоком, што се зове „бачевање брче“

(2:27). — Вала се, кад се стока помузе, из штругље захватити по мало варенике и

штрцнути такозвану »брчу« за стоком (2: 330), | брчна (стока) угојена, ухрање
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на”. — Доста ни је стоке половину / Есмо брчну стоку изјавили / Што је кадра пу

товат далеко (5: 377).

брчкат -ам несв, в. бркат, | брчнут -нем св“овлаш пропрати“. — Брчни

ноге па у кревет, | брчколит-им дем. — Она čеде на једну рапу поре(д)-воде и

брчколи ноге, теке до Шклана“ка“н.

брштан м бот растиње, бршљан”. — Зидови куће и авлије били су обрасли

брштаном (3:230). — Пружио се брштан уз ону кошћелу.

буавица ж тип земље” (2:45).

бубине мнж цревне глисте“. — Такође се глисте, које се у народу зову буби

не, окривљују за многе ђечије болијести (2: 509). — Бубине (ђечије глисте), имају,

како се вјерује, не само сва ђеца но и одрасле особе (2: 537). — Бубине се лијече

сyотињом а то је једући дуго посно јело.

бубрег манат. “. — Одбили су му бубреге кундацима и од)-тије уббја“

умира е три године.

бубул” м невелик округао камен, који се руком може лако бацити“. — А,

виђите онуђецу, гађу се бубулима, нагрдит те се, | бубул”ак -āкам. — Шест око

су се свадили, само да не дофате бубулаке; в. ибрет.

бува ж зоол“ситан инсект, Pulex”.

будит(се) будим (се) несв“прекидати сан“.

буђавина ж буђ, мемла”; в. несмајан (4: 288).

буздован -ăнам 1. средњовековно оружје, гвоздена кугла (најчешће с бодља

ма), подесна за бацање“; 2. “глупак, простак“. —Имали смо и ми тије буздована“, ма

смо ми њи држали на око, а са (д)-су не заоглавили да ни ребра пучу.

буј"бл -бла м дрвена посуда дубља од вагана“.

букалица м “галамџија”. — Ка“(д)-га уфати, остави букалицу док сам

издуши, | букалинa м в. ма“чалина, | букат бука(м) несв1. оглашавати

се букањем (као во). — Што они в"б бука својутро, 2. “галамити“. — Нем"б букат,

кумим те, нб прекини, не могу више да те слушам, в. ма“чат.

букарит се-и се несв“парити се (о крмачи)”.

буква ж1. бoт“листопадно дрво Радиs sylvatica L. s. I.; 2.а. “цев за наводња

вање”. — Осамнас метара“н, до двадес, те вода иде прожњу, проз букву (Ф), б.

“цев кроз коју се вода доводи на млинско коло, бадањ”. — Прожњије прошло више

ракије нб воде проз букву на Павлову стијену, | буквeтина жаугм. — Обаљује

мо буквeтине колико пландишта (3: 164); | буквица ж дем. — Никла ми је једна

буквица на три метра од гладе; букови -ā-б. — Ја сам то начиња од буковога

дрвета; || буковина ж буково дрво”.

буквар-арам“школска књига за ученике најмањег узраста, који се тек обу

чавају у писању”.

булаж муслиманска жена“.

булазнит -'āзним несв“говорити несувисло, бунцати”.

буложит-им несв“осионо се понашати, “. — Ризично се буложити проз туђе

село. — Најбоље би било да се не буложимо (3:430 664).

булумбаћ -āћа м крупноглава особа мале памети“. — Тб бјеше један

булумбаћ, веле главе, а у њу памети — ни на врлужице.

бул"укм 1. стадо“. — Седамдесет брави чине »булук (К), | бул”учић м, |

бул'уча“к -чка. —ЧИ бјеше они булучак те бјде ус Косорац?; | бул'учања“к

-њка м мање стадо”. — Тридес до педесет бравин велимо булучања“к, мањи

булук, а бул"учић је и десет оваца“н (Кс), в. изатнат, 2. група, талас нападача“
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(Ж. 37); | бул”учар"a°к-рка м исто“. — Ја за ониjeм булучарком, не знам ничи

бјеше, док сам зама“кла преко бријега; | бул"учит-им несв“увећавати, умно

жавати стадо“. — Овудијен и(x) више неће нико бул"учите и чобани и домаћини

бјдоше у пл”ацу.

бумбар м зоол 1. крупан инсект тврдокрилац Bombus terrestris”, 2. крупно

и дебељушкасто дете“. — Виђе ли како се они бумбар протега“ од прошлбга л”ета?

бунар -арам гомила, хрпа“. — Фруметин одвајеш на бунаре, оне лепче на

један, а шогане на други бунар (Кс). —Тад се отворе врсте бунара... између редова

лоза, које остају као у ендеку (2: 4956); | бунарић м дем. — Уз сваки струк (фру

ментина) који се остави уздиже мали »бунарић.« земље (2: 49); | бунар"ит -'āрим

несва.“правити гомиле, гомилати”: б. трпати, убацивати“. —Ја не чиним се вјешта,

бунарим торбак када је без дна (4:85).

бунда ж зимски крзнени капут“, в. кожа.

буниште / буњиште са. “место за одлагање ђубрета, ђубриште“. — Пашчад

и по буњиштима раскубала (4:222); в. Љепота, у пословици, б. угњила слама“. — У

Зети... се сламљив гној зове жбуниште«. — У ђубре се не додаје никакво »буниште«

или угњила слама (2:45). — Побуњишта убађеш кљун у сваку балегу (2: 337); |

буњак -āкам гомила, хрпа“.

бупит-им св“лупити, ударити“. — Пази да те не бупита“ овнић, | бупнут

-нем св“љоснути, треснути тако да се чује туп ударац“. — Ако бупнеш отоле, немб

ме зват да те дижем.

бурат бурам несв“мокрити, уринирати“. — Ижл”еган је, да простиш, да

бура, | бур'а“к буркам цурак, танак млаз воде, мокраће“, в. пишталина.

бурдиковат-ујем несв“неумерено трошити, расипати“. — Немамо вина да

бурдикују.

бурђела в. урђела.

бурило с 1. дрвено буренце за ношење воде, двадесетак л.“. — Ја бачи

бурила на коња, бјдо. — За улишта служе и стара буpила (2: 41 61 88, 1: 237); ||

бурила ж исто“. — Ја сам уочи Николадне с Медуна два товара воде догна:

дали су ми Лаковићи коње и буриле (Кж). — Натоварила на коња двије буриле

(Б3); 2. формула у бајању“ (2: 520); в. шурило.

бурлат -а несв1. сукљати, тећи у снажним млазовима“. — На извор јутрбс

бурла, а за исто је био истањио, 2. крчати у цревима, у стомаку”. — Бурла ми у дрбб.

бурликат / буруликат - ика несв“викати, галамити, рикати, јаукати“; в. бре

цаш.

бурмут м уситњени дуван за шмркање“. — Шмркање ситнога духана који се

овамо код Срба и Арбанаса зове »бурмутк, поправља вид (2: 512).

бурум м геогр“гребен“.

бусм“бусен“. — Испадају они бусови испод рала им браш да их) разбијаш,

да ојаду радиш, | буса ж исто“. — Мбраш оне бусе ситнит, разбијат, | бус"apa

ж савардак покривен бусењем (2:21), | бусача ж жена бујних груди“; | бу

совит -a -o “на коме има бусења”. — Бусовито грање пребијају укућани ушима од

мотике (2:48).

бусија ж заседа“. — Дочекали су их) бусију и све их) нагрдили; в. запада

[2: 174).

бyća ж крава“.

бутина ж в. узиграт.
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бућм боћа”. — На десетак метара одстојања пободу (се) такозвани »бућевик

[2: 347); | бућат се -ам се несв“играти се бућа“ (Бе).

бућел'ан м добро угојен, буцмаст дечак”. — Диван му они бућелан, Бог

му га живио, | бућел'ача ж. — Чија би она бућелача те си ш њом стала?;

бућелачица ж. — Има двије бућелачице и обје му иду у школу.

бућма ж уплетен конац за вез“. — Ћинтерци и јелеци... су од свите... израђи

вани били свиленом бућмом и гајтанима (2:91).

буцак м “врста бачвице“.

буцмас -ста -о пуначак”. — Лијепо му дијете, буцмасто, бућелан ка му

ота“Ц.

бучат -и несв“одавати потмулу хуку“. — Морача јутрбсбучи, а не знам да

тб мене не бучи у главу. — Бучи му мозак (4: 241]; в. улиште.

бучи четрнаести члан бројалице у игри џиџање“ (2: 343).

бучит бучим несв“цепати“. — Узми ђетету ту теку дају не бучи.

буџур'а“к -рка м гомилица земље, кртичњак“. — Запе ми коса за они

буџурак.

буша ж стара раса говеда“ (Бc).

бушило с мање шило, обично од кости или порцелана, којим су бушене рупе

на везовима приликом ракамања (Кс).

бушит-им св“банути, доћи изненада”. — Таман ми легли — кад они буши

ше у кућу (КсО).

бушкат -ам несв“роварити”. — Не могу да не бушкају, не би заспали ако

не направе кака“в несојлак, | бушнут -нем св“изазвати сукоб, свађу“. — Он је

вазда умио да бушне па да се изма“кне, да се чињ и невјеш; | бушколит-им

дем несв. — Немб ништа бушколит, да те не мерам ка магаре.

буштеви -a -ô који је од буштевине“; — л'пс, в. рањевина, | бушт"евина ж

a. бoт растињe Buxus“; б. “Quercus frainetto Tenore“ (Кс).

В

Ваведење с увођење Пресвете Богородице у храм, светкује се 21. новембра

/4. децембра”.

ваган м дубља дрвена посуда, чинија (из које се једе). — Ови су моји

најбржи на ваган. — Тешко санцу и на вагану (2: 61 237 253); | ваганар м

"мајстор за израду вагана“. — Ваганари су били Кућани ораховски зато што праве

вагане (2: 75); в. масло.

ваг"ијер -ијера м полуга на ралу, колима за коју се везују запрежни коно

пци, ждрепчаник“. — Ови наши азга“ми могли би и вагијер сломит да га потегну,

али се нете преварит да се нечеса прифате и да нешто учине.

вада ж рок за отплату дуга“. — Вада ти је да ми врнеш оне паре. — Исплате су

обично чињене на рокове или »ваде“. — Какалец затражи ваду до сјутра (2: 77161455).

вадит -им несв“вући, извлачити што из чега“, изр. - очи “односити се не

пријатељски према некоме“. — За мој рачун, то би једини спас био да се вјера

уједини, да једна другој не ваде очи, ка што су и вазда вадиле.

вађевина ж 1. облик натуралне камате“. —Жито е дава на вађевину. — Онај

што узме жито на вађевину, плаћа га о јесени трећином скупље него што је купље
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но. — И могућни домови жито и »животињу.« на вађевину узимају (2:77); 2. крче

вина” (12: 27).

ва истину реч. заиста, доиста (у одговору на поздраве Христос се роди и

Христос васкрсе)“.

вак'а“м м сеоска комуница“. — Ђе су се овце чувале у заједничке испаше,

у вака“м, комуницу сеоцку, (забрањивало се) да л”уђи не дају с'б на таква мјеста

нб да дају с'б у своја имања (Кж). — Свако село има своје комуне, који се у Куча

зову »вакмови«. — Обичније чути »вакамик него »вакмови« (нап. А. Јовићевића) (2:

130). — Сеоски односно браственички комун, који се још зове оселина или вакам

(1:227; 12:27).

вака“т вакта м “време“. — Дако једа“пут бидне и несрећи вака“т доша“н,

обично и у сталној вези: Чему вакат – томе и вријеме (Ж 13 24). —Тб је давно

било, за турскога вакта.

вакмајстор м наредник у аустроугарској војсци“. — За вакмајсторе по стани

цама довођени су људи који знају језик и обичаје народа.

вал м камена громада”. — Сурва се неки необично велики вал изнад куће,

те сатре кућу (2: 208; 12: 27); | вала ж велики камен”. — Он ćеде за оном валбм

и — ка јагње (заспа); валутица ж камен који се на неког може бацити, којим

се неко може гађати”. — Добре је било док су се пцовали, а пуче звек кад се

дофатише валутица“н, в. сподбит.

вала ж увала“. — Многа браства или села изделе од своје оселине само доло

ве и вале које се могу обрађивати, и дубраве које могу претворити у »метехе.« или

забране (К)(2: 26232).

вала реч. Заиста“, в. темерут, трепавица.

валом прил у великом броју”. — И народ и главари би... дошли валом на

кривчев дом (2: 161).

вал”áница /вал”аница ж воденица за ваљање сукна”. — Ђе вал”аница која

вала сукно. — Била е у Бpскут вал”аница и била е вал”áница једна у Цијeвну

доле (Кж) (2: 73); | вал”ат валам несв{вуну) (Кж).

вал”ác{т|-ста -о “вредан, иницијативан, ефикасан“. —Тбје вал'āсто колико

је тешко и све му напреди чеса се дофати, | вал”ат -ам “вредети“ (Кж.). — Он је

најболе знава што му вала, а о другоме није млого брижио, | вал"атан -тна

-о “вредан“. — Вал”атна је, кукавичица, а није млого зна вена, в. вел“аш.

валут"ица ж в. вал.

варм“креч“ (1:248), в. клак, пржина.

вар“ м жега”. —Науру попбдне сан кренуо с Ријеке Црнојевића, у највиши

вар од|-дневи; || варопек м жега”. — По највишеме варопеку смо кренули ис

Пл”аце и ни сама не знам како сам стигла, а да се не пободем на нбс, | вар'а -ě

ж хип в. вареника. — ЕвЈођеци варе /од бабине шаре! — Одједне шаре пун кота“

варе, | вареника ж млеко” (2:27, 1: 238). — Удроби у варенику али у млијеко

и добро се нада“кај); || варениш -иша м јело од куваног коровског биља“. -

Начињале су жене они варениш, од лободе, бл”уштуре (Бc); уп. штираник,

вариво с јело од растопљене млечне масноће (скоруп, сир) с додатком кукурузног

брашна, цицвара”. — Ја се ника“(д) не би сетио на вариво, а ка“Lд) га неко постави

испред мене, из ијем га ка и било што другб. — Ми га зовемо вариво, Васоевићи

— готбв, Морачани – готовац, а неђе веле цицвара (Бе). — За најотменије јело

сматра се вариво од растопљене мјешавине, у коју се успе крупнијег брашна, па
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се заједно дуго вари и меша. После се још додаје скорупа или млека (1:261, 2: 101

330). — Доклен сташе јагње за печиво, / А бијела груда за вариво (5: 388); | варит

(се) вари(м (се) несва. кувати“. — Сам вари и пије кафу (Ж 19), б. пећи ракију”

(2: 59); | варен -а -о трп. — Кога си чуо да варено сјеме сије (2: 453). — Ужина се

спреми обилато од »вареног« и печеног меса (обично брављег) и од колача: сукане

пите или приганице (1:297); | варен -а -о скуван“. — Ово ти месо није варено.

вар“ у изр, бит на вар бити опрезан, спреман на свако изненађење“. —Бидни

на вар, може ти неко д'бј. — На вар, дијете! — Довикују друге пастире: „О, на вар,

на вар!“ (2: 9491). — Чувају се и на вар се држе (5: 263), | варакат се -ам се несв

заваравати, брзо се померати да би се прикрио положај или намера, вpдати“. — И

једни и други су се вaракали, да се не побију и да се не проспе брацка крв, |

вар'акнут се -нем се св. — Варакну се / дијете басташно / варакну у ајловину (4:

276); | варкат се -ам се несв. —Варкали су се док и нијесу иза“гнали, | варнут

-нем св. — Штене дошло помеђу змијом и бизбм, ја не могу да у убијем од бизе,

ºа, варни отуд, варни одовуд..., ка“(д) једном —ја пушти: знаш како ју искидало!

варај"ача / варејача ж дрвена мешалица, варјача” (2:31 61).

вардаламит - им несв“причати притворно, изокола, дволично“. —Не зна му

се што прича, вардалам'и (3).

вардат -ам несв“претурати ствари, лупати“. — Мачке вардају на петар, |

вардање гл им. — Ловци покушавају ишћерати лисицу из јаме ћофкањем и другим

вардањем (2: 66).

варкат, варнутв. вар“.

варопек м в. вар“.

варош м мање насеље градског типа, градић”.

Васкрс м покретан хришћански празник, Васкрсење Господа Исуса Хрис

та; празнује се после пролећне равнодневице, у прву недељу после пуног месеца,

тако да може пасти у размаку од 35 дана, између 4. априла и 8. маја”.

вашка ж пас”. — Да га не би вашке опазиле. — У толико вашке залајаше /

Стадоше се трзат на синџире (5: 65 201).

ва“зда прил увек, вазда“. — Ва“зда су овудијен продили; | ва“зда“н прил

“цео дан, надугачко и нашироко“. — Ваздан сан тражила двије овце, а оне пред

нбј дбђоше саме.

ва“с свега зам“сав”. — Ва“с сам у голу воду, изр. ва“сп вијек свега века”,

в. бактана, теј, шетат.

вега м/ж 1. слабо пашче“ (2:9); 2. особа коју су сломиле животне недаће”.

— Усукала се вега, а чудо је и што је жив који су га јади били, | вег"арчит се

-им се несв1. понашати се као умишљени болесник”; 2. избегавати посао“, в. тру

iшињак.

вегнут -нем св 1. “писнути, зуцнути“. — Да једну не вегнеш, да ти језик не

окинем!; 2. овлаш привезати“. — Вегни то мало, да кокошка не скочи.

ведар -дра -о а. без облака“. — Виђе ли ово чудо: прије уру ведро, без

облачића, а са“Д ОВИ Газа“П, | ведрина ж лепо ведро време“; ведрбк'ан м

“весео дечачић, веселог ока”. — Прбђе они ведрбкан и лијепо ме ограши, дијете с

а“нђелом, | ведр"бкил”е -ила м исто“. — Чин би они ведрбкиле?

вежбарла ж црвена бобица“ (О).

вез“ м 1. вештина украшавања платна разнобојним концима, везење“. — Вез

је мање био познат Арбанашкама него Српкињама (2: 72); 2. прен леп однос међу



Речник Куча 69

људима” —„Кумство је најсветији хришћански вез (2: 212); | везитка ж игла за

везење“; || вес везем несв“вести“. — Везла елијепо, ма више неће.

вез“ м канап, конопчић, којим је нешто везано“. — Теле ми је у вез, м"браш

га пуштит, в. ретнут, | веза жисто. — Доносе некакву везу. — Што е то, да јој

свежеш ноге, избиће ти зубе, | везат вежем несво. — Отиша“ је да веже лозе,

везање гл им — Везање воде, тј. кад мокраћа стане (2: 57 5391, клетва: вода ти

се везала.

везир -ирам високи чиновник у турској државној управи, министар управ

Ник Вилајета”.

веј прил већ”. — Они веј нијесу имали куј.

века ж гласање коза, вечање“; || вечат - и несвºгласати се (о кози)“. —

Наклони се што вечи онб јаре. — Што вечите, козе латинске (2: 185); | BeЧаРЊС

(2:25).

веледун -yна м мушки огртач, кабаница“; | веленица ж огртач, дуг до

земље, без рукава, с капуљачом”. — О непогоди... пастири ношаху, као и сад, белу,

сукнену, до земље дугу веленицу или кожух (1:256, 2:91).

Велигдан/ Велик-дан/ Велигда“н-дана м*Васкрс“. — На Велигдан, тј. на

Васкрс, црква имаде највише посјетилаца од свију годишњијех празника (2: 241, 1:

309). — Ми смо пређе викали Велигдан (Ф),

великоумjе с високоученост”; | велопpдање с плиткоумна прича”; |

велопpдат - pдам несв*брбљати; мудријашити” (2: 479); в. силобатња.

вел”ат / ва“л”ат -'ā(м) несв“вредети, ваљати“. — Не вел”á ти работа, дијете,

пару шуплу.

вел”ат се велам се несв“надмудривати се, надгорњавати се“. — Велају се

брабоњци збалегама.

вел“и -ă -ě “велики“. — Он је сад вела балега, није више брабоњак. — Не

познају на Скадар везира / ни вељега у Стамбол мушира (5: 42); Веле пости “Ва

скршњи пост”, вела ђевојка девојка стасала за удају“. — Има двије веле ђев бјке,

теке се сад ниједна не удаје више нб да се не вала, па што би и оне.

велу говорити“. — Млоги вел"ау да је "истину написа, ма је овијема

главарима дана“шњијема истина он б што им) се допада.

вервела ж узнемиреност (испред бурних ратних догађаја)“. — Вратили су се

чим је почела она вервела, прије нб се закpвило (Кс).

вергија ж“?”. — Нити дају данка ни вергије (5: 42).

верделовка ж тип старе пушке” (2:91).

верем м брига, забринутост“. — Стискан ју је верем, ђеца се не јавју, а

она, омpченица, не зна куј ће, веремит -им несв*бринути, секирати се“. —

Овога пута мајка и није нешто веремила (4: 184); | вереман-мна -о забринут” (4:

394), | веремно прил. — Све јб{ј}-е било јадно и веремно.

вересија ж давање или узимање робе на почек, кредит“.

вериге вериган плт ланац изнад огњишта на који се веша котао“. — Вери

ге, саџак, сач и црепуља припадају онога кога дође огњиште на дио (2: 1221. - О

черјену висе »вериге“ (2:87); 2. ланац којим се везује пас” (2:9), пасје - [2: 70);

верижице ж мн ланчић“. — О пасу висиле су »верижице« и о њима »машице« c

»бритвицом« (2:93).

веса“к вескам мноштво, тушта и тма”. — Окупило се народа — божи веса“к

и још извиру.

весвеса жа. "страх“. — Да му зададнем весвесу, да стра ује (3: 664), б. страх
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од болести, хипохондрија” (2: 521]; | весвеселија м/ж уображени болесник:,

хипохондар”. — То се уображење зове жвесвеса«, а уображеник: »весвеселија«, и за

такога се каже ЖНагранут је“ или »швагнут је“ (2: 185).

веселе с радостан скуп било које врсте“. — Њима је сваки дан веселе, |

веселит I веселит се -им се радовати се, уживати на весељу“; || весео-ела -o

“радостан, раздраган“. — Весело ти око. — Веселе ти очи које те виђеле поздрав

ретком и драгом госту“.

вечат - и В. века.

вечера ж вечерњи оброк“. — Трећи је оброк вечера, увече (2: 104, 1: 260);

изр. крвна — вечера коју је приређивао осуђени за братство убијенога и судије“. —

|Убилцу) су рођаци и пријатељи доносили што је ко могао за »крвну вечеру« (2:

168-169). — Узму Кучи Братoножићима за крвну вечеру све Стравче (1: 156 220),

изр, туђа - женско дете, девојчица“. — Придала му се туђа вечера, | вечерат

-àм (не)св. — Каед)-су вечерали, Мишу донесоше гусле.

вига“.њ вигња м ковачница“. — Веле да је на то мјесто био вига“њ. — Кучки

ковачи имају своје ковачнице или »вигњевек на сеоским комунима (2: 70).

вид м видело, светлост”; в. мрачница.

вида -еж“шраф”. — Метнијош виду и завидај, | видат -ам несв“навија

ти шраф, шрафити“.

видат видам несв“лечити ране“. — Понијели су га у бблницу на Крушева“ц,

тамо су га видали, умро е под)-том ранбм; | видање с. — За своје видање не

узимај велику плату, да ти не буде харам, него малу дати буде халал (2: 495). — Жена

[га је) сјетовала да се учини ећим и да народ вида (2: 454); | видарица ж жена

која вида ране“. — Мајка с неком бабом видарицом однесе дијете ђе има шупаљ

камен (2: 535).

Видовдан -адне црквени празник, 28. јуна, посвећен Св. Виду, кнезу Лаза

ру и успомени на Косовски бој“.

вид м“, обично у сталном споју очни -, | видок -a -o “отворен, видљив“.

— Подиже се Петровићу Божо / Па излеже на мјесто видоко. — Изведоше на Болек

топове / на видоко Медунскоме граду (5: 508 539), | видоко прил отворено, не

скривајући се“. — Нећемо и ударит кривући, / Но видоко у бијело подне (5: 500);

виђат виђам несв“гледати, сретати“. — Виђасте ли кбга од њеније у плацу?; |
виђет виђу (не)св“видети“. —Изнеситб да га сунце види “просунчати”; | виђен

-а -о угледан, поштован“. — Нешо је био бистар и виђен чоек. — Одредили су

једнога, ка мало виђенијега и једнога исКупуса“ца“; | виђело с светло, свет

лост“. — Прима“кни митб виђело да нешто потражим овођен.

вижиганат -нта м мелем од борове смоле“. — »Вижиганат“ или »цератк је

хартија или крпа, намазана смолом од бора, која се привија против болова или се

вотиња (2: 531).

вижле-ета с 1. зоол“пас птичар, препеличар“; 2. витка и живахна девојчица

изазовног понашања”. — Осмотрити оно вижле, да не уфати беш чеса се може,

вижлица ж дем исто“. — Станити оној вижлици на реп док је вака“т.

виза ж танка линија, пруга, црта“. — Црнши је нб ова виза. — Мене се тун

покажевала виза још назад петна“c Година“н.

вијат вијем несв“вејати (жито на гувну, да се одвоји плева)“. - Ка (д)-се

омлати, тама пченицу у решето али у ламу и да се вије.

вијек м век, живот”. — Нијесам таквога чуда гледа у мој вијек.
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вијена“ц -нца м 1. цветна композиција у облику круга”. — Више нико

вијенца не употребл"aе; 2. геогрв. преда. — Повр онога вијенца има лијепије

травнатије заподака“. — Они се вијена“ш на Бротњик и одовде лијепо види, 3.

“светао круг око месеца, корона”. — Што ми је нешто вијена“ц око Мјесеца чуда“н,

да то није нечесов знак овоме аветноме народу; 4. женска коса сплетена око гла

ве”. — Док је била млада, није л”епчега вијенца било од њенбга.

вијет"ат вијетам (не)свобећа(ва)ти“. — Оли да ти кумсво вијетам да ми

донесеш ону гребулу? — Тај и тај је томе и томе вијетао кумство или »огријешио

га« (2: 212). — А ја кумство нећу вијетат (4: 237). — И прифати двије леденице / И

остало вијетано благо (5: 245).

вијорога ж коза с усправним роговима“ (Бc).

вика ж најава наиласка непријатеља, позив у помоћ“. — Такве повике Кучи

зову »вике« или »Којунаци“ (2: 181); | викат викам несв1. говорити”. — А

викала сам једа“пут: вала сваку муку ћу добит и нећу смрт сатворит самој

себе. — Вика е Пуниша Маровић: ја га нијесам пуштат у кућу моју ктио (Бc),

в. заболоват, 2. “галамити“. — Они вазда викају, ка да те се побит, | викнут

викнем св 1. a. огласити се повишеним тоном”. — Тако је викнуо да сам се

стресла од|-стра, не знадо што ме нађе, б. позвати, зовнути”. — Викни Стаку да

ижл”еже; 2. - викне св безл осетити изненадан оштар бол, жигнути”. — Викнуло

му је више репа и није се мога“ исправит за по уре (Кс). — А оно викни му нога

— ни крочит!

вила ж рашљасто оруђе, метално или дрвено, за набадање сламе, сена,

виле“. — Он је вазда носио и вилу, и гребулу, и лопату, и матику, и ćекиру, а

онда веза лозу.

вила виле ж мит младо и лепо женско биће“. — Виле... се у Куча и сад сма

трају као нешто и замишљају као летећа тијела с крилима (2: 269); торска - Шумс

ке виле звале су се »горске виле“ или »загоркиње.« (2:276); изр. ка вила. — Кавила

момак (Бc). — Ђев бјка ка вила горска.

вилица ж чељуст“. — Цијела ме вилица бол'И одједнога па“ćега зуба, оби

чно у клетви: ками му у вилицу.

вилорога ж“коза с високо извијеним роговима“ (Бc) (2: 19).

виме -ена с а. “млечна жлезда у краве, овце, козе“, б. пеј велике женске

груди”. — Е, каква је, у виме ју удрило, | вименоша ж овца великог вимена“.

Вино с Ф, | виноград м засад винове лозе” (2: 56).

вир / фир м место с дубоком водом у реци”; в. коловрат.

вирет вирим несв1. гледати, осматрати из прикрајка“. — Виђе ли ти како

оно дијете вири иза стога, када нешто прежи; 2. видети се (обично о нечему

што не би требало да се види). — Упаши ту кошулу у гаће да ти не вири испот

кожува; | виркат -ам св извиривати“. — Што онбдијете вирка, да ми је знат,

вирнут вирнем св погледати, погледнути“. — Вирни мало у колијевку и виђи

сп'Или мали, | вирколит-им несвдем. — Не вирколи, слободно, нема до вечере

ништа.

висибаба ж бот рана зељаста биљка звонастих белих цветова, један од пр

вих весника пролећа, Galanthus nivalis" |1: 261).

висина -ежа. “вертикална размак од подножја, основе неког тела до њего

вог врха”. — Озидали су веј преко метар висине, б. раст, узраст“. — Они су исте

висине; | висински -a -ô који се односи на висину“. — Ја то могу да бачим у
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висину висинску; | висит-им несв“. — Та“ су семењаци висили на ленгу,

висок -a -o 9. — То је била висока расађена клусина, грдило некб високб,

високоумjе с високоученост " (2: 479); в. силобатња.

витао витла м 1. направа у којој дете може да стоји и да се креће, дубак“. —

Мимо пола године дијете ходају и навикавају на ход, па га стављају у »витао«, да

само стоји (2: 509]; 2. даске сложене и везане да се не увијају”. — Штице се слажу

у »витао« и притисну камењем да се не »извићују« (2: 61).

витез м јунак, заштитник слабих и нејаких“.

витица жа, уплетена коса, плетеница“. — Уфатију за витице, ту теткорогу,

ка“(д)-те задијева. — Коса се спуштала низ прси у двије оплетене »витице« или

»плетенице« (2: 93). — (Невеста) косу није више спуштала низ плећа него... низ

прса, оплетену у витице (1:257), б. перчин”; в. шћер, уплес/т), в. крзно на врату

животиње“, в. ка“u.

вишаш прил више пута“. — Вишаш је он купио говна, не ббј се, навика“н

је на несојла"ке, | виш"ина ж више људи, већина”. — Многе куће имају клупицу

с наслоњачом, да у њој могу по вишина сјести (2: 88). — Кад иде један али вишина

кудијен се боје, они именују једнога чоека којему су име чули (2:25); | виш"ит се

виши се несв“нарастати, повишавати се (о нивоу воде). —Тун се вода ника“т нит

се виши нит се мањи (Ф).

вишња ж бот 1. дрво и јестиви плод с коштицом, Prunus cerasus; 2. овца“.

вјеверица жзоол“шумска животињица с китњастим репом Sciurus vulgaris“.

вјеђа ж обрва, веђа”. — Има густе вјеђе, када су јој усликане, в. наквечит,

| вјеђ'оња м човек бујних маркантних обрва”. — Заћорила се у онога вјеђоњу, па

да видимо што ће бит.

вјенчаница ж 1. дебела греда положена на врху ребарног зида куће, као

основа кровне конструкције“. — На довршени зид се најпре положе уздуж дебеле

греде, венчанице (1: 247]; 2. исправа о венчању”, | вјенчат (ce) -ам (св) скло

пити брак по црквеном обреду”. — Њи је вјенча поп Милан, вјенчават -јем

несв. — Нека“(д)-се знало к'о се вјенчае, а са”(д)-те, веле, тб да чине и јебигузи,

вјенчани -'ā - б који се односи на венчање“. — Он је њима био вјенчани кум,

а потле им) је и ђецу крстио.

вјера ж1. “вероисповест, религиозно опредељење”; 2. реч, обећање“. — Вје

ра или, како Арбанаси веле, беса, тј. задана ријеч и тврдо вјеровање (2: 1991. — Кучи

су били чврсти у држању вјере како према сусједнијем племенима тако и помеђу

себе (2: 465); изр. — од мира. — Од тога један талијер стави у недарце кумчету, а ос

тале узме »за вјеру од мира« (2: 168); задати вјеру заклети се пред одлазак у бој

(1:216), | вјеридба ж в. просидба (2:216); | вјероват -ујем несва. “сматрати

нешто истинитим“. — Луђима се вазда вјеровало на ријеч, а овијема дана“с не

вјеруј ни ка“(д)-ти потпишу, б. имати поверења у некога или нешто“. — Вјеруј га

заисто ако ти је обета; || вјерован -а-о“коме се верује“. — Душевници... чине суд

од 6-12 добријех, душевнијех и уопште вјерованијех људи (2: 156). - Највјерова

нији су зимски и прољећни снови (2:319), | вјербва“н-вна -о. — Истинита и вје

ровна особа има уважење на дому, у скупу и на суду, и за таквога се каже: »вјерован

je« (2: 477), в. истинит, | вјероломство с непоштовање задате речи”. — Арбана

си су... према Кучима учинили многа вјероломства (2: 1991. (Арбанашка беса има

вредност само ако се тиче заштите њихових интереса, у свим осталим приликама

њу треба прихватити с резервом).
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вјета“p-тра м ваздушно струјање, јаче или слабије, одређеног правца“. —

Најтежи је код нас вјетар ćевер, кад он ужди, не излази му без невол'ê;

вјетрић м дем. — Ону ће бабу и мали вјетрић обалит, | вјетрина жаугм. — Ја

се запоти и ижл”его на некакву вјетрину, а после двије "уре — на нбс: десе-дана“

се нијесам диза искревета, ј вјетровит -а -о који је изложен ветру”. — У ону

валу није вјетровито ка овође на бријек, || вјетромета“н -тна -о“изложен јаком

ветру”. — Ако пада с вјетровима, како гој пада само ако су вјетрометне године,

јаме се напуне снијега (Кж) в. вјетар.

вјеџба ж вежба, војна служба за обуку резервиста“.

вјешала Плтанат бутна кост код животиње“. —У Медун сан коња блажио,

сломјен у вјешала, отишан сан те сан га зблажио, | вјешалице мн ж детаљ

божићног обичаја”. — Бадње неђеље до ту скоро стојале су у обичају тзв. вјешали

це... Тај дан се по један младић објешивао о греду и јоцајући се по трипут узастопце

ударао кољенима у греду (2: 236).

вјеш(т) / вл'еш(т) -шта -о који је спретан у неком послу“, изр. вјешти и

невјешти друштвена игра у којој се једном играчу вежу очи док га други удари

усуканом марамом” (2: 370); | вјештак / вл”ештак -āка м 1. човек вешт у не

ком послу“. — Има вјештака који коњу зрна преврћу, али вишина туку на ражњу (2:

15); 2. лукавац“. — Вл”ештак је то, нем"б ни прбват да му узмеш, | вјештина

ж, обично мн, својство од којег се зазире“. — Не би ја те њине вјештине прбва ни

на крвника, а не на некога милбга, f вјештица / вл”ештица ж 1. жена која,

по народном веровању, има моћ да људима наноси зло“. — Вјештица, иначе морна,

бркна, бркача, штрига, као што се зове и у Арбанаса, сматра се... као »зла душа.« (2:

293); в. уочит, | вјештичица ж немирна, симпатична девојчица“. — Зовни ми

ону вјештичицу да ју мало тегнем за витицу; | вјешторога ж жена која уме

забавити децу”; уп. стринорога, теткорота.

влада -еж управљање државом, највиши извршни орган државне управе”,

в. сврнут се.

владика м православни црквени великодостојник, епископ, митрополит,

архиепископ“.

влакно с "стаза по којој овце излазе на пашњак“. — Нијеси моган пр"бј прос

траву бес проз влакно кудијен овце прођу (Кс).

влас м рашчешљана вуна дуге длаке“.— (Рашчешљана вуна) дијели се на

»влас“... и »нагрепке.« (иначе »кртину«) (2:]; | влас"ача ж.“?”.

власига ж “коров“ (2: 51).

властaн-сна -о “слободан у одлучивању, располагању”. — Он је властaн свој

дио поклонити којему од синоваца (2: 124).

влaćен м метиљ”. — ВлаĆен долази са снијега.

влача ж1. "мера за површину, аргат земље“. — Пет-шест бразда соране земље

зове се »влача земље.« (О Кж) (2:47); 2. оруђе за равнање пооране земље, брана”; в.

завлачит: || влачит влачим несвравнати орање влачом“; | влачек М 1.a. “пут

којим се вуку балвани”, б. стрмина низ коју се отискују балвани”; 2. јак гвоздени

ланац за вучење чега тешког, влачег“.

влачит влачим несв“рашчешљавати вуну (на гребенима)“. — Очешљану

вуну жене влаче на гребенима (2: 30); в. бадијават, - се вући се, безвољно ићи

за неким“. — Такви пастири не лече, нити крате и међоњају стоку, већ се влаче за

стоком куда она хоће (2:29).
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Влашићи мн “Звездано јато у сазвежђу Бика, Плејаде”. — Од звијезда зна се

само Даница и Влашићи (2: 332).

в"б В. вол

вода воде, 1. 9; у сталним изразима: Гола - кад се покисне (или озноји) до

»голе коже«. — Угнај) ту ђечину у кућу, видиш-(л)и да су сва у голу воду, жпва

- извор“. — Медун је подвода“н, "има живије вбда“ доста (Кж), клетва. — Вода га

Понијела. — Пушти, вода их) зла понијела (Кж), воде мн извори, Жублови«”; в.

махана, 2. мокраћа“. — Нека воду пуштае тун, начините му нешто, || водуpина

ж пеја. вода“. — Не могу се данас напит ове водуpине, б. “кијавица” (2: 528), в.

назеб, | воден -a -o “засићен водом”. — Те су крушке водене, а и нијесу слатке,

водењак -āка м мокраћни мехур”, вод"ијер -ијера м посуда, обично од

рога, напуњена водом, за држање белегије (в.)”, водник м удубљење у зиду, за

посуђе, воду”. — У зидовима су начињена удубљења разне величине, која се зову

водницима и пенџерима, а остављају се у њих судови с водом или са белим смо

ком... и разне друге ствари (1: 236); | водњика ж вода у којој је одстојало неко

воће, као освежавајући напитак”. — Ја сан чуја за ту водњику, да се начињала од

воћа, па се то пило, нб то је пређе било, | водоваља жа, јарак, удубљење којим

се вода одлива“, б. отвор на дну зида кроз који се осока излива из стаје“. — При дну

зида имаде... мазгала, што се зове жводоваљак којом се заглибљена вода из коца

истаче напоље (2:26 60); | водопојма. “место на коме се напаја стока“. — Тамо

је водопој и "имају корита те се у њи сипле вода; | водопојан -јна -o, - корито

[2: 130).

водит водим несв“одређивати коме правац кретања идући испред њега, по

мажући му у ходу, показујући му пут, држећи га на вођици“; в. спутит, - се “парити

се (о крави)”. — Моја се шарула водила неђе по Видовудне.

вођа ж поводац”. — Има она вођа, те водиш краву и дају свежеш за ногу,

да не ојде далеко.

в"бђа геогрж стрма шумовита страна између стена”. — Тамо је она вођа па

уж њу има пут на оне за однице.

воз м део рала” (2:47): || возит возим несв: || возник-икам стрмина

низ коју се отискују балвани до места с кога се могу транспортовати”. — Урвеш они

шул“ низ возник и ето ти га на дно вале — ако се неђе не испријечи (12:28).

војвода м 1. племенски поглавар, старешина” (2: 133, 1: 207 210–215); 2.

“сватовски часник” (2: 221, 1: 274); | војводина ж простор војводске управе,

војводство“. — Биће да је Мусином сеобом његову војводину припојио својој војво

да Радоња, | војводство с војводско звање, достојанство“. — Војводство се

завршило на Брацана Ђурова Ивановића (Б3).

војник -ика м 9. — Нико га у списак није водио ка војника, | војска

војске ж ратници на војном походу; оружана сила“; војништво с војничка

служба, војници“. — На кучки и клименачки станак дођу главари обје стране и по

неколико наоружаног војништва (2: 147).

в"б вола м ушкопљено мушко говече, које се употребљава за вучу”; |

волов"отка жа. јуница зрела за парење”. —Јуница трећега прољећа постаје прекрм

куља или воловотка (2: 294), б.“жена слободног понашања, која изазива мушкарце

да јурцају за њом“. — Имали смо и ми ту неке воловотке, ма им) је добре пуцало

по рбату, || волог"она“ц-нца м бич“. — За моје волове вологонац није треба, нб

су потезали с анђелима, | волуји -а -ě који се односи на вола“. — Врху волује
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шије долазе опустанци« (2: 47), волујски -a -ô и с то“. — Причало се да су их)

били жилама волујскијема, | вбчић м дем јунчић до 2 године старости”.

вола“т волта м свод” (1:48); в. нота; i волтица ж мало утврђење, гра

нична караула”. — Јакша је левачбм из волтице извука“ војника.

воља ж, изр. божја – [1: 294).

вол”ет волим несв“осећати љубав, наклоност, приврженост према некоме

и нечему“. — Он је волио бабу и вика је да га она родила. — Он је волио качамак

на крт"блу више нб друге јеђе.

воња ж непријатан мирис. — Мјешавина, риба или месо које тешку воњу

имаде (2:65).

воса“к-ска м жућкаста мека материја коју луче пчеле и од које праве саће”,

воштина ж воштана нечистоћа”. — Воштина се преварује... док се пречисти

восак (2:44).

воћар"ија ж воћни плодови, воће“. — Даде (се)... по неколико воћарије ђеци

(2:232).

в"оч! узв за усмеравање говеда према појилу

вºрма, врх, вис“. — Ено их) вром Косорца, б. чело стола“. — Староме к"уму

знало се мјесто — на врсофре, поред ђеда, | врху предл“изнад, поврх“. — Бу

сење се насложи врху лиснатога грања. — Врху фитиља облагана је рана мелемном

крпицом, ... [a] врху свега... меком махрамом (2: 21 551).

враг м ђаво“, клетва: врагови га макли! — А, мајко, врагови га макли!

— Што, сине? — Поčеко јежу ноге! — Врак се у тебе укотио. — Врак се у тебе ош

тенио, в. Ђаво (2: 280); | врагоз"оба жа. “немирна овца, коза“. — Нађе ме јад

од ове враго зобе, опет ми је у фруметин прескочила, в. Ђаволозоба, б. неми

ран, ђаволаст девојчурак”. — Ну ми ту врагозобу погану, да ју исфрсколим да не

задијева ту ђецу, враговима ж немирна крава (овца)“. — Вежи ту враговим

на дно ливаде, дако не крепа од)-глади, врагосат-шем св“упропастити”; i

врагути -a -ô вражји, ђавољи“. — Нећеш врагуту више виђат, но ће и бит вук

покла свакуту, | вражи -a -ºе вражји, ђавољи“. — Њима се не зна начина и све

ће им) отис на вражи пазар, | вражда ж завада, омраза”. — Они су вазда били у

нечесову вражду, а ја н"им да су и заборавили збок чеса су се свадили.

вран м зоол крупна птица сјајног црног перја и јаког кљуна, гавран Сorvus

corax”; | врана ж зоол“птица црног или тамносивог перја из породице Сorvus

cornix”, изр. вранино шетање. — Да е ови пут пробjен до на Крс от Превлаке,

како су га пламирали, то би било, што се вели, вранино шетање. — Ово до сад

је било вранино шетање (3: 3081; | вранет"ина ж пеј. — Не помаже ујкање на

ве вранетине, полете па се врну, а нема никога да на њи прашти пушком,

врањи -a -ě који се тиче вране“. — Које је среће, на њега ће да пане и врање

гбвно, | вран м коњ црне длаке“. — А изведе из пајвана врана / Па му сједе међу

раменима (5:359); | врана“ц -нца м 1. исто” (2:15); 2. сорта црвеног грожђа и

вина од њега”: || вранић м дем. — Па вранића коња окрочио (5:250); | вранчић

м. — Имаше једнога вранчића и кренуо у млин да догна мало брашна, || вранко

м јарац црне длаке“; || вр"анка ж коза црне длаке“, | вран"бка ж коза, овца с

црним колутовима око очију” (2:19); || вранбкан м дечак, момчић црних очију”.

— Лијеп му они вранбкан ка јабука.

вранза / вранца ж. сифилис, »француска болест“, према врента, френђија,

Франачка (откуд је болест стигла)“.
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врат манат 1. део тела који спаја главу с трупом”, изр. врат му је. — Кад још

болесника и врат боли, каже се »врат му јек или »спануо му је вратк (2: 516); шаљива

клетва: ота“ц ти с мајке - сломио, | врат"ат -ам несв°имати проблема с равноте

жом”. — Врата тудије док се не пободе на нбс, | вратобоља ж дечја болест” (2:

509 516); | врат"оња м човек јаког врата“; в. свргнут, станут, 2. део гусала испод

»главе«.

врата врата“ с пл та. “отвор у зиду или огради кроз који се улази у кућу,

собу”; б. крило, најчешће дрвено, којим се тај отвор затвара“, - од избе (2:81); -

торња улазна врата” (2:81); оборна — (2:87); в. опанак, - од Подгорице улаз“. —

Отидни на врата од Подгорице, | вратница ж стуб на коме су учвршћена врата

за улазак у обор“; в. ступ.

вратило с део разбоја“.

вратит(се) вратим (се) св. —Платите, рекоше, ка“ (д)-се врате исПодгорице,

| враћат (ce) -ем (се) несв, | врат"иша м човек који (не) враћа дуг, позајмицу“.

— Здрав ни вратиша ни платиша (2: 473).

врачарица ж жена која гата, врача, врачара“. — Ако се (вјештица) прокаже

народу, ... постаје врачарица (2: 295). — Једна врста бајалица и врачарица... бивале

[су] и траварице (2: 314), | врачат врачам несв“гатати“. — Она је тамо нешто

врачала, бачевала "углијев.

врба / фрба -еж бот“листопадно дрво или шиб, које расте поред воде или

на влажном терену Salix“; изр. вјенчање око фрбе. — Ова дана“шња омладина

се прво вјенчаје око фрбе, па ако се потле вјенчају ка се вазда чињело,

врбовак / фрбовак акам штап, прут од врбе“.

вргнут-нем св уздићи“.

вредноћа ж “приљежност на послу, посвећеност послу“, в. одвајат, |

вређет вреди несв“ваљати, имати вредност“. — Некијема не вреди ништа што

раде кад им) је Бог узео памет.

вреждит -им св“снажно ударити“. — Вреждило га у главу и добро је да није

намјесто оста.

врелос“извор, кладенац“ (1:16); | врет ври несв“тећи, протицати“. — Низ

улицу је проврио прави поток.

вретенгуз м зоол“Вилин коњиц, в. штиљетара, | вретено с дрвена нап

рава шиљата с обе стране а по средини задебљана, на коју се при предењу намотава

пређа”.

врећа ж дугачка и уска торба, обично од вуне или козје длаке“, в. оглав

[2: 1231; изр. — запетљана; в. пун арар (2: 79); | врећетина ж аугм. — Бачи

те врећетине тамо да их) не заскачемо, || врећина ж аугм. — Кљусе... подашију

врећином (2: 64).

вречат - и несв“мекетати, оглашавати се као коза“.

врзлама ж врдалама“. — Ђе нађе ону врзламу да ти чињи друсво?

вријеђат (се) вријеђам (се) несв1. повређивати рану“. — Пази се, чбче, да

тб не вријеђаш сваки час. — Не може стар чоек, а не дијете да се не вријеђа; 2.

*кршити, не поштовати нека устаљена правила“. — Ред је давно утврђен и ни сад се

не вријеђа (2:70).

вријежа ж изданак биљке пузавице или пењачице“. — Виђе ли ђе се

пружила вријежа од оне тикве?

вријеме времена с а. време“. — Вријеме је да се пуштају овце, б. промена

времена, невреме“. — Крмеси се од запада, насум ће вријеме.
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вријес мв. фресина.

вриjeсл'о с лучна гвоздена ручка на котлу, канти“. — Виђе ли како се савио

ка вријесло.

вриснут вриснем св зајаукати, заплакати високим продорним гласом”. —

Онбдијете врисни ка да га цијепају; | вришћет-им несв“вриштати“. — »Куме.«

се нијесу обзирале на ђецу у колијевкама, колико год она »вришћела« и плакала (2:

168).

врлобућице прил право, директно“. — Ја врлобућице к Јаблану (4:84); в. пе

пељат. — Пси су врлобућице и највећом срдитошћу с три краја грињали као дивље

звјери (3:182)

врл“ врл”a -e “разрок“, | врл'āв-а-о“исто“. — Кудје оно врлавб кренуло,

да ми је знат, | врл"бк'ан м разрока мушка особа”. — Они врлбкан не види само

оно што му не треба, | врл”бкиле м исто”; в. уврљавит.

врнут (се) врнем се св“вратити (се). — Она је удавата била на Монче, па

не знам, али јбе умро муж, али што, теке врнула се тун. — Врни се овамо ка“(д)-

ти зборим, | вртат / врћат -ем несв“враћати“. — Оту ка“(д)-се врћа, пита га

неко, али не знам што је било, в. запас.

врнчаница ж “каишић од опуте којим се опанак везује око ноге“.

врса“н -сна -о истакнут, угледан”. — А он је на та начин по плачева“ одио

код врсније луђ'И (Кж).

врсник-ика м 1. истакнута мушка особа”. —Тбје била лудурина и врсник

најболије у његово вријеме; 2. вршњак, исписник“. — Окупи врснике (4:86); |

врсница ж 1. истакнута женска особа”. — Оне су врснице и не мисле да се одвају;

2. анат шаљ“вагина”. —Нашан ју јад од врснице: откадјбе муж отиша“ у војску,

и змија би се од ње отровала.

врста -еж 1. ред”. — На такав лијес долази покров од сламе »на врсте.« (2:

84). — На баскије се почев оздо ређају врсте од сламе, (пре које се) утврђују од кљу

ча до кључа прутови, који притисну сламу и држе је против ветра (1:247); 2. тип“.

— А једна врста луђин само наопако ради, нб нека га, биће некако и с врст"бм

која зло у землу шири. — Та“н је чек био у најбол у врсту Пипера“, в. бунар.

врт гузица изр. — Врт гузица, Кремо (Бc). — Спушти се на земљу, гађаш

много високо, дипломе— врт гузица (4: 1381. — Врт гузица зета жртвоват (4: 241).

вртијел”ка ж 1. јак стуб од метар и по висине са изоштреним врхом на

који се навуче плосна и на среди проврћена греда дугачка од четири до пет метара,

којој су на крајевима у супротним правцима усјечена мјеста налик седлу, вртешка,

клацкалица” (2: 345-346, 1: 238); | вртијел”кат се -ам се несв“вртети се на

вртијељци“ (Рћ); | вртијељкање гл им. — Вртијељкање или вртијељка... Игра је

за по двојицу, било мушкијех било женскијех играча (2:35:345); || врћетвртим

несв“вртети“. — Он му е вртио кбс од главе те му е извадио 'откости да му остане

увијек та рана; врт"иреп м притворан, непоуздан човек“. — Ако ми се још

једном намоли прет кућом, не мислиме тога вртирепа нећу клепит по ћуши, |

вртоглават - авам несв“мучити се с вртоглавицом, несвестицом”. — Вртоглавам, а

не знам куј ударам.

(врћи) вршем несв“врћи“. — Тука“ је пченицу, врша“ на гувно (Кс); |

вршидба ж вршење жита”. — Вршидба је „чисто мушки рад“ (2: 51).

врућ врућа -е загрејан, топао“; изр. - радник нерадник, ленштина”. — То је

врући радник, | врућина -еж“висока температура ваздуха”. — Ка“ (д) је врућина,

изма“ки се у лад и чека да мало патине,
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врху предл В. вр.

вºрцат / фрцат-àм несв1. трзати се, понашати се немирно“. — Ја сам има

коње, али је сваки врца у рало, а ови не; но уфати једнога — вуче ка маска,

уфати обадва — сложни обадва, 2. “лити, линути (о сузама)“. — Не мождијете да

смириш: сломило му се нешто и фрцају сузе, нећеши се, | врцкат / ф'рцкат

—ам несв. — Не мож га угнат у бразду, стално ми врцка улијево, 3. кокетира

ти, изазивати мушкарца”. — Почела е да врцка, брзо ће некбме заврћет капу,

врцнут / ф'рцнут-нем св, в. бразда; | врцколит / ф'рцкол”ит-им несвдем,

врцкалица ж женска особа изазовног понашања“. — Бојат се да она врцкалица

нешто не донесе у кућу прије нб сватове окупи, | врцкоша ж исто“. — По

ćедника“н бабе најболе виде која ће се врцкоша брзо удат.

вршаж кошић оплетен од врбовог прућа, у облику великог левка, са једним

ширим и другим ужим отвором, за лов рибе“ (11:54).

врша“к вршка м “вршчић“. — Они ибрет се попе у сам и врша“кораa, жива

нијесам да се не спрца.

в"уга ж в. фупа.

вуј (се) вучем) несв1. “вући, повлачити“. — Виђи какву онбластру вуче

дијете; 2. носити велики терет”. — Навикан је да вуче и сека и нема му лијека

док не запре.

вуковац -вца му изр. мач вуковац, в. покрађа.

вуна ж, изр. вела - овчија вуна”, мала - јагњећа вуна” (2: 30); | в"уњени

-à-б који је од вуне“. — Нема више оније вуњеније фањела“ које су жене некад

плеле.

вуста в. уста.

вуч"a"ц вучца м костобоља, артритис“. — Жабице се доводе у везу с тако

званијем »вучцем«, којега узрокује »промрзнуће“, а то је шкрофулоза зглобова (2:

529, 531-532).

вук м зоол“дивља звер, Lupus“; | вучица ж. — Накаса је неђе на вучицу

и убио ју, | вучић м 1. “младунче вука”. — Не знам што је чињио с тијема

вучићима; 2. обично мн дечји зубићи“. — Кад ђетету вучићи ничу, оно болује (2:

5091; | вучина ж вучја кожа“ (2: 651. — Џогановић ми каже како је то дијете синој

испред ноћи убило вука, а мало затијем и два Турчина, који су кјели да му отму

вучину (3:90).

Г

габежда ж храпица, јамица“.

Габел“ м чергар, Циганин“. —Дођоше Габели и отаборише на ногу од мо

СТа: | Габел”ица ж (2: 481); | Габел”ка ж. — Са“(д) те Габел'ке да ви фалетају;

| Габељуша ж. — Габељуше те домове руше и укопавају (4:297); | Габел”че -ета

ć, зб габел чад -и, | габелски -a -ô цигански, чергарски“. — Бјеше габелска

черга надно Вигњишта; |габелски прил. — Они не умију без габелски, а чињи

ми се да су габели према њи понекад господичићи.

гавран м крупна птица грабљивица, са сјајним црним перјем и јаким кљу

ном Сorvus corax (2: 336).

г"агрица/гагрица ж 1. месни жижак, црв”; 2. Злица, цепидлака, ситничави

пакосник“. — Мбраши се супонит с оном Гагрицбм?; | г"агричав-а-о“Црвљив“.

— Река“н би да је овб месо Гагричаво и да ће бит шарову и зел”ову да се омасте.
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г"ад м ништарија, нитков”. — Гадови, безобразни гадови, ништал”уђи: ако

е чоек погријешио, нека ћути. — Ови рођаци ми дали нијесу, нб намјестили гада

некаквога с Орава, гадеж -и жгад, ништарија”. — Довели некакву гадеж да

блеј и пред народом; || Гадит -им несв“прљати, загађивати“. — Прекини с тијема

причама, образа ти, и нем"б ми гадит зала“гај, гадл'a°к м гадост“. — Ада, они

те сваки гадлак учињет и за то им) се не треба молит.

гадора“?”. — Сијевнуше сабjе и гадоре (5: 555).

гађат гађем несв1. нишанити, циљати“. — Ка“-су гађали бацачима, на

баштину су убили и једно магаре, 2. бацати се неким предметом на некога”. — Све

ће бит лијепо, ма чекате да видите оте ли се гађат камењима; 3. ритати се”, в.

канџија; 4. имати на уму“. — Ја могу мисит ђе ти гађеш. — Чисто — Гађе мене; ја се

не квартам, — се гађем се према годит се погодити се, договорити се о неком послу“.

газап / газа“п м невреме, олујина“; [2: 333]; в. карамлак.

газија м јунак, људина“. — Река“ би чоек — газија, а онамо — трања.

газит -им несва. “кретати се, корачати”; б. притискати“. — Ми смо

избачевали сијено, а ђедо га ширио и Газио.

гајрет м помоћ, доброчинство“. — Учинимо гајрет домаћину (4:86); | ГаРИ

рет пакост, зло“, в. пороплав (4:275).

гајтан м памучна или свилена упредена врпца која служи као украс на

одећи, униформи”; в. ракита.

галама - е ж“вика, препирка (ново)”. — Ту настаде мало галаме међу нама,

нб се смири брзо, уп. јуламија.

галата“н -тна -о који не одмерава речи, вулгаран”. — То је било галатно и

од њега се свашто могло чут, | галатит-им несв“говорити вулгарности“. — Он

ни за трпезбм не умије без да галати.

галић м гавран“. — То гледа у два галића врана (5: 57).

гал"оња м “во црне, тамне длаке“, | гал'ула / галуја крава тамне длаке“

(2:18).

галијот / гали"от м “непослушан дечак, несташко“. — Дођите, галијоти,

овамо да ми нешто поможете, | галијотлук м несташлук, непослушност, не

ваљалство“. — Друштво навуче на сваки галиотлук (4: 175); | галијотит -им несв

*чинити несташлуке“. — Нембте ми тунгалијотит, да вене мерам ка магарат.

гала ж овца црне главе“, | гал”ан м "ован Црне главе“, | Гал”ица ж

Дем, | гал”анче -ета с јагње црне главе“, гал"иче -ета с исто" . — Брави се с

прољећа нашли с тридесеторо јагњади галичади (2: 61; | гал?"анчић м дем, тала,

талан, талица (2:10); iaљан (2: 6339), | галас -ста -о / гаљаст -а -о“који има црну

вуну на глави“. — Имали су обичај пуштати гаљастога овна у пазар (2: 6).

ганилук м задовољство” (2: 35).

гамаша ж уска трака којом су се обавијале ноге до колена“.

гамуфа ж набор на завеси“ (Бч).

гаовица ж 1. мали, ситан женски створ“. — Од оне гаовице њима је и кућа

свинула; 2. зоол ситна шаранска риба Rhodeus amarus”.

гарм чађ. — Свакаје кужина била црна од гара, налагало се на огњиште,

гареш -ежа м исто“. — Отку(д)-ти тангареш поред ока? — Лице јој гарежом

умузгано (4: 259); | гара ж 1. тамнопута млада женска особа”. — Да ми је син

боли чоек, ову гару не би пуштио те ми не би била сна“a; 2. црна овца“;

гараган м тамнопут млад човек“; | гаран м исто“. — Млога ће се окренут за
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онијем гараном, | гарац гарцам исто.-А, гарац, потрчи!; | гарица ж дем

тамнопута девојчица“; | гаруша ж исто”; | гарушан м тамнопут момчић“;

(2:10); | гаров м, алб јарови, пас црне длаке“. — Чеку је једнако оће ли га ћапит

гаровали зел”ов.

гаранта ж гаранција”. — Ако је каза — то ти је под гаранту. — Ако има

четрдес температуре, под гарантом: други компрес ће му обали(т) на триес"осам,

гарантит-им (не)св“гарантовати“. — Не могу ти за то гарантит да ће д'бј: река“

е да ће, а оће ли — виђећемо.

гаревина ж угарена њива“. — Ко је пуштио оне овце преко гаревине, |

гареш -жиж прво пролећно орање, угар“ (2:47–48); | гар"ит гарим несв“ПЛИТко

орати после убирања летине с њиве“. — Гарио сам оно у Прибевиће.

гариб м оронуо старац, стара немоћна особа”. — Што ће ти дати гариб (не

моћни) Махмуд, кад ти сајбија не даје (2:310). — Не гpијешите руку на ту божу не

вољу, на тога гариба (3:394), | гарибет м 1. сиромашак”, 2. човек без моралних

кочница, поган“. — Надај) се о-тога гарибета свему што не вал”á.

гарјет / гајрет м радост, радосна предусретљивост“. — Дочекали су не

заисто с гајретом (Ж20).

гаркат -ам несв1. помало џарати ватру на огњишту”. — Ка“(д)-ćеди код

огња, ђедова“зда гарка оне брстинице; 2. “задиркивати, неприметно боцкати“. —

Некате, галијоти, не гаркате ми то дијете, - се. — Не гаркате се, ђецо, да ви не

навезем пркно, | гарнут -нем св појачати ватру на огњишту, проџарати”. —

Гарните које та“н огањ да се не утули, | г"арколит-им несвдем. — Нембте ми

тб Гарколит, л”еб ми је под)-са чом;. — Што ће ђеца — нб да се гарколе.

r'āс м петролеј“. — Ми смо у пл”ацу, на догању, куповали гас за ове наше

ћоре, гасалице, “ гасалица ж петролејка, гашњача”.

гас"ит гасим несв“преливати водом живи креч“. — Зафалио ми је товар

клака, да ми га даш, ја ћу га гасит, па оли да ти га платим али дати га вратим кад

ја изгорим клачницу, | гаскат -ам несвс бајати, врачати гашењем угљевља”.

— Баба гаска суглијеном и излива олово (4:49). — Гаскање је опште познати начин

бајања (2: 519); —уља. — Живчане немоћи сматрају се као намет злијех душа... па се

стога и предузима као прво средство »гаскање угља« (2: 523), | гаснут -нем несв

“исто“. — Урекле је проклетнице, одвијај да гаснем (4:91).

гатат-ам несв“прорицати, врачати”. —"Ајти кодједне жене (научи га овође

у Косор) е се зна да она тамо умије да гата, | гатање с 1. врачање“. — Ада ја

знам и бес твојега гатања да ћу умријет, 2. нагађање“. — Имате ли ви какве друге

работе без гатања у те ћикаре? (Ж. 13).

гатњик м врпца којом се око појаса везују гаће, панталоне“; | гаће гаћа“ж

плт доњи део мушке одеће, панталоне, чакшире“. — Закрпили ми оне гаће, немам

што обуј. — Још док је умрли у кући, спреми му се мртвачка обука... Гаће, кошуља,

чарапе, махрама и покров (2:264). — Широке гаће или чакшире од белога сукна вези

вале су се о пас учкуром а долазиле до испод колена (1:256), | гаћуpине плт аугм

пеј старе, скоро неупотребљиве панталоне“. — Бачи те гаћуpине Славкове тамо да

се оперу.

г"афа ж гвоздена полуга, на крају наоштрена и савијена под правим углом,

за спајање балвана или брвана у дрвеним конструкцијама“.

гашмаке плт*кожне саре, посебне, место горњег дела чизама“.

гвожђе / гвојђе с 1. ковни метал за израду предмета најшире потрошње“.
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— Мој од гвојђа самокове / ка ниједан (у тужбалици) (2: 260); 2. “хладно оружје

(сабља, мач, нож.). — Кучи су ми итри на јунаштво / баш ка" да су од гвојba кoвaни

(5: 123); | гвожђеце с дем комад гвожђа”. — Наша“ некакво гвожђеце и тун

га бачио, гвожђурија ж разноврсни гвоздени предмети“. — Довукује вазда

некакву гвожђурију, теке да му тун рђа; | гвожђурина ж аугм пеј. — Вазда

вуче некакву гвожђурину и тураје на ну гомилу, “ гвожђушина ж, в. алат“,

| гвојђа плт замка за лов крупне дивљачи” (2: 641; гвоздени -a -ô који је од

гвожђа”. — Има вила и гвоздена и дрвена.

гвоз гвоздам густа шума, најчешће букова“. — Кад ул”ежеш у гвоз, прије

ћеш сресвука али међеда но виђет сунце. — Око Језера... се види остатака од ра

нијих гвоздова. — Трава од ударца) расте тамо свуд по гвоздовима и планинским

стијенама (2: 60 541; 12:28).

г"eакм старо и болесно чељаде“. — Ако ко остане од овије геакан, каја и

м"бј друг, што можемо ми?

гевелат-'āм несв“ићи уморно, старачки, с напором се одржавајући на но

гама“; | гевељав-а-о“несигуран на ногама, хром”. — Пејо Гевељави излеће ка” из

катапулта (4:273).

генгав-а-о“спор, тром, пипав“.

гењат гењâм несв°ићи споро, трoмо“. — Гењам ја, гењам, а никуј не могу.

герел” / герела м стар оронуо човек:“. — Куд)-ће они Герел да мије знат?

— "О, герелу, Б'бк те поćекан. — А, герела, Герела, не мож, изгледа, никyj7 — А

не, богме, ни преко сланке!; | герел"ина м аугмпеј старчина”. — На ове наше

герел"ине и "Он је, насум, заборавио, герел”ч'ина м исто”. — Састали се

герел чине па и|мј младос удрила у памет, герела-герела в. бол-бол”. —

А ја полако, герела-герела, до на врCтрана“н и више не мога ни крочит, |

герел”ат -ам несв°ићи с напором, старачки“. — Герел”аћу ја још који дан, па ћете

ми ви помој да дођем на Бријек, в. проб, пробовје.

г"ета ж дуга уска платнена трака која се омотавала од чланака до испод

колена, чарапа доколеница”. — Л”уђи су носили оне гете те су се замотавале до

Колена“Н.

гибет м морална ситнеж.; мноштво ситне гамади“. — Ето је на једвите јаде

умирио гибети, ено и побаучке путевима (4: 273); | гибетка ж лажљивица,

свађалица“. — Нијеси примијетила гибетку (4: 351]; в. појанула; | гиб"ече -ета с.

— Уфатио се с некаквијема гибечадима и чекај) да видимо оће ли дбди(т) дома,

| гибетит-им несв“понашати се као гибет“. — Ако мисиш да ш њима гибетиш,

виђи оте ли ти дат да "ијеше неј мој и тамо и овамо.

гигале гигала“ мн непристојно испружене ноге, дуге ноге“. — Ефендија,

скрати гигале да прођем.

гиликат - иће / Гилитат - ићем несв“голицати, шкакљати, обично испод

пазуха”. — Брани ли ти се она кад оћеш да југилићеш?; | гиликнут -нем св

заголицати“. — Најприје није дала ни дају гиликнеш, а са“(д)-сама заврће рашу,

гилик'ач -āча м који голица“; гилик'ача ж која се не брани од голицања”.

— Уфатила га нека гиликача варошка и не умије дој дома.

г"ила ж овца белог врата“; | гил”авоша ж исто”; | ГИл”0 -а м “пас“. — Пас

тири... псе поткријепе упијајући: „А гило, Гило, а пуст оста“ (2:9), | гиљов (2:9).

гил”ат гилам несв“ићи с напором, старачки“. — Гила ђедо још, пол”ако,

са“ стапом, и неће, вели, брзо на Бријег.
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г"ил"гол'āт -ам несв“трескати самаром, трзати се као да хоће са себе да зба

ци терет”. — Све уза“ стране гил голаше – не трпјаше самар.

гинут -ем несва.“губити живот неприродном, насилном смрћу“. — Они су

знали како се гине, а нијесу стизали да живе, б. пропадати, страдати”.

глава главе ж 1. анат 4. — Не вал"а ми ова па“ća глава, а не знам ђе да

тражим болу; 2. вођа, предводник”. — Ово ће глава Куча“ бит, с овијем те се

Кучи поносит, 3.а. врх, горњи крај“. — (»Кључеви“ се) у главу прикују за сљеме

[2: 83); - од пчеле врх кошнице, улишта” (2:43), б. место на коме је одсечен лас

тар”. — По један и два љетораста отсијеку се близу дна и зову се »главе«. Из њих се

љеторасти за идућу годину оставе на род (2: 56); в. део гусала изнад »врата«, |

главица ж дем 1. мала дечја глава”. — Ау, туцнуло ми је дијете главицу, донеси

да баба миčИ па неће бол”ет, 2. геогр“невелико узвишење, брежуљак, заобљено

голо брдо које подсећа на људску главу”. — Шпиро е доша“н ту горе на врове

главице. — »Главице« око села оставе и на даље као комун за испашу (1: 232; 12.

281, 3. плод неких повртарских култура“. — Донеси ми једну главицу купуса и

двије-три главице лука, f главичица ж геогрдем. — Ка“(д)-су дошли иза оне

главичице, виђу да су се нешто препирали, | главичина ж геогрпеј. — Е, колико

ме јада“ нашло по овије главичина“н, главоња м који има велику главу”. —

Ко би река“ да је такв и главоња; главоњица м дем. — Ка“т порасте, за овога

главоњицу капа се неће мој нај, главом у изр лав блм и брадом лично”;

главурина ж пеј аугм велика празна глава”. — Жалибоже, колика главуpина,

а у њу ништа без)-сплачина“н, | главурдача ж. аугм. исто“. — Кад би у ону

главурдачу било толико ч"бјсва, земља би под њим пота“њала, | главурдачина

ж“исто”; | главар м племенски старешина”. — За то су се главари здоговарали,

главарски -ā-б“који се односи на главара или припада главару”; | (главарство)

с главарски положај”. — Отка“(д)-сул”уђи истражени, главарсва су се дофатиле

трање, | глават-а-о“који има велику главу”; || главнина ж у изр давање стоке

»на главнину« давање стоке на изимљавање према броју глава“. — Давање стоке

»на главнину«... значи да држаоцу стоке припада и сам приплод од ње (2: 10, 11:

92); | главур'ан м дечачић велике главе”. — Лијеп му је они главур'ан, да га Б"бг

подржи, главур'ача ж девојчица велике главе“. — А што ми нијесте довели и

ону главурачу? — Мене је баба викала да сам њена главурача, | главур'ачица

ж дем. —Лубавна ли је она главурачица Машина! — Нембте бабину главур'ачицу

задијеват; главобола ж в. бол оглава, изр. наступна -. — Наступна главо

боља... долази, како се вјерује, ... усљед рада у свечане дане, било намјеном злијех

душа (2: 522), | главовртат се - врта се несвбезл“вртети се у глави, имати благу

несвестицу”. — Нешто ми се главоврта од јутрбс, | главоčек м храбар, силовит

човек“. — Иса“(д)-се прича како су главоčеци ускакали у Турке, а ови дана“шњин

не умију поćеј ни главицу купуса, | главоč"ековић м “потомак »главоčека«.

— Давно су излињали главоčеци, а не знам откуд ни толико главоčековића“; ||

глаша - е ж хип глава”. — Прима“ки бал”и глашу да у ца“луне.

главина ж средишњи део точка кроз који пролази осовина”; в. пора (Кж).

главница ж болест житарица, »снијетк”.

главња ж дуже дебело дрво на огњишту”. — Прима“кни мало ту главњу

дако се разгори.

гл'āд ж1.осећај потребе за храном”; 2. несташица хране“. — Нембjу, попе,

причестите је у пуну кућу седам неђела“ умирала од|-глади, | Гл'āДа“Н
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-дна -о гладан“. — Ни да си гладан ни да си напит. — За земљу која није давно

гнојена каже се »гладна је“ (2: 45), | гладињи -a -e “који је узрокован глађу“. —

Прегладнио је и није ни чудо што га стисла гладиња жеђа, i гладник -ика м

увек гладан човек, гладница“. — Изгледа да су се сви гладници и пивници кучки

скупили данас у моју кућу, в. тpмун, | гладнов м. — Тешки су ми и ови моји

гладнови — да ми други и не дбде; гладница ж увек гладна жена”. — Треба

причекат да се гладница под утори.

глада ж пастирска колиба на катуну“. — Драго је покрио гладу коју је

Машан озида прије рата, ма у њу више није дбдио. — Зграда за становање пас

тира зове се глада (1: 235). — Обично огњиште припада најмлађега брата, а глада са

струнгом најстаријега (2: 122-123)).

глада“к / глата“к -тка -о изглачан, без неравнина“, в. ћола, | ГЛaДИЛО С

“каиш за оштрење »бритве бријаће“. — Бритве се оштре на »гладило.« (2: 89); |

гл'адит -им несв“глачати, гладити“; в. гладиш, | гладиш м 1. чистунац, кицош”.

— Мбраћу ове мое гладише поћерат да се жене па нека и гладе жене, ја више не

могу (2:99), 2. ситнозрнасти камен на коме се оштрила бритва“; | гладун м 1.

“кицош“. — "Ајте, гладуни моји, напуните ми оне двије крошње гноја и натоварите

и(х) на магаре док ви ја изглачим ове кошуле, 2. бoт вилина косица“; | Гл"ачит

-им несв“чинити глатким”. — Жените се па нека ви жене глаче кошуле, ја више

не умијем.

гладно-бГа свод стопала“. — Заболе ме нешто на гладно, не могу крочит.

глас м а. *, изр. кукат из ласа, б. вест“. — Дође ми глас на Косор. – Не

остаде ни за глас гласника/ Ни да каже ђе су погинули (5:48); | гласник м. — За

оне које су ови побили није се надило гласника, нб су и добре сакријевали, |

гласкат се -ам се итер према гласнут се кратко се оглашавати“. — Затисни и немб

ми се гласкат. || гласнут се -нем се св кратко се огласити“. — Неће, поган, ни

да се гласне, гласкол"ит им дем. — Смиче он онб плеће и не гласколи се, в.

кубас, | глас"ит -a -o “чувен”; в. чардак.

глаша ж в. лава.

гл'elдЈат -ам несва. “Гледати”; б. питати, распитивати се“. — Јеси ли ми што

гледа за ону работу?; | гледа“н -дна -о наочит“. — Била етб гледна жена и ка“ (д)

је остарала, | гледање с. — Гледање у мач вуковац било је средство за изналажење

покрађа (2: 154); | гледноћа ж леп изглед“. — Ни ја, нит ико није заслужан за

гледноћу. — Гледноћа дође и прође (8: 111 141]; в. одвајат, | гледенце? с зеница“.

— Мајкиној макањи једино виђет гледенце (4: 299).

глетача ж врста мање секире, за дубење корита“.

глиб м блато“. — Ђеца те нај глиб и ђе га нема. — Спотаче се и упаде у

глиб, | глиба -ě ж неуредна, прљава жена”; | гл"ибав -a -o "прљав”. — Тб је

вазда било глибаво, када никад није воду виђало, | глибавац -авца м не

уредан, прљав човек“. — Мичи ми тога глибавца иc куће е имам доста и моје

ш'оге да ми и он не додаје; | гл"ибавица ж прљава, мусава девојчица“. —Уми ту

глибавицу, да јбј се ђеца не спрдају; | глибавче -ета с "прљаво, мусаво дете“. —

Дође оно глибавче и почет"ун да прди како су му стари на мејдан звали Турчина;

| глибан м “неуредан, прљав човек“, често у сталном споју ожеж, либане, |

глибаћ -аћам исто“. — Ада ономе глибаћу не би из руке ора узео, | Глибо -а м

“исто“. — А, гл"Ибо глибавин, дако се умијеш једном, | глибов м исто“. — Знаши,

баба, има ли глиббва“ међу луђима? — Има, образа ми, отка“ нема луђин, |

глибоња м исто“. — Куј си одио с онијем глибоњбм, аманати?; глиб"оњица м
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дем неуредан и несимпатичан дечак или млад човек“; | глибата“к -ткам прља

во, мусаво дете“; | глибат (се) Глибам (се) несв“прљати (се)“, в. кошул чина, |

Гл"ибна ж прљава, неуредна жена”. — А, глибно од глибне, што ову кућу мало не

ометеш, нб ти л”уђи у њу улазе ка у страћ, | глибула / глибуја ж исто“. — "А,

глибуло глибава, што се мало не умијеш (2: 100).

глијет"о с алатка за бушење рупа у дрвету, длето“. — Залијепило му се

глијето за пас (2: 76 1941, в. излињат.

Глиста -ем зоол“мекушац дугог ваљкастог тела Цumbricus terrestris”.

глобаж казна, обично у новцу или натури“. — Нејачи... жели и глобу даје тек

дако бидне мање бјен (Ж 13); | глобар м овлашћено лице које наплаћује глобу“.

— Глобаре су бирала њихова села (2: 133); | глоб"ит глобим несв“наплаћивати

глобу“. — Ако си некоме начинио штету, онда су те глобили.

глог м бот дрво из породице ружа, Сrataegus monogyna Jacq. s. Lato“,

“Crataegus oxyacantha L.”; | гл'огиња ж бот плод глога, као чај непроцењив је у

лечењу високог крвног притиска изазваног отврдњавањем или сужавањем крвних

судова, Spiraеa media F. Schmidt'; in of црвент (Бч), | глог"ов-а-о“који је од гло

га”. — Наша ђедо некакву глогову грану и начињио кукулу, глогов"ак -āка

м“Глогов штап, колац“; | гл'оговача ж. Глогова грана“.

глодат (се) глођем (се) несв1. гpисти зубима, глодати“. — Не глођи ту кбс

толико, нб остави нешто и бизаку; 2. свађати се, гложити се“; в. са старат,

гл"оцкат -ам итер грицкати“. — Глоцка па“шче ону к'бе и не може јој ништа;

гл"оцколит -им дем грицкати, грицколити”; | гл'оцнут -нем св. — Запало је и

њега да глоцне плеће јагњеће.

глув глува - о 9. — Она је, омpченица, глува ево више о-десе-година“, |

глуван м (на)глув човек“. — "Испричали се онијем глуваном?; | плуваћ -āћа м.

— Ако је Б'бг глуваћу узео уши, није језик, | глувна ж (на)глува жена”. — Је ли

она глувна свртала овудије?; || глувл”ет - им несв“губити слух”. — Ови је ђетић

наш почео да глув и ка му и ђедо: чује само онб што му се допада.

гмил”ет -и несв°омекшавати (о неким касним јесењим плодовима)“. — Није

то још да се "ије, почело је теке да гмили.

гмиждалина ж подбарно земљиште на коме вода стално »гмижди.«”;

гмиждат - и несв“извирати из земље и формирати бару”. — Тун вода вазда

гмижди и расте некаква травул”ина; в. сплака.

гм"иза ж овца“; Гмизалица ж в. иицалица, | гмизат-жем) несв“вући

се, полако се померати (најчешће по земљи), пузати”. — По пе-шесушин овакб

гмизау на ону длаку. — Он гмиже рукбм, а видим ја да му је рука неисправна. —

Да не почеше гмизат бауљине по гњатима (4: 191]; i гм"изнут-нем св“померити

се, мрднути“. — Не смије гмизнут од|-жене.

гн"бј гноја м 1. сточни измет, као средство за поправљање квалитета зират

ног земљишта”. —Ја бачио некакву кабаницу и нешто гноја разбачуем на пченицу,

2. “густа жућкаста течност као резултат упалних процеса у организму”. — Они су...

просијецали све врсте кила и из овијех гној циједили (2: 550); | гној"ит гнојим

несв“разбацивати гној по њиви, ђубрити“. — Док ме било, ја сан то гно ијо, а сад

нема ни крава“н ни оваца“н, - се. — Сма“ка“ екрасту и почело је да му се гноји. —

Божа благодаријо, колико му је гноја источило ка“(д)-се ницина провалила!

гњат м пеј 1. нога”. — Ма“ки гњатове да прођем, в. Гмизат; 2. неважно

лице у најнижим органима власти“. — Он бјеше неки гњат у одбор.
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гњетат се -ам се несвпрема угњетат се. —Тб се вазда гњетало ђе му није

мјесто.

гњида ж“. — Бискали смо уши, а оне гњиде су ни душу вадиле, мазали се,

прали, а није помагало, | гњидат гњидам несв“досађивати, мучити бесмисле

ним захтевима“. — Ва“с боговетни дан ми гњида да му купим музику.

гњијев м старо и болесно чељаде“. — Вишијетугу од она два гњијева у мој

вака“т нијеса“м виђала. — Вуче се ка гњијев (4: 159).

гњијездо с гнездо“; гњијезд"ит се гњијезди се “формирати гнездо“. — У

ону се пећину вране гњијезде и ја н им да је затб Врањак.

Гњила ж глиновита земља, илoвача“, | гњилав -a -o “глиновит”, |

гњилавица ж. —Тб је нечесова гњилавица земја.

гњирет-им несв“зурити, пиљити“. — Гњирите у књиге. —Гњирим у ону књи

гу (4: 105304.

|гњит|-је несв“трунути“. — Бачи то тамо, нека гњије; | гњио Гњила — о

*труо“. — Бачи то, видиш-(л)и да је гњило.

ГО В. iол-.

г"оба ж1. грба“. — Искочила му је гоба на леђа; 2. израслина, израштај”. —

Нека“кве гобе су на ну смокву, | г"обав-а-о“грбав”. — Онако гобав, савио се

до земл”е, а стио би да нешто работа; | г"обава“ц-вца м "грбавац“; | г"обавица

ж грбава жена”. — Што чињаше она гобавица?; | гббо -а м "грбавац“.

говедо-ета с. Мн повед, поведа, Зоол животиња из реда преживара, ВоWinае“.

— Били стрва од онога говедета. — Јесу ли смирена говед? — Ко је код говеди?;

говедар"ица ж женска особа која чува говеда”; в. кожђавина, козарица,

говедина ж "говеђе меса”, | говеђи -ă -ě који се тиче говеди“; повеђа болест

“cушица” (2: 19); iовеђа чаира.

говнат -ам несв“понашати се недолично, свађати се из безначајних разло

га, ситничарити“. — Та његова врста најболе се разумије у говнање, в. завадиш

се, гбвно - а с 4. — Није говно нб се пас посра!; изр. купит товна бавити

се неприличним пословима“. — Били су се здоговбрили, а сад опет купе говна

и оте на суд, - од товна потомак »од зла оца и од горе мајке.«”. — Заглаварише

неко говно од говна, ка што су и сами били, | говновал” м 1. зоол котрљан,

Scarabeus“; 2.а. човек који се бави недоличним пословима или се карактерише

таквим поступцима“. — А виђи говновала — чеса се све неће čетит, б. обично

као прекор због дечјих несташлука“. — "Ајте, говновали, нембте се кошкат,

гбвн"оња м ништарија”; | гбвн"оњица м дем архиништарија, ништарија »по

дамару«; говнула ж в. посрула, попишула. — "Ајде, говнуло од говнуле,

мичи ми се с оч'ин е те не могу гледат, говњен"и -а - б у сталним изрази

ма товњена работа, товњен б двно. — Нема говњеније куће од)-те у ову нашу

крајину.

говорџија м "вешт говорник“.

год м“дан у години кад се нешто слави, празник“; | годишњица ж го

дишњи помен, парастос“. —Четврта (даћа) — »годишњице« или »седмине« или »пре

каде“ (2: 269); | годиште / годишће с 9. — Новак Мирашев је десетб годишће

(Бc); годиноват-ујем несв“проборавити годину дана”. — Ако им је по вољи,

могу годиноват (4: 237).

годеш м договор, споразум“. — Хоџа тај годеш запише у нарочиту књигу

[2: 226). — Кад проводаџија... достави просцима, да се може ЖНа годеш стати«, иду
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обично по двојица просаца на ноћиште у ђевојачки дом (2: 217-218); | год"ит се

Годи се договарати се, уговарати неке послове“.

г"бја“н гбјна -о “добро ухрањен, угојен“.

г"ојата“н -тна -о претрпан без реда набацаним стварима”. — Сва јб(ј)е кућа

гојатна, када нема руку, | г"ојатно прил. — Њбј) је гојатно и у кућу и прет кућу

— ка да нема ни очи ни руке; гојат"ит -'āтим несв“правити неред, брложити“. —

Мичите, ђецо, ове ваше "рке и нем"бте ми тудијен гојатит.

г"б гола - о “наг”. — Било се голо и босо и гладно и не знам како се живо

остало, | голаћ -аћам. — Кад-те зајме, тијема голаћима не мош побјеј, |

голица ж в. лапетина (2: 32); | гол"иш -иша м простор без растиња, голет”.

— Ено ти овце повр голиша, Гологлав -a -o. — Гологлав и голоног касаше ка

отргнуто пашче (3:250); | гологлава ж овца“; | гологуз м сиромашак који

нема шта обући“; | гологузан м исто“. — Муљави гологузан престаде да кме

чи (4: 178), | гологуз"ат - узам несв“ићи оскудно одевен, голе стражњице“;

голог"узаж сиротица, која нема шта обући“; f голог"уз-а -о голе стражњице“;

голокотраж сиротиња која једино има голи живот”, | голом"етина ж место

с којега ветар развејава снег“. —Тб ти је на ну голометину, ђе вјета“р овија снијег,

голон'ог -a -o “који је голих ногу“; в. полоплав, голореп м оскудно обучен

човек, сиромашак”, | голорепаж оскудно одевена жена”. —Ове наше голорепе

мисле да "имају више онога што носе нб друге жене, | голор"еп -a -o “оскудно

одевен“; | голорепат - епам несв“ићи оскудно одевен“. — Голорепају тудије

и веле да нете да бидну »назадне«, | голоскок м снажан, окретан момчић,

оскудно одевен и по хладноћи“. —Да су ови голоскоци брзи на работу ка што су

на трпезу, мене би било лакче, а њима не би било грђе, | голоскоче -ета

c. — Виђи мислили онб голоскоче улазит у кућу, | голоскочит се -им се несв

“оскудно се облачити и по хладном времену”. — Нембте ми се тун голоскочит,

нб бјеште у кућу еве не могу носит по доктбра“; | голотиња ж сиромаш

тво, немање одеће“. — Од голотиње и босотиње се нијесмо могли бранит па

смо гледали да се баре од|-срамоте некако одбранимо, в. босота, | голотрб

м“сиромашак”, голотрб -a -o "голог трбуха“, | голотрба ж a. овца голог

трбуха“, б. обнажена жена“; || голотрбат – рбам несв“ићи голог трбуха”; в. увуј,

f голотрпче -ета с лако обучено дете” (7:20); | голоув -a -o “овца без вуне око

ушију“; || Голофук м гладница, који може много појести, најчешће на туђи ра

чун. — Немб ми питомит ове голофуке ни на прашек, | гбл”о - а сиромашак

м; | гол”о в м голаћ, сиромашак (Ж. 37).

голијен м предњи део ноге од колена до чланка“. — Фршти ками испод

мацоле и њега у Голијен — фик!

голуб м зоол птица из рода Сolumbidae“. — Голуби се тун ријетко виде,

"има и(x) по тије пећина“, | полубица ж 1.“женка голуба”; 2. коза” (2: 19);

голубић м дем младунче голуба”, | голубан м јарац“.

гбл”о в. порл).

гомба ж неравнина, џомба”. — Зар је лако скакат преко шанаца, гомба и

јаврика па понекад затраје (4: 192); | Гомбат се / Гомбат се -ам се / -ам се несв

“препирати се, спорити се око нечега, натезати се“. — Они се вазда гомбају ка да

немају друге шоге.

гомила ж1. “много ствари на једном месту, хрпа“. — Све су то набачили на

гомилу, а потле размицали; 2. геогр“хумка“. — Има тун тије гомилан и веле да
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се под њима сарањева неки стари народ, изр. (бачит) под гомилу каменовати”;

(нај) на помилу затећи у неприличном положају”. — Њи су надили на гомилу, нб

изгледа да то више и није за звек. (1: 351; | гомилица ж дем, | гомилчина

ж пеј, в. набача.

гомрлата“к -ткам жбунић у страни“. —Тб је овако један гомрлата“к.

гомулица ж корен неке луковице који се јео“ (1: 261]; в. кисјелица.

г"он м а. део њиве који захвати копач”. — Нека свако узме мало шири гон,

б. “ширина откоса“. — Богме је уфатио добар гон, ма ће и брзо поч'инут, в. бразда

дужине од 20-30 лаката”. — Кад је баштина дуга, да волови не могу бразду издржа

ти, она се прекида на тако зване гонове (2: 4797).

гонетат се - етам се несв“нагађати; загонетати”. — Кад је ђедо гонета, ја

нијесам умио ништа да погодим, | гонетнут се - етне се несв: || гонетање с

(2:440),i“ ж загонетка” (2: 439).

гон"ит гоним несв“присиљавати на кретање, гонити испред себе“; — рогове

"сабити рогове, натерати на послушност“. — Гонићу му рогове ако ме не послуша.

— Виђу ја е су они пропали: гонијо са“[м) и|м) рогове, - сутуру. — Гонићу му

сутуру ако ми не донесе.

гора жа. “шума”. — Оту се врћемо, ето овце мое ђе излазе на вргоре,

пребро и и(х) — евo и свака, само саме!; б. дрво, дрвеће“. — Али се гора (дрво) и

лист сматра једино као својина појединих села, в. дрвена грађа“. — Продавали су

Зећанима гору за кола, тб су се звали осови, четвртине, главине (Кж), г. дрва за

паљење кречане“. — Кад нестане горе прије но клачница догори, дозива се моба да

прибере и принесе горе (2: 62; 12: 28); изр. питома -, в. жишка (Кж); | горица

ж“шумица, шумарак“. — Прође се испод оне горице, па десно уза“ страну, ка уз

Нóc, горул”ина ж пеја. “непроходна шикара“; в. зарас/т), б. бујан надземни

бокор неких повртарских култура”. — Кренула она горул”ина манито, а да видимо

оће ли под њ'ôм бит крт бле; i горнат-а-о“шумовит“. —Тамо је то вазда било

горнато, ма је сад и код нас све притисла горул”ина отка је народ излиња.

горелина ж простор на коме је спаљено растиње, паљевина”; | горет

гори несв1. нестајати у пламену, сагоревати”; в. навaрдат, 2. имати температу

ру“. — Ово дијете гори, грдно, да му привијемо копрес од ракије.

горњак -āкам горњи млински камен”; || горњица ж 1. мрежица од опу

те на опанцима“. — Био је у стању стојећи у највећем помрку друговима бројити

»горњице« на опанцима (2: 193 505); 2. полутица сланине с леђа свиње“. — Она је

фаша сланине с рба“та и банада“ била подланицу (дебела).

гороглав м напетост у пословима који се брзо морају обавити“. — Притече

у гороглав од времена, учињели би гаирет (4:275); | гороглава“ц -вца м исто”;

в. косидба.

горока ж овца“.

горофиле с бот цвет, каранфил”. —Да ти очи нијесу ка горофиле (4:287).

горужда ж кутлача којом се разлива млеко” (2: 61, 1:241); в. ћепчија.

Господар-арам књажевска титула, | господин м човек отменог и одме

реног држања”; в. бан, | господичић м млад припадник господске куће“.— Заисто

је био господичић, а и кућа му га донијела, | господична ж "госпођица“. — Ова

је господична сад овце догнала; || Господини само у споју Господини Бог”. —

Уредиће господини Богда све бидне добро: || госпоче-ета с млада особа гос

подственог држања”. —Бјеше, залуду, госпоче, но чим је тамо отишла, разбол”ела
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се; | госпоцки -'ā - б који се односи на господина, господу“, | госпођа ж жена

достојанственог држања”; в. баница, | Госпођиндан - инадне Успеније Пресве

те Богородице, Велика Госпојина, 15/28. августа”, | госпоштина ж“господствен

живот”. — Она је навикла на госпоштину, а са (д) нека види како живи сиротиња.

гостопримство с срдачан дочек гостију”. — А сад да им) гостопримст)во

видимо.

готов -a -o “приправан“. — Па тама, ја би готов, ка да се нешто збрим c

онијем левором, па би готов, нешто пипну у џеп десни: ево некаква ббмба; |

потовит-им несв“припрематијело“.

гоч м "бубањ", | гочобије бубњари“ (Ђ. Рашовић:2: 459).

граб м бот дрво Оstrya carpinifolia Scop, Carpinus betulus L.”. — Граб ти

је овудије ријетко дријево, | грабина ж грабова шума”. — Ка“(д)-сам ћера

краве, оне су вазда навирале проз грабину, | грабов-а-о“који је од граба”,

грабовача ж. грабова грана, дрво“. — Донеси неку грабовачу да наложимо (Кж);

в. комуница.

грабит -им несв1. отимати“, — се отимати се за првенство, такмичити се?

(Ж. 11]; в. нејачи, | граблевина ж “сено покупљено грабљама”; 2. отимачина”. —

Некин су били вазда брзи на грабл”евину.

град” м “велико насеље, административни, културни, привредни центар“. —

Ово са“(д) све бјде у град, а у село осташе само па“њати.

град“ м јединица којом се исказује јачина алкохолног пића”. — Он је оставја

ракију на дваездва града, а првоток на дваеспет гради, | гради град и плт ме

рач јачине алкохолног пића”.

град м атмосферска падавина, туча, лед“. — Проз грожђе да пронесеш град

у марамицу — штета му је жива!; | градобитина ж усеви, воћке оштећени гра

дом”.

град"ит градим несв1. зидати, подизати”. — Куће су грађене највише

сувоза“дно, а понеђе у клак, 2. правити, издвајати”; в. масло, | грађа ж камена

ограда око куће, обора“. — Јаре ће искочит на кућу, а не на грађу.

граја ж вика, галама“. — Каква вијетб граја, нембте да веја мирим овијем

фрштуном; | грајат грајем несв“викати, галамити“. — А онда е неђе граја на

неку ђев бјку Јакшину, граја на њу, в. ориједит.

грана гране ж 4. — Била е, веле, грана велика те и повр онога задића

фата лат; | гранат -а -о који има бујну крошњу, разгранат”. — Та“н је дуб био

вели и гранат, нб је почео да проди, суши се, | гранч'ица ж дем. —Ја узе једну

гранчицу па мало и карну, гранч'ина жаугм. — Одбите те гранчине тамо,

да се не сломим преко њи: || гранајлија м а. храбар млад човек“. — Таквбга

гранајлије ов"бђе се није рађало, нб бјде на зл'усрећу, б. предусретљив домаћин,

који дочекује госте раширених руку”. — Нема тун више ни луђин ни старијен

гранајлијан, гранат -'āм несва. "махати рукама (о детету у колевци)”; б.

"гестикулирати“. — Кад му нешто није по воли, он "одма почне да грана и да

вика.

граница ж терен, територија”. — "Осе"м и по сати су пливали Блатом док

су дошли у нашу границу. — Прича сам ти за ону границу, | граничит (се)-им

(се) несв“имати заједничку међу”. — Они се тамо граниче с Малисорима.

граорм бот зељаста биљка Lathyrus”.

грацијат -ам несва.“махати рукама (о малом детету)”. — Ка“(д)-дијете види
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да ћеш да га дигнеш, оно уз игра и почне да грација, б. темпераментно причати

гестикулирајући”. — Не познајем га таквога нако вазда грација (4:273).

грбежда ж неприступачна увала, јаруга” (Лш), в. табежда.

гргол” м игра штаповима којима се одбацује нека спљоштена конзерва“.

гр!-гр. оном гргољења течности у устима, в. душак.

Гргурав-а-о“који се уврће, коврча“. — Њб|j}-је коса гргурава ка јбј мајци,

| гргурат се -а се несв“коврчати се“. — Коса јој се гргура, | гргур'ан м млад

човек бујне коврчаве косе“. — Знаши чије они гргуран?

грда -еж ружна жена”; | грдо -а ружан човек“. — Ови грдо је моја "анти

Ка; | грдов м исто”; | грдило с 1. pугоба”. —Тб је било једно грдило, малб,

жол'āво, а поштено колико е тешко, 2. сраман поступак, срамота”. — Е би оста

укор и срамота /Да пас пасу довијек кажује / Такву нашу бруку и грдило (5: 981;

грдулаж ружна жена”. — Дају боли, она грдула се не би на ноге опирала;

грда“н грдна -о 1. ружан”. — Река“ је они да је од њега грђи турски Спуж

насред) Црне Горе; 2. слаб, гори“. — Да би кокот показао, е од оца није грђи,

скочи под шипак, в. трум (2: 443 465); 3. тежак, мучан, несрећан, ојађен“. — Грију

ме, стару и грдну, те двије макање, в. предвајат, грдул”ав -a -o “ружњикав“.

— Грдул”аво је ма питoмо и лубавно дијете; грднул”ав -a -o “исто”; | Гр

дуљавица ж. — Не знаш одговор, грдуљавице (4:346); | грдно прил ружно“. —Не

пантим бабе у Мрке али у Пипере да се грђе сарањева от Павића.

грeбаница ж танка скрама пригореле масноће на дну посуде у којој се ку

вало млеко“. — Ђеца су се отимала које ће да омакне ону гребаницу, а ни мене

старбметб није било мрзно да учиним; в. потрес, | гре пјc{т|-бем несв“парати

оштрим предметом, грепсти”; fгребиво с гребање по лицу, као знак жалости за

покојником”. — Тада су још неколицина Куча за гребиво казну истрпљели (2: 249);

грeбени / гребене - и плт направа с дугачким густим челичним зупцима,

за влачење вуне“, в. влачит, | гребенат -ам несвуређивати, влачити вуну гре

бенима“.

гребула ж грабље“, в. вијетат, | гребул”ат -ам несв“сакупљати гра

бљама сено с ливаде“.

гревота в. преота.

греда греде ж1. “. — У насјеницама се усијеку мјеста за греде, а с греда се

уклијеште такозвана »клијешта« (у Црногораца »коњик«) (2:73); 2. окомита стена,

литица“ (1: 105); | гредица ж дем, гредара ж оштра трава у стенама“; |

гредел” м део плуга”.

гређет гредем несв“ићи“. — Теке једном, кад с војске гређаше (2:353); |

грес гредем несв“ићи“. — Она кућа што јој говед с паше назадачке греду она за

славу коље најгрђе говедо (2: 308).

грeза ж креч помешан с песком, као грађевински материјал“. — Куле су

грађене »грезом«, тј. простим клаченим зидом (2:81).

грезат -ам несв“газити снег, пртити“. — Слободно можеш снијег грезат (4:

163).

греота / гревота ж "грех, кршење верских правила, морално недопуштен

поступак, што је пред Богом грешно, грехота“. — Кучи свију вјера разлажу о томе

што је »севап« а што је »греота« (2: 493); изр. преота / преота Божа. — Гревота

тије, дијете, што чињ'ишо-те бабе злосретње, | гревотица ж несрећно женско

чељаде”, в. трања, трањица | греша“н / гријеша“н -шна -о 1. погрешан, неус
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пешан”. — Више педесет нб четрдес сам сломбван има, ишчаша“н— да ми један

грешан ние био!; 2.“грешан”. — Тб је гријешна ракија: ти си ју има ка“ до са“

деветпута“н потрошит, | грије -а м "грех“. — Не понеси, дијете, грије на душу.

греп м оштра кукица, удица”. — Оштријем грепом закучи жлијезду (2: 1767)

грес гредем в. пређет.

грес гребем в. требаница.

греша“н -шна -о погрешан, неуспешан”; в. преота.

грешпаж чипка”.

грива ж 1. дуга и чврста длака на коњском врату”. — Од гриве коњске

метала се длака на гудало, 2. овца беле длаке с црним вратом“, | гривал” м коњ

с великом гривом”, i"гриван ма. “исто”, б. ован беле длаке с црним вратом“, в.

“млад човек бујне косе“. — За овијем гриваном млога ће се обрнут.

гривна ж алка којом се коса причвршћује за косиште”.

гриз м несварена храна у Изнутрицама заклане животиње”. — »Живина« се

лијечи... расплашћенијем топлијем сириштем од јежа заједно с гризом (2: 542).

гријат -јем несв1. грејати“. — Гријали су се у радње; 2. уносити радост у

тегобан, мучан живот”, в. Грдан.

грије -а м "грех“ в. преота.

гринтаж “Џангризало“, в. кичељив (2: 468).

гринут грине св спопасти, навалити“. — Ноћас на сан бјеше ни гринуло јато

курјака (3: 113); в. трања, трањов, | грињат -ам) св насрнути, напасти“. —

Грињаше му пашчад, да није има стап, нагрдише га; в. врлобућице.

гриња ж 1. мољац“. — На Спасовдан жене и ђевојке износе аљине из ковче

га, те их према сунцу шире, јер се вјерује да су те хаљине спасене од гриње (2: 242

303); 2. ситничава, џангризава особа, која »једе.« и себе и друге“. — Пушти грињу,

мирни си ако ју не задијеваш.

грис гризем несв“кидати зубима, гристи”; | грицнут -нем св. — Више

не могу ни грицнут, | грицкат -ам несв. — Што то грицкате, мончади? |

грицколит -им дем несв. — Они веле да грицколе, ма пршуте ка да ју добре

омичу.

грк грка -о горак“. — Сваки јб(ј)-је зала“гај грк, | гркнут -нем) несв

“испољити горак укус, гркнути”; грчило с горчина”. — Стисло ме неко грчило

и не могу од њега да“нут, не знам што ме нађе. — Поред сласти преко језика про

лази свако грчило (2:458); | грчина -еж горчина, мучнина”. — Удави ме некаква

грчина, душу ми узе ова два дана, | грч"ица ж 1. “нелагода, горчина”. — Стисла

ме некаква грчица и не пуштаје ме от синој; 2. “мала омраза”. — Има међу њима

неке грчице, а не знам око чеса је то било; 3. “горак напитак, горка кафа“. — Оли

ми испеј једну грчицу; 4. варијетет тикве, као лек против сафре”; в. тиква.

гркл”ан м "гркљан”.

грлит-им несв“из милоште обавијати некога рукама (око врата или тела),

љубити”.

грло с 1. анат предња страна врата”. — Не знам што би и што се пофаташе

за грла; 2. геогр“узан пролаз међу стенама, теснац (12: 28); | грлић м отвор на

флаши, пушчаној цеви“. — Није му га пружио грлићем нб га пружио кундаком;

грлобола ж упала грла, крајници“. — Ђеца су се мучила з-грлоболбм и млого

није претекло (2: 520), | гроник-ика м месо испод свињског грла”, | грлит (се)

-"им (се) несв“поздрављати (се) обухватајући (се) рукама”. — Грлиле су се по девет

пута“ и исплакале за све што се нијесу виђале десет)-година“.
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грлица ж зоол птица Тurtur turtur”.

грмен грмена м жбун, грм”. — Ниђе о грмену не виси (2:121); зб грмењи.

— Они грмењи притисли, не види се више ни пут, грмчина жаугм. — Па се

заглави у једну грмчину, не могу, тудијен вук не може прој, | грмчић м дем. —

Ја сио за један грмчић и они ме не виђели.

грмл”ава ж грмљавина”. — Истресе се грмл”ава и — ни капи. — Вјерује се

да грмљавом рукује св. Илија громовник (2: 332); | грмл”ет грм и несв“грмети”.

— Грмле, грмл”е и — ништа!

гроб м 9, | гробjе / грббје / гроб бвје / гробовље. — Радили су нешто окб

тога гробја на Бријек. — Није дала никоме у грббје ул”еј. — Мартиника је, веле

Безиховци, најстарије гробовље у сву Кучку Гору (1:49); | гробина ж 1. аугм

"стар запуштен гроб“, 2. старо и болесно чељаде“. — Има тун у село још двије-три

гробине, а неће имат к'о ни да и (x) убачи у землу, | гропчић м дем. — Бјеше

тун један гропчић, ђетета нечесовога, гробни -a -ô “који се тиче гроба“. —

Стригле су косу и привезивалију о гробни мрамор (2: 267).

грозница ж а. болест праћена језом, дрхтавицом и повишеном температу

ром”. — Грозница... у Куча је врло ријетка болест. — Међу грозницама се разликују

»повукуша«, »обична«, »трољетна«, »наметна« и »смртна грозница« (2: 532), изр.

лушка -. — Грозница добивена из блатнијех мјеста зове се »лушка грозница«, арб.

лужни ерссет (2: 532); наметна -. — Вјерује се, да се грозница мађијама може

некоме наметнути. Тако се зове »наметна грозница« (2: 533), скадарска -. — Од

мушких грозница најпознатија је тзв. »скадарска грозница« (2: 532), б. узбуђење,

напетост”. — Уфати ме девет грозница“, | грозничавац -вца м особа с високом

температуром, болесник од маларије” (2: 533); в. источник, уза“.

гроктат - и / грокћ"ат грокће несв“гласати се као свиња”; уп. роктат.

грбм грома м 1. “. — Питали нечесову бабу како је, а она вели: „Ако знам,

грб[м)-ме убио ђе ме не боли“: и могло јб|j jЈе бит — немају ђе удрит, в. удриш,

2. “силник, моћник“. — Њбј су братан ићи из Мрка“н, то су удбаши били, громови;

изр. рома није чуо погинути на месту”, | громобитина ж место у које удара

гром“; громовача ж јака ракија”. — Чађо посегну да скваси грло громовачом

(4:323).

громората“н -тна -о незграпан, неприкладан за манипулисање“. — Та

кашета је грoмoратна и најрадије бију неђе избачила.

громуљат се -ају) се несв“ковитлати се“. — Громуљају се облаци ка љу

бице (4:199), | громул"ица ж.“гукица у компактној житкој маси“. — Остале баби

громул”ице у тијесто, нема више руке да га избрка.

гроник-ика М В. Грло.

гронут гронем св“онемоћати (од старости, болести)”. — Гронула је, а није

ни чудо: два су вијека за њбм.

гропа ж геогр“дубока рупа, вртача, храпа” (2:44).

грош м ситан новац, новчић“; изр. мајчин - дар невестиној мајци прили

ком одвођења невесте“. — Кад се свршио ручак, позива стари сват мајку девојачку

и... дарује неким мањим новцима... Тај се дар зове мајчин грош (1: 275-276). —Ђе

вери такође приме од домаћина новаца за »грош мајчин“ (2:221).

г"рсти грcтиж плт прегршт”.

гртаник-ика м“?”. — Мјесто уклето ка гртаник (4: 204).

груда ж оцеђен и кружно уобличен сир (2:31).
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груди груди ж плт предњи део човечјег или животињског трупа од врата

до трбуха”.

грум / грун м грумен”. — (Клак који се »опраши«) рачуна се много грђи

од онога што се »у грунове носи и загашује.« (2: 63). — Мораш брдо лажи прету

рит да грум истине ишћераш (4: 264); | грумича“к -чка м груменчић“. — Бачиш

грумича“к земје. — Свеже двије ситне парице и два грумичка соли (2: 553). — Да

си отуд донио један грумичак земље са собом и овамо би се осветио (2: 171);*
грунчић м дем. — Метнула му је у торбичицу и грунчић соли, в. прштиш.

груп м групица, гомилица“. — Овај дигне с једнога од својих групова пет

камичака (2: 342).

грушавина ж прво, густо, угрушано млеко одмах после тељења”. — Неки су

јели ту грушавину, а ја нијеса“м кела.

груша“ц грушца м ситни град”. — Груша“ц је они ситни град, има она

мала зрнца. — Падање града, који се иначе зове жрушац“, сматра се да је узрокова

но гријехом којега мјештанина (2: 333).

грушина ж мали струг, блањица“.

грцат -ăм несв1. невољно прекидати дисање при плачу или великом уз

буђењу, уз неодређене грлене звуке, гушити се јецајући”. — Исф'рскала сам га, а

она грца за братом, не може се ућешит., 2. бити у великим животним невоља

ма”. — Дуго су они грцали, ма су се, насум, сад окој асили, | грцкат -ам несв.

— Дијете помало Грцка, лијепо се напосало, | грцнут -ем св повратити мало

хране (обично о одојчету)”.

грч м кочење, спазам”. — Уфатио га грч у ногу и — ни крока!; | грчит се

-им се несв“савијати се у грчу“. — Стиска“н га др бб и "ено се грчи јабука ђедова.

грч"ило с в. трк.

г"ршкат -ам несва.“чачкати“. — Не Гршкај) уво, дијете, да се не нагрдиш.

— Уобоља се лијечи гршкањем (2: 545), б. благо џарати ватру”. — Овај приступајући

огњу и гршкајући цјепаницама, да што више жишака искаче, вели... (2: 239); |

гршнут-нем св. — Гршни мало те главње и бачи неку брстину, | гршколит

-им несвдем; в. уобоља.

губа -еж покривач од грубо тканог сукна, губер“. — Спаваће хаљине висе о

ленти, а то су »губе“ и »поњаве«, прве од врло грубога, а друге од тањега ткива (2:

98–99). — Од нагрeбака се преде необично дебела потка за »губе“ (2:31]; в. лента (1:

254; 7: 116); | губица ж дем (Кж), в. истрес, изр. — земје. — Губа земје је онолико,

колико би једна губа покрила (2:79).

губа ж болест лепра“. — Губа... се сматра најстрашнијом људском болешћу

(2: 5301; у заклињању. — Тако ме губа живога не јела (2: 158); | губав -a -o 1.

“лепрозан“. — Било је то губаво, далеко се казало, 2. који се понаша као спадало,

шаљивчина који може бити симпатично нетактичан”. — Губав је, а не мош му се

напучит, | губат се -ам се несв“разболевати се од губе (често у клетви)”. —

Губало га мајчино млијек'о.

губит губим (не)св“губити“. — Та“н је од »болије« чобанан: губе му се по

једна али по двије (овце); — се налазити се у стању ослабљеног расуђивања, се

нилности и разних врста ослабљених психичких способности“. — Давњи је и није

чудо што се веј губи.

гувно с вршај, гумно“. — Гувна су лепа, поплочана и унаоколо обложена

тесаним камењем (2: 51, 1:243); в. покупиш се.

гуда -е ж хип прасе, прасенце“. — Она гуда иде за бабом боле но за



Речник Куча 93

мајком, | гудом хип прашчић“; || гуде-г"уде узв за вабљење прасића.

гудалина ж“гусеница“.
-

гудало / Гундало с дрвени лук са затегнутим струнама од коњске длаке

којим се вуче по струнама на гуслама“. — Свако се мора смирит ка“-ђедо узме

гусле и гудало (2: 422); | гунђет гунд им несв“певати уз гусле”. — Гунђење, тј.

ударање уз гусле, је... познатије српском становништву Куча него ли Арбанасима и

муслoманима (2: 417); | г"ундолит / гундорит-им несва.“певушити опонашајући

звук гусала”. — Ђедо није умио да гунди, а волио је да узме гусли и да помало

уж њи гундоли, б. “говорити неразговетно, мрмљати“. — Гундорио је пригушено

смејући се у подземну мрачару шаљиви хајдук (3:478). — Гундорењем је призива

(7: 70); в. пунђолит.

г"ужба ж алка оплетена од прућа, за различите намене“. — Гужбе се мећу

на јара“м волујски, на врата од обора. — Клин о који се навуче »гужба« за коју се

јарам држи ()2: 47). — Они за улаз у стијене, ђе је мед, побијају у цјепотине дрвене

клине о које вјешају оплетене »гужбек у виду синџира (2: 504).

гузат-а-о“велике стражњице“. — Онаје, нека је здраво, гузатака јб(ј) мајка,

| гузел"ат -ам несв“кретати се вртећи дупенцетом (о детету које тек учвршћује

ход). — Пуштите ми ту макању нека гузел”а тудијен, гузел"ав -a -o “спорог

хода, трапав”. — За њим гузељави Ђуриша (4:273); | гузица ж анат стражњица,

задњица“. — Главе бјеу покрили, а по гузици и не мога познат. — Узми нешто и

работај), изма“ки руке испод гузице, fºr ж аугм. —Тб се раскрошњало,

не може гузичину носит, | гузичица ж дем. — Виђе ли да је ђетету помодрела

гузичица како је пануло на ту плочу, | гузорук -a -o "невешт”. — (Дјевојка) има

бити вјешта у ручном раду, јер бију назвали »гузорука« (2: 113).

гуја -еж змија“.

г"ука ж 1. задебљање, отеклина”. — Искочила му је нечесова гука за врат,

2. “испљувак шлајма”. — Ка“(д) се закашла, изркнуо је ону гуку, гукав -a -o

збијен у гуку“. — Скучио се, доша гукав (4:273); | гукица ж дем в. промул ица,

г"учит-им несва.“правити смотуљак, гуку”. — Увијек нешто гучи и јади, када

ће то да носи на та“н свијет. — Виђи што то дијете Гучи у руку, б. “штедети од

вајајући од уста, од сиротиње“. — Вазда је гучила, да пружи унучету, - се увијати

се од од стомачних болова”. — Увија се и гучи и не може мира нај, стиска“ др бб

па не пуштаје, | г"учица ж дем смотуљак“.— Баба му је опет турила у шпаг неку

Гучицу, они знају што.

гулам'ија ж“галама, вика“. — Каква етб гуламија међу вама?

гулина обичније мн ж кора (кромпира, јабуке). — Бачи те гулине у

сплачине, за прасад, | гулит-им несв“скидати кору, љуштити”.

г"улаж 1. мршава овца“. — Имам три-четири гуле, а и оне су ми тешке; 2.

*циција, тврдица“. — Далеко од тога да је гуља (циција), али ме овога пута презноји

(4:299).

гумењак -āкам гумени опанак“.

гунђат -ам несв“показивати незадовољство, приговарати, гунђати; звоца

ти”; | гунђолит / гунђорит-им несвдем мрмљати нешто мрзовољно“. — Баба

стално гунђоли што ју не слушају; в. јундолиш 2.

гунтур'аћ -аћам коњска болест“. — Срете коња, који је од гунтураћа болова

[2: 16448]; в. бoтунар, Тутунар.

гуњ м део сукнене одеће, џемадан”. — До тела су облачили гуњ или џемадан
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од белог сукна са рукавима. Гуњ је у свему иначе одговарао данашњем црвеном

црногорском џемадану (1:256); | гуњина жаугм старинска кабаница без рукава,

талаган“. — Гуњину на леђа па за бравима.

гурат гурам несв“померати“. — А зар ти није лакче да ту кариолиц

вучеш нб да јЈугураш, | гурнут-нем св. — Гурни ту штицујош мало навише, i
гуркат (ce) -ам (се) несв. — Не гуркајте се, ђецо, да не бидне друга, | гурколит

(ce) -им (се) несв. — Рголе се и гурколе, ма нете ако донесем прут.

гурбет м “Циганин, чергар, скитница“. — Гурбети и цкврње који таква

злодјела чине да им се руке осуше (4: 232); | гурбетка ж. — Нека гурбетка јбј

фалетала и нешто јб, изгледа, рекла. — Уз ове бајалице радо се питају и »гурбетке.«,

тј. чергашке жене (2: 315); | гурбече -ета с. — Додила тудијен нека гурбечад и

погледате да што нијесу макла, | гурбецки-а-б који се тиче гурбета“. — Ојде

гурбецки карван к Подгорици, | гурбецки прил. — Они не знају друкше нако

гурбецки, в. дивина (4: 198).

гурђелаж трака, врпца за мерење дужих растојања“. — Има сам ја гурђелу

од педесет метара“.

гуре -ета с прасе“; | гурукт"ат -укће несв“гласати се као свиња, роктати”.

— Гурукћу прасад. — Гурукће крме.

гусли гусала“н“гудачки народни музички инструмент“. — Пређе се млого

више пјевало уз гусли, а сад веј нема ни народа ни гусала“, | гуслар м 9. —

Наш је Мишо био добар гуслар и знава је млого пјесама“; | гуслат -ам несв

“певати уз гусле”. — Ко је умио да гусла био је и виђен и призван.

густ) густа -о 9, | густиш -иша мºгусто кисело млеко“. — Ја са вазда

волио да удробим врућега л”еба у они густиш (2:33).

г"yć-г"yć! узв за вабљење свиња.

гута ж“овца“.

гутлаж“гука на саставу при дну пречаге која се пружа дуж плећке” (2:317),

| гутлав -a -o “који има гуке, избочине, извијен, искривљен“. — Ови што су му

гутлави прсти од лучевијех спица (3: 665).

гутун"ар -арам "летња коњска прехлада“; у клетви: гутунар те згодио!; в.

ботунар, јунтураћ.

г"учит-им несвв. пука.

гуша ж грло“. — Отекла му је нешто гуша.

гуштер м зоол 1. гмизавац“, 2. мишићни сплетови око кичменог стуба и

лопатице“. — Уз трљање се штипају и пресукују тзв. »гуштери« уз хрбат и иза лопа

тица (2: 515); | гуштерица ж “мали гуштер“.

Д

да! узв за терање коња (2: 17).

дабогда реч. за изрицање жеље, заклињање, клетве. — Дабогда те срећа свуј

пратила. — Дабогда се не макла одовде ако ви истину не зборим. — "Ај, даб бгда,

у зличас!

дава ж тужба, жалба”. —Нађевере, а пред старијем сватом, дође и друга дава

(тужба) (2:224). — А највише даве просипа у ЛНабијесне своје пореднике (5: 69); |

давија 1. спор, тужба, жалба на нечији поступак”. — Они су вазда имали некакве

давије око планине. — Да дође на Цетиње Ново Спасојев са јошт два три главара

Кучка који те заступат давију у име Комунице Кучке (11:43 139 140 143). — Све
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давија доди за давијом (5: 216); 2. “вика, галама“. — Каква ви је то давија, кумим

ве Богом?! (Ж29). — Пашиница убије давију на бимбашу (2:460); | давијат -ам

несв“викати, галамити“. — Нем"б ми ту ђецу давијат, да ми стрецау о-тебе, - се

“свађати се“. — Вама се не зна: али бестијате али се давијате. — Није се, да речемо,

с ким давијала (4: 184209); | давуџија м жалилац, тужилац“. — И да позову све оне

давуџије којима се крива на сердара Рада с комисијом (11:139).

дават дајем несв“плаћати“. — Колико ти даваше овце?; изр. Боже дава'ње

“Божји дарови”; | дат дам св. — Што ти даше дрва? — Бакса“зну ли ме Бог даде

да сваку стопу огријешим.

давно прил 9. — Веле да сам се и ја давно родила, ма ништа нијесам

запантила, | д'āвњи -ā -ě “давнашњи”. — Е богоми је давња, в. убит се.

да да ми је речи које претходе изрицању неке лепе али тешко остварљиве

жеље“. —Да да ми је да се наклоним и да виђу што ми раде.

дажд м киша“. — Кишу или дажд по народноме схватању заузима у мају та

козвани »шијунк. — Сунце грије, даждудара, Цигани се жене (2: 332). — Причекни

да стане дажд (4: 359);“ | да“ждевњак -ака м зоол кишни гуштер, водоземац из

пор. Salamandridae“. — Ка“(д)-пане киша, из Бара“ измиле та“ даждевњаци и гле

(д)alj) да их) не нагазише могу да крисну — да оглувиш!; дуждевњак— Кад се

виде дуждевњаци, слуте великој и трајној киши (2: 322).

даија м силник“, в. делија.

дакат дакам несв“понављати узвик »да« за терање коња“; | дакање (2: 17).

дако св. “не били се“. — „Дак'о“ је најгори чоек, (Ж 12]; в. потлашњи.

ДаЛаКМ aНаТ В. СЛеЗИНа.

дал"ит (се) далим (се) несвудаљавати се“. — Из града се не измичу Турци /

Нит се дале ше?ер Подгорици (5: 104).

дам"арм“крвни суд, жила“; в. узиграт.

дангуба ж в. дан.

дарм поклон“. — Бака је опет донијела дарове; | дароват -ујем (не)св

“дати / примити дар, поклон”. — Дарова ме луцком ријечи.

даркат -ам несв“изазивати, провоцирати”. — Не може да не дарка ове

макање и м"брам нај неки офук да га смирим, | дарнут -нем св подстаћи,

изазвати, испровоцирати“. — За њега не треба млого: дарни га и виђи ђе ћеш се

измај.

даскалица ж подругачица“. —Немб причат наше даскалице брскуцке (Бc).

да“кат да-кам несв“ударати, тући“. — Нем"б ме сичијат, дијете, да те не

да кам ка магаре, || д'a"кнут -нем св ударити”. — Дакнију, Марко Вешковићу,

вук ју изио!; в. прат.

дан дана м дан”. — Дан за дан — смрт за врат. — У моје да“нове то

нијесам чуја. — Још он не зна што може доживјет у његове дневи, | Да“H"а“c

прил овог дана, данас“. — Вала сам се дана“с уморио и за čутра, | дана“шњи

-ā -ě који се тиче овог дана, који се односи на овај дан“, в. доiлавиш, драгоман,

друi, | дана“шњица ж савременост, данашњица“. — Овин су побили и нагрдили

све који нијесу били за њину дана“шњицу, | да“н"ит даним св "провести дан”.

— Како сте данили на ви варопек?; | Даница ж звезда Северњача“, в. Влашићи,

даном прил дању, за дана”. — Ако би се на врCтубице даном ижл”егло, то е

* У нашим записима та се реч није нашла, немамо објашњење за њену појаву у нашим изворима, а

нема је ни у нашем кучком лексичком памћењу.



96 Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

било, па док дође ов"бђе — до п'бнбћа“; | да“нгуба /дангуба ж узалудно трошење

времена, нерад, беспослица”. — Није штета за моју дангубу (Ж. 1); | дневнб -öга

“који се обавља дању, по дану“. — Дневно пљачкање такијех четника звало се »ћу

фиње«, | дневно прил дању, подану“. — Они су дневно од или у пл”ачку и нијесу

се млого сакријевали.

да“нга-д'a°нга оном према дантат. — А он ми јутрбс одј-девет)-збран:

да“нга-да“нга – не да челадима заспат, | да“нг'ат дангам несв“лупати (обично

по гвозденим предметима)“. — Узми ономе ђетету кораћ, да ми не да“нга по мбзгу,

не могу више слушат: || данголит-им дем. — Што-но данголи Славко јутрбс

o(д)-девет)-збран —да ми је знат?

да“нут данем св“предахнути, одахнути”. — Не дају ми да душ"бм да нем.

два бр, | двадестина м бр им двадесеторица“. — Дођоше петна“стина,

двадестина, партизани арбанашки, | двана“стина м бр им дванаесторица“. —

Угнали су не у једну кућу: стотину и двана“стину али трина“стину, | дваш

“двапут”. — Дваш али триш одио је да га тражи, али не блеше дбдио испл”аце

(Ж. 21]; в. искекечит, | двизац / двиза“ц -сца м 1. двогодишњи овнић, јарчић“

[2: 11]; 2. двогодишњи љетораст зановети” (2: 38); | дв"изе -ета с двогодишње

јаре, јагње“ (2: 1119); | двизица ж двогодишња овца“. — Је ли ти овбјагње одј

двизице? || дв"иска ж исто”; | двобоја“ц -јца м висок човек, људина“. — Дође

они двобоја“ш, добро се поса“же да ул”еже на врата, в. бој, двогода“ц - оца м

“двогодишњи ждребац“. — Прода је онога ждрепчића двогоца; | двог"откиња ж

двогодишња ждребица“; | двогpлаж снежна јама са два улаза”; || двогрлица ж

“ловачка пушка двоцевка“ (2: 64), | двож'уче -а с јаје с два жуманцета“; || двојина

ж двострука вредност”. — Које годину испуни, добије двојином вишу награду (2:

68); | двојца бр им а. двојица”. — Дођоше дв"бјца партизана“н арбанашкије, б.

“двоје“. — Тун су погинули двојца: један партизан и једна жена која се ту нашла

на зл'усрећу њену, | двонитни -a -o “ткање у два нита“ (2: 72); | двострук

-a -o "двапут већи, дебљи, настао пресавијањем”. — Нека му та декичица бидне

двострука; | двостручит-им несв“двапут превити”. — Немб|j) митб двостручит,

неће бит зима; || двострук'ача ж нешто што је предвостручено, нејасно.”

двери средња врата на иконостасу”.

дворба ж служење у најму, »најемство« (2: 6768); | двбрет - им несв1.

“налазити се уз болесника (на умору или уз покојника)“. — Ноћа“с сву н"бј дворите

више колијевке. — Кад болесник иза причешћа иде на грђе, рођаци га с укућанима

»дворе.« (2: 247). —Ми смо тамо отишли увечен да дворимо; 2. бити у најму, слу

жити по уговору”. — Двије године их) је дворела; изр. — тису. — Ријеч је: вала ка

да тису двбримо, ка“ ćеде челат па не зборе ништа, онда би неко река“: „Вала

смо ноћа“с ка да дворимо тису“ (Кж).

д'e! узв за терање коња; в декат, узв за подстицање, в. дела.

дебелгуза / дебелогуза ж жена велике стражњице“. — На ну дебелгузу је,

нем'ôте мисл)ит, вела мука: треба (ојну подину носит (4:220), | дебелица ж

“дебео слој чисте земље, без камена”. — Њбј је доле коријен, ако је на дебелицу,

дебео скоро на подобију ове чаше, | дебел”каст) -ста -о "подебео, дебељуш

каст”. — У бат је он прилично дебелкас, а навише је усак. — У осојној страни

града Медуна изникне с по десетак кружних рецкавијех дебељкастијех листића (2:

541], изр. дебели сват в. сват, | дебео-ела -oa. “великог пречника“. —Та“н је дуб

био сила, дебео, нијесу га могла три друга ошапит, б. “угојен“. —Ено га дебли је
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но моја џора, | дебл"ат (ce) -ам (се) несв“ширити се, добијати у пречнику, гојити

се“; || деблина ж. — Не може од|-деблине ни да се на ноге опpe.

девер м (2:77); в. добит, | деверат -ам несв“мучити се“; в. патно.

деветак -āкам деветогодишњи ован“. —Уфатио овна деветака (5: 66, 2:11);

деветина бр им деветорица“.

дегенек ма.“штап, тољага“. — Ови азга“ми најболе разумију дегенеке кат

почну да им) пучу по гузици, б. “снажан маркантан момак скромне памети“. —

Саставили се они дегенеци па букају, не знају што ће од|-себе; в. човек који

се држи круто, уображено“. — Видиш-(л)и онога дегенека: када су му матовило на

pба“т свезали, деген"ечит -им несв“тући, млатити”. — Дегенечи — Не дегенечи,

нес'ојима не пријења ч"бјсво.

д"екат -ам несв1.a. ударати, тући“. — Дека(ј) — не дека(ј) — њима једнако,

б. гонити коња узвиком »де!«; 2. копати тврду земљу“. — Дека је ваздан ону

долину и сад ни лужицу не може држат; | декнут -нем св ударити”. — Декнуо

га неки у ногу (4:273); уп. да кат.

декица ж “Поњава, тањи вунени покривач”; | д"екичица ж дем, в. два,

двосширук.

декламоват-ујем несв“рецитовати”.

дела узв за подстицање. — Дела, мончади, да ово прикупимо па да

ca“дијевамо.

дел"ија м здрава, јака и наочита особа, јунак“. — Тб је делија била. — Тје

лесно лијеп човјек (je) »делија« или »даија« (2: 502), | делије “друштвена игра“

[2: 373).

деликата“н -тна -о “обзиран, тактичан”.

дел"иновача ж бот растиње, с нејестивим бобицама мало већим од »борова

чек”. — Делиноваче "има д'бњијема планинама.

дел"инога ж овца?”; уп. дилиноја.

демижана /демиџана ж“велика стаклена боца, оплетена прућем или рого

зином (у наше време пластиком)”; в. боца.

демир-оџак / дем'ироџа“к -оџга / думирожа“к-шка м дужа гвоздена по

луга, на крајевима повијена увис, на два пара кратких ножица, постављена уз

огњиште да се на њу наслањају главње” (Бч), в. пријеклад (2:87).

деравија ж црно, најчешће свилено, платно којим је споља опшивена цр

ногорска капа“.

дереж м место на комеје водена стихија пробила неку брану или разровала

простор“. — Једва сам прошла преко онога дережа у Жглијеб.

дерен м дрипац”. — Вала ми је преко врглаве овије дерепа“: не дају ђеци

очи отворит, | дер"епчић м дем. — Тегни мало тога дерепчића за перчин, дако

се смири, дерепчина м аугм. — Има ли ђе онога дерепчине да се на вечеру

довуче.

дерињат се -ам се несв“вриштати, плакати“. — Не дерињајте се, риба није

Глува ако мора бит нијема (4:1; | дерињање гл им, | дерњава ж дрека, дерање,

вика изгласа”. — Прекините с том дерњавом да веја не мирим, | деринџат се -ам

се несв. — Што се тун деринџаш када ти је вела невола.

дер"ипизда ж жена слободног понашања”.

дерман -ана м лек“. — Нема му дермана.

дернут -нем свударити“; в. промај.
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десетина ж бр им десеторица“. — Дошли су партизани арбанашки,

десетина, петна“стина, и нагрдише ме — варили čемењаке; f десеч"ар -арам за

поведник над десетином војника“. — Никад у Лијеву Ријеку нијесу могли имат

више од|-десечара; | десечарица ж значка за ознаку десечарског чина“.

десит се -и се а. догодити се“. — Нека се и њему деси нешто лијепо, б.

наћи се, задесити се“. — Ко се десио ту још от Катуњана“ — не знам (Кж).

деснач -ача м “во који се упреже у десну страну“ (2: 46); | десни -a -ô

“који се односи на десну страну”. — Он се изма“кан у десни крај, десница ж

“десна рука“.

децембар-брам дванаести месец у календару“.

дибранка ж тип старинске пушке (произведене у Дебру)“.

диван дивна -о леп, красан: || дивота ж лепота, красота“. — Ја сам тога

л”еталијепо проша“, врнуо дугове и остало ми доста, те дивота божа.

диветина ж “дивљач, дивље створење“. — Цару кажу, како је некаква диве

тина чепала по бачи (2: 441). — Али си ради чекат и фатат диветине али ајкат (2:

451), | дивина -ē ж зоол “вук“ (2: 334). — Бојим се да су ујак и ујна пошли ка

дивине, гурбецки из ината (4:1981. || дивјака ж дивља воћка, смоква” (2: 59); |

дивјан м дивљи дуван“. — Он пуши дивјан (Ф) (2: 19); | ДИВЉaЧан -ЧНа —О а.

“неприлагодљив”. — Они су мало ка дивљачни (4: 96), б. “диваљ, пуст, неподесан

за живот”. — Југоисточни... веома дивљачни крај кучке »зимнице« зове се Кучка

Крајина (2:4); | дивл”етина ж месо дивљих животиња“. — О(д)-све дивл”етине

— то је најлепче месо, | д'ИвјИ / д'Ивл”и -ă -e; -јаблан бот са жутом латицом,

Populus pyramidalis Rol.”; в. питом, сурови, - крушка бот “Pirus amigdaliformis Vill.;

дивл”ина ж пуст, ненастањен крај“. —Тб у дивлину расте, нема их) овудије;

дивокоза ж зоол шупљороги преживар с кукастим роговима, живи у тешко

приступачним планинским крајевима, Rupicapra rupicapra”. — Причаше како је гађа

дивокозу и кад ју је наша“ под|-стијен"бм, сва се, вел”аше, бјеше скашила, а

чапра јбј цијела.

дивизма ж бот лековита биљка из породице зевалица с великим длакавим

листовима Verbascum thapsus’.

дивит се дивим се несв“чудити се са зебњом и мучнином, гнушати се”. —

Свако се дивио и трња од|-те страоте.

дигнут (се)-нем (се) св 1. стати на ноге, устати“. — Прије зоре се дигне, 2.

*материјално ојачати, оснажити“. — Мене су те овце на ноге дигле: те су ми овце

више вал"але нб фрут од имања; 3.а. “извадити из земље, посећи“. — Славко е

тама стиска“ па е двије севлије диган, б. уништити; разнети”. — Не би се та“

огријешио који би све ово старб дига“, в, иза“ нат, снизат, 4. из(д)ићи са стоком

на планински пашњак“. — Било је то прије нб се у планину дигло. — О Благо

вијести једна (је) баба дигла с козама у планину (2: 333). — Ко дигне у планину,

ка“(д) здигне, свакоега домаћина куће мора е зват на вечеру ка на свадбу, на

здижарицу га мбра зват, 5. преселити се, одселити“. — Прода е мало сиротиње у

Коће и тамо диган. —Ћирко је дига“ у Србију. — Сјутридан појахао је Лале коња,

да види, јесу ли старосједиоци дигли (2: 213); 6. истерати дивљач из брлога”. —

Дигла га пот катун Ивановића, изр, — реп упустити се у неприличне односе“.

— "Она је дигла реп на крста и ђавјб је понио кућу, | дизат (се) дижем (се)

несв“устајати“. — Лега“ је и није се више диза. —"Ево два-три дана ми се не диже

квочка, не излази, изр. дизање у сан мјесечарство” (2: 523), дигнут руке напус

тити неки посао, одустати од неке замисли”; в. ударат на траг.
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дизгин -ина м каиш од узде којим се коњ води или се њиме управља“.

дијеват се дијевам се в. ћенут“.

дијелит се дијелим се несв“раздвајати се, растављати се”. — Тб су била

мала имања и није имало што дијелит, па су л”уђи дизали ђе су млавали да ће

и[м) бит боле, изр. дијелит се душе, в. мицаш (2: 247).

дијете ђетета в. ћет

дик"ела ж двокрака мотичица“.

дилбер м драган, љубавник“. — Вел”е да јб{ј}-је он био дилбер, ма их)

нијесу уфатили.

дил"икнут -нем св истерати, изјурити”. — Ка“(д)-чоек удари у маните, он

ће искуће да диликне и жену и ђецу, ка један наш ов"бђе, | диликтат -кће несв

“дрхтати, грчити се”. — Његови прсти... сад судиликтали дијелећи се душе (3:130).

дил"инога ж ветропираста женска особа”. — Срио сам и њу у станицу, једна

дилинога (4: 235).

д'им м 1. 9; 2. кућа, породица”. — У ово село наше било је више о-триез

димбван, а ноћа“сју тун замркло пет па“њата“, | димен м дим”. — Фундану је

димен оклопијо (5: 525, 2: 4366); | д'имит (се) – и (се) несва.“димити се”, б. пу

шити дуван“. — Ови наш ђетић је, река“н би, почео да дими, | димњаник -ика

м“димњак, оџак“.— Ове димњанике пређе нијесу начињали, нб је била мазгала

више огњишта; | димове непром брзо отићи, изгубити се, нестати“. — А они

отоле — димове!, изр, дим у дим истог секунда, истовремено”.

димизбке прил (побећи) безобзирце, дати огањ петама”. — Ка“(д)-сам и

призајмила, они трепнуше и — димизбке!

димије ж плт део муслиманске женске одеће која се преко гаћа носи умес

то сукње, с ногавицама набраним и стегнутим око ножних чланака“.

димискија ж тип сабље, коване у Дамаску”.

динамид м експлозивна материја, динамит“ (2: 67).

динар м новац, кованица, као потврда да су се стране у спору измириле“. —

Кад је тужилац био потпуно на захтјев умирен, речени главарје довикнуо да убилац

дође с »динаром«, а некад и са ситном паром, те ју је с тужиоцем у знак мирења

пресијецао (2: 170).

динара ж боја у картама, каро“.

дињажбот“једногодишњабиљка Сitrullusvulgaris из фамилије Сucurbitaceae,

крупног слатког и сочног плода, лубеница“.

дио дијела м, | дионица ж власнички део (1: 227), | дионичар м

'човек који се дели из патријархалне задруге“. — Дионичари позову мјесну власт, да

у диоби посредује (2: 122).

д'ип у сталним спојевима д'ип г"б дип гола - б “потпуно го, го као од мајке

рођен”; дипл'уд диплуда -о. — То је) све диплудо (4: 172).

дипл'ат -ăм /д'иплит-им несв“свирати у дипле”; | дипле дипала“н ж пл

т дувачки музички инструменат”. — Дипле... овамо се праве смијехом и без мијеха

(2:426).

дират дирам несв“дирати” | дирнут -нем св додирнути, пипнути”. —

Нијесам га ни дирнуо, а он се раскриви ка да сам га поćека“; || диркат -ам

учест задиркивати“. — Они се стално диркају, а нико не зна окб чеса им) је то,

дирколит-им дем несв“додиривати се, као нехотично“. — Они се дирколе — ка

да не би.
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дирек м дрвени стуб”.

дириговат-ујем несв“усмеравати, управљати“. — Он ти је са свијем тијем

диригова.

диринчит -им несв“напорно радити за слабу зараду”. — Он је умио да

диринчи, ма не и да помисли је ли му то паметно.

д"исат дишем несв“. —Дише не патише.

дићат се -ам се несв“играти се »дугмића«”; | дићање с игра“. — Дићање...

чини се копчама и копчарима или кошчицама од кошуље (2:* дићалица ж

“рупа у земљи око које се »дића«”. — За (дићање) се на равни при каквоме камену

издуби рупица за половину коре од јајца што се зове Ждићалица« (2: 343).

дичит се дичим се несв“поносити се (Ж33); || дичан дична -о поно

сит“. Била је то дична Пиперка ка јбј мало која друга.

дјеловник м учесник у деоби, судионик” (2: 132); | дјеловођа м општин

ски чиновник“. — Он бјеше дјеловођа општине на Ријеку.

длака ж “; изр. зла -. — За »бољоку« окривљују »зле длаке“ у трепавицама...

које се разликују од осталих по томе што су оне дебље к дну и краће од другијех

[2: 546–547); f длачица ж дем. — "Искочи ми нечесова гука више носа, а на

средину једна длачица, ја ју чупни, а за њбм крени гн"бј — и толико га ни от

чира нијеса“м исциједио.

дл'ан м анат 9.

длајит - им несв“дуго се задржавати без разлога и потребе, лутати, дангу

бити“. — Длај и по Убалан, а ја се овође побађем на нбс од работе.

дно с доњи део посуде, бурета” (2: 74).

до прил сем”. — Умију ли они друкше до да аветлуче? —Нема ништа до т"б.

доaвeтaт - етам св према аветат.

доакат -ам св“доскочити, наћи некоме слабу тачку“.

д'ббаса. “неки временски период уопште”. — У оно доба знало се ђе мјесто

луђима, а ђе ониjeма другиjeмa, б. “неодређени периоду току дана”. — Кад, у некб

д'бба, ето и (х), иду.

добавит-им св“набавити“. —Глејаћу да га добавим преко некије пријатела“,

| добавјат /добавлат -ăм // добавјат / добавл”ат-'āвјам / -'āвл'āм /-'āвјем несв.

— Ја сам добавја дуван од некије Малес бра“.

добачит -им св 1. добацити“. — Зови ме ка“(д)-добачиш, 2. додати нешто

бацањем на кратку раздаљину”. — Добачи ми те фурмине да заждим цингар, |

добачеват - ујем итер. — Нећеш му га ти лако добачеват.

добар добра - о 9. — Добар је залуду, ма му боца јеба оца. — Добар је,

ама за себе најгори, изр. добар дан, добров"ечен, добројутро, | добрана ж пеј

“тешка, пакосна жена”. — Нађе ме чудо од ове мое добране; || добре / добро прил

a. “добро“, - дошао!“отпоздрав на »Помага Бог“ (у Безихову и, посебно, у Орахо

ву)” (1:290). — Зле Бог даје, да се добри освијесте, а добре да се Бога сјете (2:427);

б. врло, веома“. — Ко би... задоцнио, да не освети... брата... оца или добро ближњега

рођака (2: 172). — Особито радо пију крв иједу срца...гојазне и добро млијечне стоке

[2: 273). — Тако ми Бога, добро: била е велика слобода (Бc), изр. добродоша“н.

— Ко гој доша“н — добродоша“н, | добрина ж добро“. — "Очи јој искачу““
добрине у коју се нашла, || добриште с доброта”, у пословици, в. лепота,

доброват -ујем несв“уживати“. — Лако је у добро доброват. — Ја... сам добровала

ка на свадбу (2: 533);iº -л”ца м ратник на кога се војна обавеза не



Речник Куча 101

односи и који у рат иде по својој вољи“, | добродушник м човек добре душе”. —

Биће виле потуриле, а ваши добродушници помагали (4:263), | доброжелећи -ă

-ë који неком жели добро“. — Мало је таквије свакоме доброжелећије луђин, |

добротаж племенитост, душевност, спремност да се помогне другом“.

добит -и ж облик натуралне камате“. — Добит или »девер« је и раније био

необично велик: на талијер се обично давао багаш жита, а ређе ока вуне годишње

[2: 77); | добит добијем сва. “примити нешто од некога”. — Добила сам од заве

муштулук, б. победити“. — Вика је Милован Јаничин да је моган свакојега чека

на мејдан добит, | добијат -"Ијам несв. — Добија је тамо ка по један: и по глави

и по репу. — Ако "ила, може свуној добијат.

добјежат - им св“доћи некамо или код неког склањајући се од какве опас

ности, престрашити се и окупити око чобанина“. — Овце стрекнуше и добјежаше

окб мене; || добл'ej -жем св“исто“. — Онб што је претекло — добл”егло је овамо

(1:362).

добравит - им св долутати, доскитати“; в. бравит.

довал”ат - ал'āм св“ваљајући догурати, допремити“.

довес -едем св довести“. — Ојде да доведе Шарулу исПрибевића“, |

доводит -одим несв. — Немб (ју доводит за још по уре.

довечен прил довече“. — Дој ћу довечен да се здоговбримо.

дов"ијат се -ијем се св “снаћи се у компликованој ситуацији”.

д'овијек прил довека“; | довијеча“н -чна -о “вечит“. — Њена је мука

дoвијeчна: синови јбј изгибоше, сна“е поведоше ђецу, а она сама крепаје на

упрeт.

довикат - икам св“дозвати”. — Далеко је, не мож га довикат, | довикнут

-"Икнем св“позвати“. — Немаш кога више ни довикатни кôмереј »Помага Ббг«,

довикиват(ce) -ујем (се) несв. — Чобани су се довикивали збpда на брдо, а кад

ужди север — нијесу се чули ни от прага до прага.

доврата“к -тка с оквир врата”.

довргнут -нем св добацити“. — Онај што свијема »пребачи.« почива, док му

ко не »довргне« (2: 347).

довријет довре св дотећи“. — Гледај) да препријечиш (невољу) прије нб

ти довре до прага, f дов"ират - ире несв.

довршит довршим св обавити неки посао до краја”. — Брзо ћемо довршит

И без велега "итања, довршеват - ујем несв“завршавати“. — Ада, довршујте

тан ручак па тама причајте колико ви је вола.

довуј -учем св“вукући довести, донети”. —Мбра се одријет под оноликијем

јасеном, а није се се ćетио да је моган да га довуче, | довуковат -ујем несв

“довлачити“. — Чудо ме нађе од њега: довукује некакво гвожђе и бачује га тудије;

в. алат“, - се а. “с муком стићи, вратити се“. — Једва сам се довукла до кревета, б.

пеј доћи непозван“. — Кад неко дође, то се вазда довукује да нешто чуне.

догађај / догођај м нешто што се десило, догодило“. — Ја у та“н догођај

нијесам био, теке су ми причали, | догађат се догађе се дешавати се, догађати

се“. — Догађе се чеку свака мука и не може свако то да издржи, догодит се

-оди се “десити се, догодити се“. —Тб се м"бме шури догодило,

до"гања ж продавница”; в. пас; | догањица ж дем. — Први дан пашиница

оправила пред његову догањицу накараде (2: 459).

догерел”ат -ам св према јерел "ат. — Једва сам догерел”áдбвде.
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доглавињат -ам св“доћи тетурајући се, дотетурати се“; в. руда,

доглавит -'āвим св“довршити“. — Ова дана“шња фукара доглавиће он б

што прва није стигла. — Кафане ће им доглавити — чешће викаше баба Сава (4:310);

доглавлеват - ујем несв“довршавати“. — М"бра се више и то доглавлеват па

како било, а даће Б'бг да не бидне грдно.

догмизат-жем св према мизат.

догнат -ам / доженем / дожденем св“дотерати“. —Догнали смо козе. — Шес

каца“ сира су догнали. — МожLл)и сврнут у млин да ми дожденеш ону врећу

брашна? —Не знам што те му два коња, без нако да догна три-четири метра дрва“н

и да иза“гна те педесетовара“ гноја, - се дотерати се, лепо се обући“. — Догна

се ка магаре у пазар, | догонит -оним несв“дотеривати, довозити“. — С Рогу

лештанскије сан ју догонио. — Мислите ли догонит она дрва Ис Косорца? — Ове

друге нем'б догонит, нб и поколи. — Догоњаy воду те (ју ту на Убли дијелау,

ка“(д) она не додила бистијерна још.

договорно прил у договору”. — Кучи (су) договорно с Турцима прекидали

бој за по који час, док се војска одмори и поткријепи водом и храном (2: 2001.

догодит се - оди се св збити се, настати“; в. goађај.

догорават -āje / -аје несв“догоревати”. — Нити догорае оно те ка мало

кона“ц, нити плута гори, догор"ет-ори св (Кж).

дог"уза“к -ска м кратак део горње одеће“. — Стисла они догуза“к капочића

ка да ће јбј га неко отет.

додат -ам св“предати“. — Мене су и додали да и ја испратим у Арбанију,

В. Кастем.

додворет - брим св неговати немоћно чељаде до његовог упокојења”. —

Додвбрела је свекрву л”уцки иако јб|j}-е била тежа од|-другије мука“н.

додиг м повратак с планине“. — Спремају се за додиг и ето их) за два

три дана, акобогда; || додигалац -лца м повратник с планине“. — Стижу

први додигалци с планине и са (д)-ћеш имат с ким ријеч промијенит (Кж);

додигнут -нем св“вратити се ујесен с планине“. — Синбј су додигли и још мисле

да су на планину; додизат -жем несв. — Почели су пол”а“ко да додижу —

чобаните брзо у школу.

додијелит -ијелим св“дати, поверити”.

дбд"ит д"бдим несв“долазити“. — Што веле кад миследбдит (Кж.). — Дођау

за неку траву од искрице. — Тешко се до паре додило, в. одиш, д'бј дођем св

1. доћи“. — Нембте га тај дог дођем. — Кад је авибн доша“ да бачује ббмбе на

Биоче, на мос. — А у то дођоше ови арбанашки партизани, те свака лепота на

нас; 2. наћи се“; в. варакат се.

додpијет додерем св подерати ношењем”. — Сретње ти биле те цревје и да

и(х) у здравле додереш и л”епчијема замијениш.

дођенут -енем св“поменути с непријатном алузијом”; в. мирничина.

доживјет - им св жив нешто дочекати“. — Доживјела је да види унука и

сад може и да поч'ине. -

дожуд м који је дуго чекан, жуђен“. — Е, што учиње они њен дожуд,

устреличило га ка је њу што је дочекала, дожудник м исто“. — Виче татин

дожудник и истрчава (4:275).

дозват -овем св“зовући навести некога да се појави, гласним позивом доћи

у везу с неким у даљини“. — А што ју зовеш, нећеш глуву работу дозват више нб

jбј покбјнбга оца, | Дозиват - Ивам / - Ивлем несв. — Кад су свати поодмакли,
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настаје дозивање. Браћа и остала родбина младина... дозивају невесту по имену

[1: 276); - се опаметити се“. — Дако се и он дозове прије но га нешто дреново не

млати.

дојава“к -вкам вечерњи долазак стоке“. — Дође таман у дојавак: овце на

стругу, а он на врата; | дојавит -авим св довести овце с испаше“. — Ето су ти

овце дојавиле на Локву.

дојдолит-им несв“пити великим гутљајима”. — Ено их) у лад, дојдоле

пиво и бестијају.

дој"ит дојим) хранити младунче својим млеком”. — Ту се она била

оштенила и ту е онб штене доила.

дојун"ит -уним св доћи по устаљеној навици, несвесно, као јуне“. — Дако

дојуни кад огладни.

докажеват -ујем несв“казивати“. — Па тама едно другоме све докажуе, па

дбде и моле; | доказат-ажем св рећи“. — Неко Блажу докаже, Блажо с пратњбм

— да види Павића; | доказ м казивање”. — Нашан сан ве по доказа“.

докастрит -им сва.“довршити сечење тањих грана са стабла“. — Докастри

тб и наслагај) гране да и понесемо, б. просећи шибље уз ивицу пута, стазе“. —

"Аjмо, ć"утра ћемо то да докастримо, | докастрат - астрам несв“довршавати кас

трење“. — Нећу га више ђаволе капле докастрат, нб га нека.

докбла“н -лна -о беспослен, докон“. — Ма“к-се, дијете, нијесан ти ја

докбланка ти и твој друг, | дбк'ол”њак м доколичар, беспосличар“. — Е, мои

дбколњаци, боим се е ћете се поопучат од работе.

дoкoлен м бот цветјаког и пријатног опојног мириса, нарцис, Narcissus, N.

poeticus“. — Нашла некол'ко струкбва“ доколена, па и убрала да се ćети младости,

доколена ж чарапа до колена, понекад без наглавка. — Носиле су се те

дoкoлене вуњене, вал"але су да те не дофати драча, а и да те што не из ије; | ДО

кољеница ж. — Од подвезе су почињале беле докољенице, какве се и сад носе свуд

по Црној Гори (1:256, 2:90).

дoкoнaт -ам св“домислити, закључити“. — Доконаће он што му је најболе,

не бој се е ће се преварит, | дoкoнават (ce) -ајем (се) несв“премишљати, пре

рачунавати се”. — Још се доконаје оће ли продават вино али да мало још почека.

докотур'ат (се) —ам (се) св“докотрљати (ce)”. — Ада њему ће се и ћускија

докотурата не гума от камибна.

докракат - акам / -ачем несв“долазити“. — Не мислим да ћу тамо више

докракат, | докрочит - очим св наићи, доћи”. — Докрочи до мене кад могнеш,

да ти нешто речем.

докулецат -ецам св према кулецат довући се као пас подвијена репа“. —

Још онда им) докулеца и биће прдњаве до зоре.

докупит - упим св“купити додатну количину”. — Мбраћеш да докупиш још је

дантовар клака, а не знам да неће требат и мало преко тога; || докуплеват -ујем

несв. — Он је најпрво купио онб под)-џадбм, а потле је докупл”ева оне двадбчића.

докуч"ит - учим св 1. “дохватити нешто што је високо постављено”. — Ну ми

докучи ону грану да поберем оне кифелице; 2. утврдити, схватити“. — Докучиће

"она како су својта.

д'б дола м геогр“мала ограђена обрадива површина у камењару”. — У та“

ћемо дб убачит мало кpтоле, | дочић м дем. — Пређе се сваки дбчић радио, а

сад не в"ише ни он б што вал”а — нема ко, | долина ж геогра. “равнина међу уз
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вишењима”. —Ђеца се сиграу на ну долину, а овце су им) тун, б. “нива, ораница”.

—На долину је изагна тридестовара“ гноја, в. "земља, тло“. — Онје с долине прес

какао натоварена коња (2: 504). — Чувај) се да не отраћиш на долину, в. распасат,

осмудит || долинак -нка м дем. — Овце се рашириле повр онога долинка, |

долиница ж дем. — Он се изма“ка“ више оне долинице (Кж).

долаза“к-ска м приспеће“.

долама ж део мушке и женске народне ношње, обично с рукавима, дуга до

Испод колена”. — Раздрли су му доламу на стражњици (2:141).

долећет -етим) св 1. долетети“; 2. дојурити“. — Чим је прва (граната)

пала, сви су долeћели да виде.

д'ôм дома м 1. кућа, породица која живи у једној кући” (1: 29); 2. кућа у

коју невеста улази удајом”. — Удала се, слава Богу, лијепо — да обрадује и дом и

p'бд, 3. одм у обраћању деци. — "Ајде, доме мајкин, по итај); в. кућа, | дома прил

кући, у кући“. — Ћерај) ме дома да мрем. — Ојдоја дома, а ви виђите ка“(д)-ћете,

домазет м човек који после склапања брака долази да живи у жениној кући”.

— Још стидније се сматрало настанити у кући своје жене, те добити име »домазетк

[2: 126). — Берберова кјер домисли се, да је... ништа коњ магаре, а ништа чек до

мазет (2: 458—459). — Рашта без које препукли сиромах, нико не жели да се назове

домазетом (3:196). — Вика је Мирко да бит домазет и није лијепо, ама може бит

корисно, | домар м члан домаћинства који брине о имању у селу док му се глав

нина породице налази у планини, на катуну“. — Савета жђецом у планину, а Сака

са“ старчевима домар и на работу (2: 35]; в. зимничар, планинар, | домаћин м 1.

“породични старешина”. — Може кућа без домаћина, ма нема куће без домаћице,

2. муж, в. јараник, | домаћица ж. — Домаћица је прва међу осталим женскињем

у кући (2: 110); в. смироват, | домница ж жена која брине о свим кућним посло

вима, која је кућни ослонац“. — Не умије домница друкше нб је научила: и ове

године с три краве на Језера, | домовинаж породица у коју жена улази удајом”.

— Што смо данас најлепче виђели у пл”ацу: Милицу Божинину с домовином,

| домодржница ж жена посвећена кући, која »држи« кућу“. — Отка им) је она

домодржница прекрочила праг, њима је кућа свинула; “ домор'од м а уздани

ца”. — Он је тврди брацки домород, б. староседелац, мештанин“. — Сви смо ми

домороди, а бивало је да се понеки извања“Ц тун ожени, | дом уз м "глава по

родице, домаћин“. — Стари су зборили: двадес — топуз, тридес — домуз, четрдес

— таман, педесет — крк, шездесет — трт!

домамит -амим св. "привући, приволети некога да сам дође”. — Домамили

га, обетали му да му се неће ништа десит и више му нико ни стрва видио није.

домат м “парадајз“. — Пређе та“н домати нијесу сађени, а са (д) ниједна

баба не може ручат ако их) нема на тавулин.

домирит - ирим св. "завршити“. — Славко д'бди у петак ујутро: домирен

убан.

домишљан м “досетљивац”. — Смислио је стари домишљан (4:380).

донијет - есем св. — Донијели су били дар: више су донијели нб што су

понијели, | доносит -осим несвпрема носит, 1. 9. — Доносе траву за прасад

из тије баштина“; 2.а. “показивати неочекивано својство“. — Дуван ти је лијеп, ма

ми се чини да доноси сапуном, б. наследити негативну генетску црту“. — Река“ би

чоек »л'удурина«, али се не да — доноси та“њевином.

доњак -āка м доњи млински камен“; | д"бњи -ā -ě a. “нижи део неког
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простора”. — То је тамо било у доњи крај, б. који се налази испод чега другог,

који се облачи испод спољашњих хаљина”. — Биле су оне гаће д'бње, па се оне

обуковале испод овије г"брњије.

до ода“к -тка м долазак“. — Нема јбj ни тамо одника ни овамо до отка, в.

чаре.

допанут -ем св“припасти, запасти“. — Допануо је велије мука“ и јада“; |

допас-нем св 1. исто“. — И ја, допало ме, ја сан горе на шул“, а они су два,

Машан и ови му кум, доле, 2. изненада наићи, банути“. — Ми се спремали да

наградимо, кад, ево и, допадоше тројица, - се показати наклоност“. — Нама се

ђев бјка допала, а да видимо оћемо ли се ми њбј, | допадат -ам несв“припадати”.

— Виђите оће ли ветб више допадат.

допират -ирем несв“стизати“. —Мисишидопирату Коријен?; | допријет

допрем св. — Он тамо никоме не да допријет.

допрђ'ет-рдим св доћи »подупиран ветровима«, доaвeтaти“. — Још само да

и[м) он допрди и ето ти блејања да га ни Зекан неће мој понијет.

допригат -ам св“допећи, допржити“; в. пријат.

допричат - Ичам св према причат завршити започету причу“. — Не допри

часмо како је Шпиро погинуо.

доп'ртит-им св према пртит стићи пртећи снег“.

дораст) -тем св израсти до одређене висине”. — Дорашће и он брзо до

самара магарећега.

дорат м коњ тамнориђе боје“. — Предраг не да дората, а Славко не да

зекана, па и(x) нека за дно.

доруча“к -чка м јутарњи обед“— Ми смо викали предpучак, а са (д)-cy

обрнули на доруча“к.

досада“н -дна -о “непријатан“. — Вала ми је та брадавица досадна, |

досадно прил в. брадавица, f досадит - адим св“дојадити”. — Ја велу: дако се и

Богу досади и дако се посере на ови народ, | досађеват -ујем несв°ометати у

послу, досађивати“. —Дође тунда досађује, а мене чека девет работа“.

досад прил до овог тренутка”. — Доса“(д)-су се слушали л”уђи, а поса“ (д)-

ће, насум, нес'оји и ништа-робе.

доси св осим”. — Те Колашин огњу предадоше / Доси неке понајтврђе куле

(5: 85).

досипат -плем несв“сипањем додавати на оно што је већ усуто, доливати”;

досут доспем св.

доскор прил доскора, донедавно”.

досмрђет-рдим свв. допрђет. — Још да и он досмрди и неће им) фалит

ниједна трања.

досал”ат - ал'âм несв“додавати со у храну”, | досолит - олим св“додати

co”; в. слaн.

доспјет-ијем св стићи, дорасти за удају, женидбу“.

доста прил 9. — Доста су јада“ задали овоме народу несретњеме, | Д"ости

-a -o “многи”. — А дости домаћини бише овце и у планину остригли, | дост"ина

“многи, мнозина“. — Достина су се јавили да им) се да та пензија бора“Чка. —

Достини сам вал”а, а не знам оће ли ми Бог то неђе урачунат. — Стога се за дос

тину каже: „Увpга се на ујчевину“ (2: 481). — Достини се замјерио (4:67).

дoć'eháт се -ам се несв“схватати суштину нечега, откривати смисао Нечега
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што је прикривено, досећати се“. — Кол'ко се ја доčећам, ми смо се неђе виђали,

ма не знам ђе, ишћурело ми је, | дoć'eтит се -им се св. — Ка“-сe дoćетим,

казаћути.

дотај -а кнем св“додирнути“. — Ако га дота“кнеш, одма зацврч и ка цријево

на жар.

дотични -а-б који се додирују, суседни”. —Надбтичне катуне нема никбга.

— Два »дотична« (сусједна) села заједнички оцјењују штету (2: 162-163). — Он се

окрену дотичној маси (3:264).

д"отоле прил дотле”. — Нека је наша викала: „Ја сан сита ето дотоле“.

дотрнут - рнем св наићи на тренутак“. — Кад могнеш, дотрни да ти нешто

речем.

дотртат дотртам свв. допрђеш.

дотуј -учем св убити некога ко је већ онеспособљен, дотући“. — Змију си

дотука“н ка“(д)-jбј главу спрштиш, | дотуцат -уцам несв“убијати већ онеспо

собљеног”.

доћукат - укам св дознати по причи с разних страна, повезати различите

вести, гласине”.

доушивач -ача м доушник”. — Сви су они доушивачи и мбрали су нешто

потпишеват; да нијесу, не би и(х) јопет примили у ту њину партију (Б3).

дофабит -'āбим св“вабљењем окупити стоку“. — Не мож више ни овце

дофабит ако им) не вијеташ да ћеш и убачит у партију, | дофабнут -нем св. —

Дофабни те овце.

дофатит -им св“дохватити”. — Кад би ми неко дофатио ону грану, дала

би му напул"он. — Нема се кад ни за нбс дофатит, | дофаћат - аћем несв1.

“дохватати“. — Нешто ми често дофаће ону боцу с вр креденце; 2. простирати се,

захватати“. — Сумор дофаће та“ дио Планинице који дофаћу и ови з Бинџе (Кж);

— се доћи у сукоб, посвађати се”, в. забран.

дофујат -ам св“стићи клизањем”.

дочекат -ам св 1.a. "срести некога ко долази и поздравити га”. — Дочекали

су не ка што се најлепче могло, в. чекат, б. поставити заседу непријатељу“. —

Дочекали су их) са Сеница“н и полом или, ма смо то зисто добре платили; в. "с

нестрпљењем нешто очекивати? — Не могу дочекат) да у попијем, | дочекиват

- Ивам / -ујем несв. — Бива: дијете у сан цикне — зору не дочекива; || дочекање

с дочек, гостопримство“. — Такво искрено дочекање мож нај само кот поштене

сиротиње, | дочеклијам "гостољубив, гостопримљив домаћин“. —У ту су кућу

вазда били л”уђи дочеклије.

дочић в. до.

доша“пнут -а“пнем св шапатом саопштити, тајно, у поверењу дојавити

неку вест“.

драгоман м преводилац“. — Ш њима је одио драгоман, некакво грдило

бјеше, | драгоманит-им несв1. преводити”. — Јесу ли нашли ко ће да им)

драгомани, 2. одлучивати, посредовати“. — Ови дана“шњин главари мисле да за

све могу да драгомане, ма мене заисто нете учит како се прича с луђима и како

се л”уђи дочекују.

дражба ж шала, подругачица” (2: 473); в. даскалица, | дражња ж исто”.

— Нембте му казат сваку дражњу нашу, да ни се мање смије; | дражљив -a -o

“шаљив” (2: 473).
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драм м мала количина нечега, грам“, | драмулић дем безвредна ситни

ца, ситне дечје играчке“.

драча ж. 1. трн, бодља”. — Наболо се дијете на драчу и оперите му то

ракијом; 2. бoт“багрем". —Ти си како изроди ромица: учуја се на ту драчу (2: 465);

в. уфатит, шума, | драчав -a -o a. трновит, бодљикав“. — Бачите те гранч'ине

тамо, драчаве су, да се дијете не нагрди, б. који има много ситних кошчица“. —

Драчава је та риба и пазитетб дијете да му која не запре.

дрво -ета с 4, | дрвланик / дрвленик-ика м место на коме се одлажу

дрва за ложење”. — Ено ти секира на дрвленик, | дрвеница ж дрвена конструк

ција самара” (2: 16), | дрвењача м човек који се ни за какав посао не може упо

требити, нити се било чему научити“. — Дрвењача па дрвењача — ни за што га није

Богда (Бч), | древенџам исто“. — Јеси ли мога“ нај какве боле раднике, да

не доводиш ове древенџе, дрводјелство с израда предмета од дрвета” (2:74);

дрвођеља м занатлија који израђује предмете од дрвета” (4); | дријево - а с

“дрво као растиње”, зб. древад, древје. — Ја сам знава свако дријево како се зове

и свака трава, а отка сам отиша“, позаборавја сам им) имена млогијема. — Јед

на наша отишла у Београд па после двије године дошла тун и пита за смокву:

„Како се зове ово »древо«?“. — Тада је један змај, који је био на једном дријеву код

Јордана, прелетио у Русију (2: 53 277]; в. маом, древје с. — А земја је у крв оку

пана / Окупано древје и камење. — Досадише древју и камењу. — Ђе нити је древја

ни камена (5: 151 305 553).

дреждат - им несв“чекати дуго на једном месту, чамити“. — Дреждали смо

на Биоче и чекали да дође камибн.

дрeзг"a / др"езга ж стрма шумовита страна“ (Бc) (12:28).

дренов -a -o “који је направљен од дрена“; || дреново прил тешко, жесто

ко“. — Дреново ће га платит, в. дозваш, || дреновак -āкам штап, прут од дрено

вине“. — Није се ника“д одваја од једнога дреновака, | дреновач -ача м исто”.

— Ако уберем дреновач, ја ним ћете се смирит, || дреновача ж исто“. — Пазите

се, ђецо, да ви не почне пуцат дреновача, дреновина ж дреново дрво“; |

дрењина ж 1.а. дрво Согnus mas L.“ (Бч), б. плод дрена“; || дрењина; 2. “ракија

од дрењина” (2: 59, 1: 261); | дријен м бот дрво са жутим цветовима и плодом

киселкасто-трпког укуса Сornus mas L.“.

дречат - им несв“вриштати”.

држава ж 9. — Ове трање оте да начине државу, а не умију начињет ни

држало за матику.

држало с дршка, држалица за алатку”. — Л”уђи су сами начињали држала

за све (алатке), за čекиру, матику, теслу, |држалица ж “Исто“. — Ми велимо

држалица, а тамо наниже нис Куче веле држало (Бc), | дршка ж дужа полу

га за коју се хвата посуда, ручка”. — Паде ми дршка одј-тигања, | држгора ж

“густо шибље кроз које се с муком може проћи јер се понека грана увек закачи за

онога ко се кроз шибље пробија“; | држат држим несв1. 9; 2.а.“гајити, одгајати”.

— Они су држали овце, краве, имали козе. — Има га рашта држат— да му сломи

врат, б. водити бригу о имању”. — У ови Косора“ц Вукослаовићи су га држали и

Шпиро у та“н Жглијеп некол'ко времена; 3. поштовати”. — Ако су вјеру држали

и поштовали Бога, он и(x) је мрзио, - се бити привржен“. — Они су се вазда

лијепо држали и никад међу њима није било Грке ријечи; в. запријенут.

дријево в. дрво.
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дријем м сањивост, поспаност“. — Уфатио ме дриjeм, бјд"о да виђуђе ми је

кревет, || дриjeмaт дријемам / дриjeмлем несв“бити поспан, у полусну, спавати

лаким сном”. — Ја после мало лега“ и дријемам.

др"ијет (се) дерем (се) несв1. "скидати кожу са закланог бравчета”. — Ка“(д)-

се заколе овца, дере се и жене од|-те чапре начине мије; 2. “вриштати“. — Виђи

што се онб дијете дере, када га цијепају, 3. сатирати се од посла, трошити живот

мучећи се“. — Оди, ђевојко, ако кабулиш са мном вијек дријет, да ти дам грош,

дерњава ж вриска, вриштање“. — Прекините, ђецо, с том дерњавом, да ви ја

не придајем по репу.

дријешитдријешим несв“развезивати“. —Та“н се кукл”ивацлако дријеши,

повучеш крачи крај. — Били су у стању најљуће псе из ланаца дријешити (2:193).

др"инцат -ам несв“спавати у време кад чекају озбиљни послови”. — Дринца

он и не види да би му се он и облак мога побуратна сијено: || др инфат-ам несв

“Исто“; | др"исат дришем несв“исто“. — Док преко атара корманим, видришете. —

Пушти нека дрише (4: 125 343).

дpкалица ж неозбиљан разговор, бесмислена прича“. — Оставите ви те

ваше дркалице и 'ајте на работу, в. цркел ив.

д'рка“т м дрхтавица“. — Одједном ју еуфатио нечесов дрка“т и само се

завалила: цик бездува!; | дpктат - им несв“дрхтати“. — Не знаш је ли жешће

дркта од муке али од зиме.

дрло с тешко проходна каменита страна”. — Кренуше преко некаквога дрла

и једва нађоше нечесову путл”агу.

дpлазина ж дрвенасте коровске биљке у сену“. — Дрлазина је у сијено она

травул”ина ка лопув, штава“л”, шапковина (Бc).

дрнда ж направа за растресање јарине”. — Јарина се тресе на дрнди (2: 30

70); | дрндало с направа којом се растреса згрудвана вуна”. — Дрндалом на дрнди

тресли су јарину и ваљали пустове (2: 70); | дрндарм радник који растреса

вуну и припрема је за ваљање”. — Запазио сам овође нека“(д)-ка“(д)-иђау неки,

звали су се дрндари, они су тресли јарину. — Раније су дрндари по Кучима тресли

вуну и ваљали пустове (2: 70). — Дрндари тресену вуну увију у мале куђелице (2:

30); | дрндарлук м. — Бавили су се л”уђи пређе тијем дрндарлуком, а сад више

нема ни оваца“ ни дрндања; || дрндарство с обрада вуне дрндањем” (2: 479); |

дрндат -ам несв“растресати вуну на дрнди”.

др бб дроба м стомак, трбух“. — Заболио га др бб и два дана ништа не

може изес. — Пушке су му разнијеле прси и дроб (2: 484).

дробит дробим несв1. мpвити хлеб у млеко, да би се припремио обед“. —

Ка“(д)-се дроби л”еб у варенику али млијеко, начини се дробл"авина и мош се

лијепо нашкопит, 2. прен несувисло причати, брбљати“. — "Ајде више прекини и

не дроби, |дробел”ат -ам несвв. дробит 2. — Ено их) под муpвом: дробел“ају и

целијевају ону демижану; || дробљен мудробљено парченце хлеба“; в. запиљат,

дробjaвинa / дробjевина / дробл"авина ж јело од хлеба удробљеног у мле

ко“. — Кад се хлеб здроби у млијеко, варенику, јардум, иpу или млаћеницу зове се

дробjевина (2: 102]; в. крнут, | дробница ж »мала пченица«” (2: 50).

дроњав-а-о“подеран, исцепан”; в. сквpчит (4:256, Ж25).

д'рса“к дрска -о дрзак. — То је дрско и безобразно и од њега се друго није

могло ни дочекат.

друг м пријатељ, особа која је пријатељством или неким другим разло
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гом везана с неким“. — Вртали се л”уђи згрббла и чују да је умрла једна поган

и ништа-роба, морају му прој испрет куће, ред је да сврну и питају ајтар,

неће нико да лел”екне, а један вели да оће он и, ка“(д)-су дошли прет кућом,

залел”ека, „Леле мене (и помену му име), друже своијен другова“н, а што ти не

паде нам на дана“шњи дан!“; в. jeак, | друга ж a. вршњакиња, пријатељи

ца”. — Нема их) више: и друге су ми дал”еко. — Друге су ме укориле, е сам синој

мужа била (2: 379); б. угледна, гласита жена”. —Нема јбј друге колико ни Милици

Богићевој, изр, црна — унесрећена жена, несрећница“; | дружина ж војничко

друштво“. — Војник није одустајао од војске ни онда, кад није имао војне опреме,

јер су га »дружина« помагала ониjeм чим су га могла помоћи (2:183).

друго прил другде“. —Тб је било неђе другб, није на Језера, | другом

“други пут”. — Није другом одио — ђаво мака“н! — Па ни другом ударише Турци

[5: 531); | другобратучед м трећи степен сродства”. — Прву близику после браће

чине »стричевићи.« или »првобратучедик, онда удругобратучедик и »Трећебратуче

ди«, послије ових настаје »polђаштво« (2: 127); | другождрепкиња ж“кобила која

се други пут ждреби”. — Младаје та кобила, другождрепкиња; || другојагњица ж

“овца која се јагњи други пут“, | другорала“ц-лца м “во у другој години презања

у рало“ (2:18); | друготеока ж крава која се други пут тели“ (2:18); | друго

телкиња ж исто”; f друкче / друкше прил друкчије, другачије“. — Мбра си

ш њим друкче причат, в. ибрет, изр. бит друга бити горе, неповољније“. — Не

кришти да не бидне друга, в. обад.

дрцалина м/ж “причалица, брбљивац“. — Је ли ве она дрцалина удавила

с причом?; дрцат дрцам несв“брбљати, неконтролисано причати”. — Ја сам

мислила е ви не умијете дрцат ка ви наши.

д'уб м листопадно дрво чији је плод жир, храст, Quercus, цер Quercus cerris’.

— Били су некакви дубови церови да и нијесу два чека могли ошапит овако у

ове мајке Божинине, Милене. — Не знам има ли са (д) тога дуба мрве али не

(Кж); | дубина ж“кошница направљена од старе натруле кладе“; | дубиница

ждем мала кошница“. — Има неку дубиницу те у њу уфати рој, дубовина ж

*храстовина, погодна за грађу и огрев“; || дубрава ж храстова шума“. — А он ту

искрај те дубраве, пушком, па у тигле — трап!; в. вала, дубравица ж дем. —

"Они су се били склонили у једну дубравицу; дубравни -a -ô који се тиче

дубраве, који се односи на дубраву”. — На рамо му брешка гранајлија / А под руку

дубравна сјекира (5: 219).

дуб"a°к дупка м сталак у који се дете ставља да »дубик кад почне да се опи

ре на ноге“. — Није он више ни за дуба“к, искочиће иж њега али се преврнут,

дубирог м колиба кружног облика с купастим кровом, висине 4-6м.“ (1: 237.255,

2:20); | дубит-им несв“стојати у дупку (о детету које тек почиње да се опире на

ноге“. — Дијете метну у дуба“к, да се пол”a°ко опире и да дуби.

дубина ж размак између површине нечега до одређене тачке или до дна”. —

Још м браш од ит у дубину, плитко ти је, дубок — ока -о“. — Скакали су у оне

ирове и дубоке и плитке и живот су ми узели (од страха) да не сломе вратове,

f дубодолина ж в. укрит.

ду дува м дах“, изр. бездува, цик бездува пасти без гласа, умрети”; |

дуват-а-о“крепак, живахан (с обзиром на дубоку старост). — Које су јој године,

баба је, богоми, дувата: никоме на терет, а она најболе зна како јбlj)-(ј)е,

душа“к душка м “време за које се може задржати дисање, дах“. — Попио ју е из

душка (Ф). — Узе боцу и — гр!-гр! — на душа“к!
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дувак м бела марама којом се прекрива лице невесте или младе жене“. — (Ha

капи се) иглама закачи велика бијела махрама... »дувак« или »завјес“ (2:229).

дуван -анам бот једногодишња биљка из породице помоћница у чијем

листу има никотина; Nicotiana tabacum”; | дуван"ит - аним несв“пушити”. — Ја

сам дуванио педесет) година“, а са (д) заборавјем на њих), не да ми доктор,

бој и ми се за младос, што ли, дуванџија м пушач”. — Вала би вол”ела да

[o]ве моје дуванџије иза“гнам искуће.

дуг м 9. — Да им) није било тије оваца“, тешко бише могли да врну та“н

дуг, || дуговат - ујем несв“имати дуг“, изр. дуговат свијеће, || дужит дужим

несв“задуживати“. — Колико га дужиш, двије али три ил”аде?; || дужан дужна

-о дужан”. — Још са“[м)-му дужа“н пет илада“. — Она је свакоме у село дужна,

дужник-ика м. — Л”уђи нијесу знали што је дужник, а са (д) трање не знају

штоје чоек, | дужнбс(т) -остиж посао, дужност”. — Онје тамо одио на дужнос,

а нико није знава што ради.

дуга ж даска у бурету, бачви”; | дужица ж дем. — За оне ба“чвице мале

иду и мале дужице (2:74).

дугача“к -чка -о дуг, дугачак”. — Тануривак ми је мало дугача“к, имаш

(лји неки крачи; дугл"ат -'ā(м) несв. дужити, продужавати“. — Нећемо о томе

више дугл”ат. — Скрати и не дугл”alj); | дугл”ит дуглим несв“исто“. — Кад она

крене да дугли, мош се наспат док стигне до краја. — А што ћу ви дугљит лакр

дију (2: 421]; | дугл”ина -ēж дужина”. —Ту ти је дуглина седа“м метара“н, а

ширина четири, f дугорепа ж овца дугог репа” (2:10); | дуг"улажа.“дугачка

а уска њива, ливада“, б, мршава крава дугог тела“; || дугул'āc -ста -о издужен,

дугуљаст“. — Била је, онакб, мало дугуласта, дугул'éнта м висок сувоњав

мушкарац“. — Који бјеше они дугулента с Мишом, || дужина -ине ж, || дужин"бм

прил уздужно“. —Тб се положи овакбн дужин"бм; || дужитдужим несв“причати

надугачко и нашироко“.

дуговат -ујем несвв. дуг.

дудук м 1. приглупа мушка особа”. — Један дудук тун носи бора“чку

пензију, а није пушку палио коко ја; в. ћаш!; | дудукоша ж приглупа женска

особа”. — Дако се и за њега нађе нека дудукоша, | дудучић м дем; || дудучина м

аугм. — Кад они дудучић порасте у дудучину, млоги те му се склањат, 2. свирала”,

fish. -ста-о“приглуп”. —Тбебила она мончина снажна, а дудукас, | дудукат

-ам несв“свирати у дудук“; | дуд"учит се -им се несв“понашати се приглупо. —

"Аjте, нем'ôте ми се тудије дудучит.

дуждевњак м в. дажд.

дужит дужим несвв. дуга“ча“к.

дузменит -a -o “немиран”. — Она је крава дузменита, ђабју мака“н.

дука ж овца“.

дукат м златник”. — Ови ти је дуван таман ка дукат.

дуло -а м геогр1. округло удубљење, пећиница, у стени“; 2. узан и стрм

теснац међу стенама“ (Бc) (12:28).

дуловно плесниво” (2: 52).

дулфин -инам пуначко дете“. — А ђе ми је бабиндулфин, благош баби.

дум ирожа“к-шка м в. демир-оџак.

думов м “пас” (2:9).

дунда ж пуначка жена“.
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д'упа-д'упа уводна поштапалица за препричавање нечије опширне и неза

нимљиве приче“. — А он д'упа-д'упа, ника“д да заврши, | д'упа-л'упа “исто”.

дупло прил 'двоструко”, в. пуштават.

дуp! / д'ур-д'ур! / д'ура! узв коњу кад посрне или штуца (2: 17).

дур'ат -ам несв“истрајавати пред невољама”. — Богме мучно, али се некако

дура.

дурлат - а несв“дувати дуго и силовито (о северном ветру)“. — Викала е,

веле, нека баба: „Ка“(д) би знала иское рапе дуpла ови север, одила би да јЈу

затиснем“.

дуруз м пуначко дете“, в. поручат.

д'уса ж1. брига, терет”. — Нијесам у мој вијек дана имала да ме дуса

није ћерала; 2. особа која околину оптерећује својом причом“. — Ма“ки ми се,

дусо, не могу дисат ни бество е приче.

душа душе ж ... — Она се вазда клела душ"бм очином, | душевник м

честити душеван човек“. — Душевници... чине суд од 6-12 добријех, душевнијех и

уопште вјерованијех људи (2: 156); | душодреше с четрдесетодневни помен”. —

Друга (даћа зове се). »душодрешек или »четрдесница« — четрдесети дан иза смрти

(2:269).

душанка ж горњи део народне ношње, обично од чоје или сукна, украшен

златним везом”. — Рукави су јој се, кад се обуче, низ плећи вјешали као садањој

душанки (2:91).

душа“к душка м в. ду.

душек м дебела мека простирка за лежање, обично од чешљане вуне ста

вљене у навлаку и прошивене, мадрац”; в. ковчег.

душманин м непријатељ, крвник“.

Ђ

ђа! / ђаба-ђа! узв за вабљење /терање коња (Бc); ђа, ба, ђа! (2: 16).

ђаво -ола м зао дух, оличење зла, сатана”. —Ђаволи или врагови, налетници,

типoтници, сотоне... настали су по народноме вјеровању кад и људи (2: 280). — Не

мошти, Петре, бежђавола ниђе! — Шкале уске и клисуре тврде, / С ђаволом је и

ајдуку проћи (5: 405), благ прекор. — Јавни му се, ђаоле, чуеши како те зове, изр.

ђа/вЈоли се жене / ђа/вЈоли се коте прилике када се догађаји не могу контро

лисати“. — Поклаше се браћа, ђаоли се поженише и нас сутур'аше у њине јаме,

| ђавол'ик -a -o “несрећан“. — Свака му је работа ђаволика ка да га ђавЈоли

уче, ћаволико прил. — Што ђаволико крене не може се друкше ни завршит,

ђаволикат - икам несв“клети, проклињати; »предавати ђаволук“. — А умијеш

(л)и л”епче, женска главо, нб да све ђаволикаш, в. предават, ђаволисат

шем (не)св“уништити, упропастити“. — Мене се чињи да те ти ђеца ђаволисат оне

штичице те си сложио у п'бртик, | lђаволоз"оба жа. “немирна овца, увек склона

да начини штету, због чега је куну да је »ђаво позобље.«”. — Она ми је ђаволозоба

опет прескочила у фруметин и не знам више што ш њом да чиним, в. вратозоба,

б. враголаста девојчица“. — Тезај) ти ту ђаволозобу почешће за перчин прије

нó ујачи, | ђаволо"овца ж. — Не могу се више секат с овијема ђаволоовцама,

душу ми узеше, | ђавол“и / ђавол”и -а -еa. “који се тиче ђавола, ђавољи“ —Тб
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на ђавол“и пазар вал”á пет мелебна“, а он даје два, б. сваки“. — Ка-се Радосав

Милетин врнуо „одонуд“, продава је новине па доша“ један те га тамо оправио

и пита га: „Радосаве, како ти иде политика?“, а он њему у дим: „Фала ти на

питање, до ђаволу продам, а понекад би и више кад би ми шилали“. — Нећеш

више ђаволу виђат, нб те и бит све вуци поклали, | ђавол”ути -a -ô сваки,

без остатка“. — Ђавол“уте нијесу оставили, нб и сваку макли, в. пофатат се,

изр, ћавол”е капле ни капи“; hавол”е силе израз незадовољства због тражења не

чега што се не може добити“. — О, ђавол”е силе, нема варенике, све сам усирила.

ђак м ученик”. — Јесу ли ви дошли ђакови из)-шкбле?

ђевер м 1. мужевљев брат“. — Жђеверима сам први пут одила у пл”ацу,

2. сведок на двобоју, секундант“, в. аман, ђевер"ичић м деверов син“. — Ови

ми ђевер"ичић иза“гна жену, иза“гна ђецу, све врак понио (Бc); | ђевер"ична

ж деверова кћи“. — Ђеверична ми се удала у Подгорицу, ђевер ми добро б"бн и

не знам како те се снај ни ови стари ни млади (2: 232); } ђеверск"и -ă -ô који

припада деверу“. —Тб ми је ђеверска кућа, | ђеверов -a -o “који припада деверу“,

ђевероват-ујем несв“бити девер на венчању”. — Ајде, бруко, да ја не ђеверујем

твоју снају (3:413).

ђев"бјка ж кћи“. — Родила е троје ђеце и двије ђевојке. — Шура ми није

волио ш њима пријател”сво, нб је ђев бјку, ка, ргнуо те напуштила та“ дом, изр.

веља — удавача” (2: 114]; в. приспјет, трајат, | ђев"б(ј)чица ж дем. — Остале

су за њбм двије ђев бјчице, ђево(ј)чина ж пеј “девојчура”. — Па онда поставе

некакву ђевочину с Орава која није знала ништа ни о чему; ђевоват -ујем

несв“проводити девојачке дане, девовати”. — Заборавила сам да сам и ђевовала,

јадођевоват - ујем несв“имати тешко девојаштво“.— Ја сам јадођевовала, а

нијеса“м лијепе "уре имала више нб ка“ сам се удала, | ђевовање с девојаштво

[2: 94]; в. бабоват, | ђевоја“чки -ā-б који се тиче девојке”. — Гревота је стат на

пут ђевојачкој срећи, да јбј се узме нарок.

ђед м 1. отац једног од родитеља”. — Ја ђеда, мајчинога оца, нијесам

запантио, а ову дана“шњу ђецу, када, уче да не панте ни очеве, 2. стар човек,

старац“. — Кои је то био ђед те везауставио на врЦвилина? || ђедом хип,

едурина маугм. —Ђети је они ђедурина? — Није он ђедурина — он је мој ђедо!;

} ђедов / ђедов-а-о“који припада деду”. — Тамо ми је остало ђедово кућиште

и кад ја умрем — нико неће знат ђе било, | lђедовина ж имање предака, зави

чај“. — Нама је тун ђедовина пе-стотина“ година“ и ми за другу не знамо. — Преко

Мокре стигосмо у Верушу на ђедовину (4: 36). — На тебе ће укор останути / Ако

своју ђедовину пуштиш (5:349).

ђекли? — Ој, ђевојко, ђекли, ђекли, оћемо ли ђе смо рекли?

ћеко зам“понеко”; ђекојом прил понекад“. — Ти обрни цареву главу, а

ђекојом га и заљушти.

ђелат-ем несв“тесати“. — Колико си ђела камење?, | ђел"Иво с каме

норезачки производ 7; В. шкала.

ђем м "гвоздене жвале које се коњу стављају у уста, а са страна се за њих

причвршћују узде“.

ђемија ж лађа“; | ђемиџија м лађар“ (2:402).

ђендар-арам“ђердан / ђердан (2:93); | ђендаруша ж овца“.

ђенут ђенем несв“скупљено сено, сламу, сноповеденути, садевати у стог“,

B. ca“дијеват.
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ђенут“ (се) ђенем (се) сва. наћи се“. — Не знам куј да се ђенем и чеса

прво да се прифатим, б. оставити, затурити, сакрити и од себе“. — Не знам ђе

сам ђенула оне игле. — Нека ми неко рече ђе сам ђенуо они кораћ, | дијеват

(се) дијевам (се) несва.“чинити нешто с нечим, манипулисати“. — Послије сам ја

видио куј је он дијева ту муницију, б. изгубити се, нестати“. — Сад је ту била и

зајад ми је куј се ђеде. — Никад им) мајка није знала куј се дијевају, но им) је

стрина носила да ију и да се покрију, б. кретати се, налазити се“. — Није знава

куј се дијева и што се ш њим чини.

ђерђелијам. — О делијо ђерђелијо, оли да се узмемо: || ђерђелуша ж. — О

ђевојко ђерђелушо, неоћу те ја (2: 373).

ђерђеф м платно за везење затегнуто на оквиру“.

ђерз"бнка ж тип кошнице-сандучаре с покретним рамовима за саће, по име

ну њеног творца пољског пчелара свештеника др Јана Ђерзона (1811-1906).

ђерчек реч, заиста“. — Ђерчек сам се заклео да веј стоку не кољем, али ми ју

је мило виђет (2: 464).

ђетелина ж вишегодишња зељаста биљка из породице лепирњача,

Trifolium“; изр, ђетелина од четири пера (2:193).

ђет"еце -ета с детенце”; f дијете ђетета с дете“, в. макања (2: 114); |

ђетић м дечак, момчић“. — Ако буду обоје ђетићи да се побратиме (2:216-217). —

Дијете доцније зову »ђетић« или »фркуне« (2: 114); | ћетича“к -чка м дечачић”.

— Близу села невјесту сријеће један ђетичак од младожењине близике што се зове

»наконче“ (2: 227), | ђетиште с пеј “дерле“. — Иде она и брат јб(ј), ђетиште

бјеше, десе-двана“з година“н. — Међеђему се оку његову хајдук учини ђетиште (3:

232); | bºечин ђечина -о“који припада деци“. — Мајко, ђе ми метну ону ђечину

робицу?; | ђеч"ина ж дечурлија”; | ђетиња ж трудна, гравидна”. — Ја бје

ђетиња са Славком, а Милица с тобом; || ђетињи -ă -ě дечји“. — Направио сам

био од ногавице ђетиње те га тијесно навуци, а овамо траку те ми се не може

смицат. — Особито мајку забрину тзв. »ђетиња болест« и »стрецање« ђечије у сну

(2: 5091; | ђетињски -a -ô детињи“. — Нема ђетињскога гласа у ово наше село. —

Ђетињска посла! —ругну се старац (3: 195, Ж29); | ђеца зб према дијете. —Ђеца

су здраво, а ми стари не можемо бит бол”и нб смо, ђечији -а -ев. Ђетињи,

ђеч"ињи -a -ě в. претресат, | ђетињит-им несв“понашати се детињасто“. —

Мисли: Вуле ђетињи (4:273).

ћечерма ж део народне ношње, мушке или женске, јелек, прслук“.

ђиди непром красан, диван, ваљан“, в. крмијекат.

ђија! узв за подстицање коња.

ђикна ж јака, снажна девојка“.

ђиле -ета с прслук“.

ђина ж овца“.

lђинђува в. ћинђуха, | ђинђувица ж дем, в. трава.

ћипат ђ'ипам несв“неуморно скакати“. — Боле бише учињели да су ми

шароњу одмијенили двије бразде, н"б што тамо ваздан ђ'Ипају; | ђ'ипит -им св

“нагло устати, скочити“. — Он ђипи ка да се помами, | ђ'ипа“ц ђипца м здрава,

снажна момчина”. — Може се онјош погнат с ониjeмађипцима.

ћогат м коњ белац“.

Ђорђија; Радосни Свети - в. Ђурђевдан[2: 241).

bувегл"ија м младожења, ђувегија“.



114 Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

ђумрук м царина”. — Да на медунској Ћафи узима ђумрук (2: 141).

Ђурђевда“н -евадне м празник Св. великомученика Георгија, 23. априла /

6. маја, а ако у тај дан пада Васкрс, празнује се 25. априла / 8. маја”. — Ђурђевдан је

највеселији годишњи празник, њему се, веле кучки Срби, „и тица у гору и змија под

ками весели“. Зато га и зову »Радосни Свети Ђорђија« (2: 241).

ђурђуја / ђурђул”a ж крава која се отели око Ђурђевадне” (2:18).

ђутура ж “све заједно, без појединачног мерења или бројења”. — Подузи

мају... радове на »ђутуру«, а то је »под кесим“ (2:68).

ђутурум м изнемогла стара и склеротична особа”, | ђутурум"ат -"умам

несв“понашати се склеротично, бесциљно лутати“. — Ђутуpума тамо-овамо,

бој им се да се не завали у какву рапу али не спрца низа стијене и да не не нађе

јад од њега, | ћутуpумит-им несв“постајати склеротичан”. — Ја, богоми, виђу е

ђутурумим, нбе мука с ониjeма који су ижђутурумили, а то им) нема ђе допријет

у памет.

Е

е св. јер“. — Цар се не пита с рзом моје кућа и фиса краснићскога, е Крас

нићи не дају са своје софре пријатеља, док се на овој долини не укопа триста крас

нићскијех џегадура (2: 202).

еја реч. “да, јесте“.

"екат "екам несв“радити тешке физичке послове, сатирати се“. — 'Екају

животом, а не види и(м) се "аира, | "екнут екнем св "подметнути се под тежак

терет, повући више него што се може понети”. — Екни сад, екни сутра, па ћеш

прекоČутра без)-живота; в. откијеват.

ексичан -чна -о “непотпун, непрецизан“. — Овај лакат »ексичнији«је од пред

реченога лакта и зове се »терзијски лаката (2:73).

"ела! узв за подстицање, одобравање. — Ја бјд"о код)-стрика. — "Ела, благо

ђеду, | "еламо! "елате! — Да поставимо старешину у село: кмета, командијера

и све то што треба. Еламо, де! (Ж21). — Елате лијечак! — Остасте гладне, елате,

немоте на мене гледат (4: 196 202). — Па баш еламо (3:487).

ел"да ж хељда”; || елдовни-а-о“ који је од хељде“ (1:260); | eЉДОВНИЦа Ж

“хлеб од хељде” (2: 100).

"емиси реч. “речца којом причалац најављује о чему ће причати”. — И тама,

емиси, запрашташе пушке испод Браћаштице — некбме је пукла погибија!

ендек м канал, јендек”. — (Редови лоза) остају као у ендеку (2: 56).

ºерђела ж / ерђело с чопор коња, ергела“. — Једном украду ајдуци у једно

ме селу ерђело од четиридес коња (2: 455). — Од пастуха... вук не смије »ударити

ерђелу« (2:15).

есап м рачун”. — Царски тевабија није мога учињет есап (2: 457).

ећим м лекар”. — Кад дивље месо сувише набуја, отсијече се »нештером.«

(оштрим бритвулином), који се убрајао међу алате народнијех хирурга, који су се

звали ећими (2: 550); в. видати.

ефендија м подсм“господин”. — Скупи ноге, ефендија!, в. питале.

"ешек м 1. догађај који изазива згражање, спрдњу, скандал“. — Пука“ је ешек

од овије жена“. — Дигли су ју на ешек и није јб(j) било живота. — Сељани га ди

гоше на ешек (МП,35); 2. буран, заразан смех”. — Цио ćедник стаде ешек од оне

напасти.



Речник Куча 115

Ж

жа прил жао“. —Жа ми га ка моје дијете. — Најжалије ми је што му не мога

отис на плач, | жалибоже реч. нажалост”; в. Глава, | жалбст) -сти жа. “туга,

душевна патња“, б. саучешће, жаљење за покојником”. — Учествујем у жалбс, в.

корота (2: 267); | жалоса“н-сна -о тужан, ожалошћен, суморног расположења,

јадан”. — Не зна куј је кренуо, жалосна му мајка, | жалосник м несрећник,

бедник“. — Остави жалосника, нем'б се гријешите му је доста несреће да му се

не додаје; | жалосно прил. — Ништа јадније и жалосније у мој вијек нијесам

виђала; | жал”a -е ж жена која не престаје да прича и да се жали на своју несрећ

ну судбину”. — Је ли ти била јутрбс она жал”а несретња?; | жал”ат жал”ам Несв

“причати без смисла“.

жабаж безрепи водоземац са дугачким задњим ногама прилагођеним за ска

кање Ranidae”; | жабица дем, | жабице“lymhomata colli, шкрофулозни отоци или

ране испод вилице Lymphadenopatia Bрата” (2: 529); | жабурина ж жабља трава“.

— Пасем траву жабурину, пијем воду мутљавину (2: 409); | жапка ж гумена или

кожна кантица за вађење воде из бунара“ (у Пиперима: "мешина за скоруп”).

жагор м тихо брујање мноштва људских гласова“. — Народ се уморио и

поче жагор; || жагорит / жагорит -ě несв. — Кат поче да се жагори, диже се и

вели да треба да чунемо што прича они искомитета.

жала“ц жалца м жаока“ (2: 43).

жалибоже реч. в. жа.

жалбе(т) -сти в. жа.

жал”а в. жа.

жандарм жандарм. — Шпиро се препаде па стиште у жандаре се уписа

оне националне, в. иандар, | жандамеријаж“жандармерија”. —Неће жандамерија

д'бј да то претресе, в. иандамерија.

ж"апка в. жаба.

жар м 1. 9. — Разгрне се та“н жар и наложи се, 2. “спаљена шума“. — Отидем

у жарове и тамо се вртим по плочама ка“ радиши. — Нај ћемо се украј жарова (4: 67

210); | жаревина ж место где је изгорела шума“; || жариште с исто”; | жарит

жари несвбезла. “помало болети“. — Жари ме нешто у ову задњу ногу, насум

ћу обршит ка тетка и стрико, б. пећи (обично од додира коприве)”. — Не знам ђе

сам дофатио коприву, а са“(д)-ме те лијепо жари, | жаркат -а несв“поболева

ти“. — Почела е да ме жарка и ова лијева нога (Б3), | жарнут -нем св°ожарити

(копривом). — Ђе те то жарнула такб шестоко?

жбањ м "буренце“. — Они се жбањ потури под л”улу и у њега иде ракија,

| жбањић м дем. — Он је начиња оне жбањиће, | жбањчић м дем. — Подметне

се они жбањчић под л”улу.

жбир м 1. вешт, лукав човек“. — То је жбир, њега неј преварит, 2. доуш

ник, шпијун“. — Код овије најболе успијевају жбиpи и друге рђе.

жвакнут -нем св. “гласнути се, писнути“. — Прекини и да више ниједну

нијеси жвакнуо, да ти вилице не развалим.

жгамеж м 1. ситни инсекти“. — Наплинуо нечесов жгамеж и не мош се

од њега одбранит, ка некад они скакавци што су не притисли; 2. прен морал

но проблематични представници људске врсте, жгадија”. — Данас не можда се

изма“кнеш од-тога жгамежа, нб што ћеш кад више нема луђин.
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жгл"ијеб / жлијеб / џгл"ијеб м геогр“дубоко суво корито некадашњег водо

тока“. — Пребачили су га утан жглијеб и тамо га крили некол'ка мјесеца и о јаду

радили и њинбме и његовбме (12:28).

ждрал / ждрал” м зоол 1. птица из истоимене породице Grus grus”; в. кр

кћет; 2. коњ сиве длаке“.

ждрва“њ —вња м ручни млин за млевење житарица“ (1: 254); | ждрвњи

-вања“ плт (2: 52); | ждрвњат -ам несв1. млети на жрвњу, жрвњати“. — Били

он и ждрвњи па ждрвњаш док ти руке опану; 2.а. халапљиво јести“. — Оставите

га, видите ли да ждрвња и да не чује што му ви причате, б. брбљати, торокати“.

— Прекини, образа ти, и немо ми тун ждрвњат. — Меле ка празни ждрва“њ и не

мисли предвајат.

ждријеба“ц-пца м.“ждребац“; | ждријебе ждребета с, зб ждребад, мла

дунче коња”; в. спутит: || ждријебит се ждријеби се несв“омлађивати се (о ко

били)”; | ждребећи -ā-е који се тиче ждребета“; | ждребица ж, | ждрепчић м

дем. — Бачила је ждрепчића, синбј се ождријебила.

ждријело с 1. улаз у обор“. — Ово малб, из двије ноћи, загна се горе па

побјези, за ждријелом па овамо, 2. геогр“узан усек на брдском превоју”. — Кад

ижл”ежеш на ждријело, потле ти је лако, ка с Царина“ до катуна нашега. —

(Кљуса се) запиње на ждријела и »лакоме“ прелазе, ђе је... вуку »сента« (2: 65;

12:28).

жђетна ж “гравидна”. — Бјеше тамо и једна невјестица, жђетна, и дбђе да

ми кане да умијем руке.

жевкат -ам несва. “гласкати се кратким лавежом, кевтати“. — Да је умбрна

ка НеКИ Овамо, она биза не би сваки ча“c жевкала; | жевнут -ем св“писнути,

гласнути се“. — Нембжевнут — да ти не бидне потоње!

жедан жедна -о 9. — Додај) баби ону сафицу воде, жедна ти је и да јбј

спасиш душу; | жедњат -ам несв“бивати жедан, жеднети”. — А што се жедња

од сл'āне пршуте — зна ли ико!?. — Немају бијеле утробице, па зато не жедњају (2:

511); | жеђа ж жеђ. — Оскудан живот овога народа привикао је становништво на

глад и жеђу (2: 504); в. гладињи.

жежен -a -o “паљен, топљен и обликован на високој температури”.

желуд / жал'уд м плод храста, жир (1: 263, 2: 375).

жел”a -ě ж тежња за постизање нечега, прохтев, чежња, жудња”. — Е вала

ми је жел”а да још једном ижл”ежем на Царине; | жел”ет желим несв“желети”.

— Нембте, ђецо, л”еб бачеват — да га не желите, | жел”но прил. — Са“(д) више не

чуем таквије ријечин па би желно ко тебе дошан.

жемпер м горњи део мушке или женске одеће, исплетен од вуне, џемпер“.

— Жене су пређе плеле фањеле и то су луђи носили при тијелу, а са д) више

плет"у ове жемпере.

жена -ě - ж. — Која би она жена те те заустави код Локве? — Умрије му,

кукавцу, жена и остадоше му двије макање, | женица ж хип. — Она му женица

лијепа кајабука, | женетина жаугмпеј. — Онаће муженетина нагрдитфамилију,

женар м мушкарац с неким женским манирима; мекушац“ (2:116); | женидба

ж 4. — Ђеца му приспијевају за удадбу и женидбу, а како ће из)-сиротиње ако

Б"бг не поможе, в. сеструљина, | женскадија ж женски чланови породице“, в.

кошаш.

ж"еп м цеп”, в. штат.
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жесток -a -o “љутит, оштар, пргав (Ж26]; в. шесток.

жешељ м”?”. — Уби”, богами, да више некад не лане за жешељ (3:480).

жив жива - о 9. — Жива нијесам да им) се нешто није десило те се не

јавју, изр. не чут се жив не смети проговорити”; | жива“ц живца м камен чврсте

структуре, који се тешко ломи”. — Нем"б на мртви кам стат нб на живац до саме

куће (Кс). — Чест"б пут и такви су л"уђи на камење живце, на плоче које се не могу

сломит, давали с"б овцама (Кж); i живина -е ж 1. животиња, четвороножно

створење“. — Међу звјeрaдима најомраженија је »живина« вук (2: 334). — Добрим

Лијеком од »срца« сматра се појести наште срце печено зечије срце и онда се завје

товати, да се већ цијела вијека ни одједне »живине« срце не једе (2: 536-537), изр.

прихватна живина узгредна стока“, нејасно (2: 40); | живинче -ета с једно грло

стоке“, 2. »жива рана«, рак коже“. — »Живина«, а тоје рак (саrcinoma), према народ

ном схватању долази с тога што је болесникова мајка јела, још док га је под пасом

носила. — Колико се »живина« страшном болешћу сматра, доказ је у томе, што се

њом неко проклиње: „Живина га изјела“ (2: 542). — Е, губав лије, живина га изела.

— Ил”аде сам пут и овијема овчуринама рекла живина ве изела, | живистијан

-анам обично у изразима живи живистијан мноштво, ројеви инсеката (скакавци,

муве, мрави)”; живистијан свијета. — Јеси ли запазио ка“(д)-су, одма по рату,

напали скакавци и од)-тога живистијана једва смо се одбранили. — У пл”ацу се

дана“с нијеси мога“ обрнут: притиска“н живистијан свијета и ода“нуо сам ка“(д)-

сан се отуд изма“ка“; || живица ж тврда, каменита основа за кућни темељ”. — Кат

копаш полументу за кућу, идеш све док не удариш у живицу, на ками али на

землу тврду. — Кућна полумента закопава се у земљу док се год постави на живицу,

тј. камен, темељ (2:80); | живјет-им несв“живети“. — Не знам коликоје живјела

пошто су јој побили синове. — Мбрали смо да живимо и на ништа без ништа;

живб-бга стока“. — Одживбга држимо двије краве и десе-петна с оваца“н, а и то

ни је тешко. — Ако неко прекрши »амин“..., »војска« из племена разорила би и спа

лила преступникову кућу и опљачкала му све живо« (стоку) (1:220, 2:7); | ж"Иво

прил “брзо, силовито“. — Па на Турке живше кидисаше (5: 557); | живнут -нем

св тргнути се и пожурити, постати живахнији, вреднији“. — А ну живните мало и

пуштите те ваше бестила“ке, | живоват-ујем несв“живети“. — Е овако живовања

нема/ Нити ми је дома повратишта (5: 451), | живот - ота м 1. 9. — Не зна што ће

o(д)-живота; 2.а. “тело“. —Добар је у живот, те лијепо се поправио какав је био,

б. мушки генитални тракт“. — Ударио га ногом у живот и три дана се није мога“

исправит, | животиња ж стока“, в. вађевина.

ж"иг м "гвоздена шипка на једном крају зажарена на ватри”. — Шогоњица

згрије жиг у огањ, док поцрвени, и таквијем жигом убоде дива у око (2: 451-452); |

жиг"ат жига несв“пробадати (о боловима)“. — Жига га у рамо, ма од|-тога неће

умријет, | жигнут жигне св. — Кад ме жигне, оте очи да искоче, | жицкат

-'āне св с времена на време слабије пробадати (о боловима)“. - Жицка ме нешто

ПОТ Плећком, | жицнут-не св. — Кад ме једном жицне, доста ми је и за други

пут, | жицколит -и дем. —Ла“кче би ми било да ме ни толико не жицколи,

жижит - и безл несв“осећати нелагоду, непријатност (због слабих потмулих боло

ва, неизвесности). —Жижи ме на ужичицу. — Жижи ме што се нејавју, да се није

нешто десило да не вала, | жишка ж а. варница, искра“. — Овај приступајући

огњу и гршкајући цјепаницама, да што више жишака искаче (2:239). — Од буковога

дрвета су Цигани радије куповали ћумуре није ствара жишке, али он је неспор,
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брзо проди, па се боле продава ови од питоме горе, церовићумур (Кж), б. “же

равица“. — Ђедо је на длан узима жишку да зажди цингар, | жишкица ж дем.

— О(д)-жишкице и кућа изгори.

ж"ида“к / жита“к житка -o 1. слабе густине, разређен течношћу”. — Каша

је житка, млого жиђа от качамака, изр. меки образ —житка балета (2: 432]; 2.“ги

бак, витак, утегнут“, в. балаш, Житка каша Жиковића — прсли кота“ Петровића.

жила ж 1.“корен“. — Њему је жила дубоко, тешко ћемо га обалит, 2. жи

ока“. — Преко кључева попријече се »жиле“, ... танке букове штичице од 3-4 палца

ширине (2: 83, 1: 247]; в. баскија, 3. полни уд”, в. волујски, шкопит, школач.

ж'Ир м плод храста“ (р., обично желуд); | жирит жирим несв°гојити, то

вити (свињу)“. —Ми смо вазда жир или поједно прасе. — Особито се мало свиња...

жири (2: 40); | жировник -ика / жир бвник м товљеник”. — Онај који убије

жировника зове сусједе на вечеру (2: 40).

жито с 1. кукуруз“. — Посијали смо мало жита и мало пченице, ситно

с-. — »Ситно житок... дијели се на »озимк и »japa жита« (2: 50); 2. обредно жито,

кољиво” (1: 298); в. прекађивање за мртве.

жица ж 1. 9; 2. жилица којом се лоза »хвата« за розгу или разапету жицу”,

3. танак цурак воде, слaб извор“. — Нема тун дожица воде.

жишка ж в. жиi.

жлијезда ж жлезда“. — Појавила му се нека жлијезда испот пазува па ће

глеa(т) што ће.

жл”е прил “слабо, зло“, | жл'ипут в. злипут “пут на коме човека могу

снаћи само несреће“. — Та е Шпирова пушка замила п'б Куча“ на жлипут.

жмира ж, обичније мн, остатак од топљења сланине, чварак“. — Кад

истопиш сланину, ми то зовемо жмире, а ја сам чујала да то неђе веле чвара“к,

жмирица ж дем. — Ненад се ка жмирица увуче у групу (2:159).

жмирет - и несв“слабо светлети“. — Она ћорицаједва жмири, да се не рече

дају нема; | жмиркат -а несв“светлуцати, трептати пре догоревања, гашења“. —

Почела је да жмирка, са“(д)-ће се да се утули.

жмурет - им несв“бити затворених очију”. — Ја се наслонио у ону к'оћету

и жмурим, а знам е нећу заспат, жмуркат -ам несв“чешће трептати (због

проблема с видом)“. — То дијете нешто млого жмурка, требало би га повес да

му доктор погледне очи, | жмур'о -а м мушка особа која жмирка“. — "Ајде, мој

жмуро, иза“гна(ј) ону јагњад из ливаде, | жмурбк'ан м исто”; | жмурбкиле

м“исто”; || жмур"бка ж женска особа која жмирка”.

жњетжњем несв“жети“; || жњетва ж жетва“.—Жњетва се вазда рачунала

у женски поса“, а л”уђи су то млатили (2: 50); | жњºетвар м жетелац“. — Окупе

се жњетвари и жњело се све срповима, највише жене; || жњетварица ж жена

која жње српом”. — Окупе се жњетварице, па удри док руке опану.

ж'олав -a -ô жгољав”. —Тб је било малб, жол'āво, није се од њега имало

што виђет, | ж'ол”авче -ета с кржљава, неразвијена особа, жгољава млада осо

ба”. — Дође онб жолавче и поче да прича неку њину »ист брију«.

ж'рд -иж мотка која се ставља на стог да притисне сено“; | жрдина аугм

“већа и тежа мотка исте намене“. “

ж"уга ж ситна, неугледна особа”. — Седи, жуго, и прекрати, видиш-Глји да

ни сам не знаш о ча“му причаш.

жуђет жудим несв“силно желети, чезнути за нечим“.
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жуја ж овца жућкасте главе“; | жујан м "ован жућкасте главе” (2:10); |

жут жута -о који је боје воска, злата, маслачка”; | жутал” м 1. коњ жуте дла

ке" м. — Има сам једнога жутала и добре ме послужио, 2. подсм“момак светле

косе“. — Што је тражио они жутал' одј-тебе?, | жутарица ж коза“; | жутељав

-a -o “жућкаст”. — То је син онога жутељавога »прекопланинца.« Тура (3:134); |

жутиле / жутило м “снажан човек риђе косе“; | жутка ж коза жуте длаке“;

жутком јарац“ (2: 19); | жут'бка ж овца беле длаке са жутим кругом око

очију”; в. жуја (2:10); жуток'ан м бели ован са жутим кругом око очију”,

жутило с жута боја, бледило болесног човека” (2:71); жуткат -а(м) несв“поче

ти добијати жуту нијансу, венути”. — Пченица је почела да жутка, бојим се да је

мало поранила; „| жутнут-не(м) / жутнут жутне(м) св.“почети жутети, добити

жуту нијансу”, | жутколит-им) несвдем а. добијати дискретну жуту нијансу

(о растињу)“. — Почео је помало да ми жутколи, ако не бидне кише — мука, б.

“показивати прве симптоме болести“. —Ђедо ми нешто жутколи, ма кад га питнем

оће ли на Бријег — лако дигне стап, | жућеница ж 1. болест јетре, жутица”.

— Жућеница (жутица, icterus), једина је болест јетре коју народ познаје (2: 534); 2.

*трава којом се лечи жутица, маслачак”. — Против жутице се највише хвали добро

позната трава жућеница (2: 535 — нап. ур.); | жуце -а с“жуманце“. — Има јаја“ца“

из два жуца, жућ'о м “пас жућкасте длаке“; || жућком исто”; | жућкаст)

-ста -о“који има дискретну жуту нијансу”, жуч м жучни мехур, жутозелена

излучевина из жучи, горког укуса“. — Мисио је е ће боле бит најесен, а сад му

липчују — о-жуча. — Ожуча, жуч му нарасте па тама му на вене о-жуча се они

с"бк излијева и пролијева и тугује неколико дана“ и липчује.

жул"ит жулим несв“гулити, љуштити”. — (Кртолу) варе... у »киле«, па ју

»жуле“ ноктима (2: 102).

жупа ж нижи, топлији крај“.

жупа ж део народне ношње, џупа“; | жупелета ж в. иупелета.

жут- в. жуја.

З

за прил зашто“. — За, баба? — За, делијо ђерђелијо (2: 373).

заавет"ат - етам св“кренути бесциљно”; в. аветат.

заајван"ит-аним сва.“одскитати“; в. ајванит, б, започети бесмислену при

чу“. — Кад он заајвани, најболе га клепит по ћуши да прекине.

заајкат заајкам св“кренути у хајку“, в. ајкат.

заалакат -ам св“почети алакати да би се поплашили вукови“, в. алакат.

заал” ид'ат - Идам св одлутати”; в. ал идат.

забадат - адам / -'āђем несв“забадати“. — Неће га он више забадат ниједне

розге, | забоc -одем св. убости оштрим предметом, посадити”. — Забоди кои

струк.

забалежит-им) св упрљати балегом“, в. балета, балежиш.

заб"алит-им св“забалавити“; в. балит.

забандат -ам св“застранити“; в. бандат.

забаталит -алим св. запустити“. — То је све забаталено, нема народа,

нема живота; в. баталит, позида.

забача ж удаљен крај, забит", | забачит -им св. 1. дићи на раме“. — Ја
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таман забачио врећу на рамо и оћу да у турим на коња, кад они налегоше, 2.

омалтерисати“. — Остало ми је ово мало да још забачим, али нека га за Čутра,

забачеват -ујем несв“забацивати“. — Нећеш га, вала, више забачеват ноћас, нб

бачи па ћеш по неђели, нијеси нашан живот на долину.

забијат -ијам несв1. забадати, укуцавати“; 2. подбадати, изазивати свађу.

— Није жив ако неђе не почне да забија спицу и да заплакује ту ђечину,

забит -јем св“побости колац“. — Завро је да забије кблац између два камена.

забијел”ет (се) -и (се) св 1. “забелети се“. — Нешто се забијел”ело на вр

Косорца, 2. направити напитак мешањем киселог млека с водом“. — Оли ми

забијел”ет мало млијека?

забио -јела м забран”.

забичит - ичим св“ојачати и отказати послушност”; в. бичит, тeмeрутат.

забјел”ежат -ам / забјел”ежит -им св обележити, записати“. — Због

забјел”ежане овце једне али двије, он би и своје пребјел”ежа (Кж).

заблејат-им) св 1. почети блејати“; 2. распричати се о неважним ствари

ма”. — Ка“ (д) заблеј и, он заборави коју је причу почео.

заблешит се -им се престрашити се”. — Но кад Јусо међу њима паде / Томе

су се заблешили Турци, / То је њима изуба а било (5: 491).

заблуђет-удим св занети се нечим, несвесно се у нешто загледати, одлу

тати мислима“.

забој м преграда, одељење у кући“. — Куће су... пребијене »забојем«, који се

инако зове перда (2: 80 85).

забол”ет -оли сва.“. — Забол”ело га нешто потпас и трећи дан — бездува;

б. растужити до бола”. — Бога“ми ти не могу причат, нб ме то заболи на срце кад

помислим (Бc).

заболоват -ујем (не)св“дуго боловати“. — Прије се викало: ако заболуe

ббник, зови попа, причести га — или ће тачас умрије(т) или ће му боле бит.

заборавит-им св избрисати из сећања, изгубити из вида”. — Прима“ки се,

заборавио сам нешто да ти речем: || заборавник-икам забораван човек“. — Ови

моји заборавници нете ника“д заборавит да дођу на ваган, | заборавница за

боравна жена”. — Дако се ова заборавница čети зашто је дошла.

забоc - одем в. забадат.

забрабоњчит -и св запрљати остављајући за собом брабоњке (о овцама,

козама)“. — Ћерате те овце иза куће, све ми овудије забрабоњчише.

забравит - и св“кренути некуд непромишљено и неразумно“. —Кад забрави,

не мож га заставит.

забраз(д)-здам 1. почетак орања, прва бразда”; 2.“леја”. — Црни лук се... сади

у малим »бостанима«, што се зову »лучњаци« и који се испредијеле на леје које зову

»забразди.« (2: 55), | забразд"ит – аздим св 1. заорати прву бразду, почети орати“. —

Онје забраздио, ма му деснач нешто не потеза, 2. претерати у нечему, застранити”.

— Сви су причали да су забраздили и да ни оца не могу бес попа да саране.

забран м ограђено земљиште (шума, ливада) у које је забрањен приступ,

брањевина”. — А они бјеу узели забран што е био кралев, в. вала, | забранит

- аним св“ставити забрану на нешто“. — Нешто су се дофатили и забранио му је

да проди повр ливаде; || забрањеват -ујем) штитити, обезбеђивати”. — Преко

папради (на крову) сејош наслоне облице, да »забрањују« папрад од ветра (1:237).

забрбокћат-кће св почети испуштати шумове сличне жуборењу воде”. —
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Забрбокћа кокот и какарижући паде с легала (3: 676).

забрекнут-не(м) налити водом дрвену посуду да би се спречило истицање

течности“. —Ми ставили штpуглу да се забрекне (била се расушила); | забрец"ат

-ам несв. — Оћемо ли данас али сутра забрецат ове бачве?

забриждат-Ижди св“почети полако истицати (о течности)“.

забрижит (се) —им (се) св“забринути се“. — Што си се забрижила, јадна не

била, дојhети. — Путник се забрижио (2: 452). — Сјеђели су забрижени и ништа не

говорећи. — Забрижим се за себе па из истија стопа накастрим код попа у цркву (4:

76 197). — Грдан га је санак забрижио (5:201).

забркат -ркам св замешати, закувати“. — Забрка ни по једну кафу, в. бр

кат, ускваса (4: 373); | забрчкат -ам св на брзину нешто спремити за јело“; |

забрчколит-им дем исто”.

забркатит-им св“постати бркат”. — И он бје забркатило, ма да видимо оће

ли од њега бит чоека.

забулат -ам св затворити коверту, писмо“. — Прочита ми то писмо прије

нó га забулаш, | забулават -āјем несв. — Не забулајитб још, ја ним ће и Мињо

нешто поручит.

завадит (се) -им (се) св. “ући у сукоб, поспорити се”. — Онда су се они

пошле с овијем Башом завадили, око тога и другијен работан, | завађа ж

“спор, свађа”. — Они су вазда у нечесове завађе и јади и(м) крај знали. — Такве

вечере бивале су често клица »завађе“ међу главарима (2: 171); } завађат (ce) -āм

(се) несв. — Нембте збраћом говнат и завађат се да вене позам'ичем.

завала ж гомила сена припремљена за плашћење”.

завалит-алим св бити убијен и бачен у канал, јаругу, зајазити“. — Млоги су

та“кви, дијете, завалили кунету и не 'итај да им) се прима“кнеш, - се “оклизнути

се, пасти, неспретно се свалити на земљу“. — Лако се старбме челадету завалит

кад нема ни ногу ни руку, в. растоврл ат; | завалеват се - ујем се несв. — Чудо

је како се жене вазда завал”ују — на плећи!? | завален"ик-ика м лењ и неуре

дан човек“. — А то је, јадна не била, заваленик и њега Бог није да ни за што,

заваленица ж. — Наша“ је некакву завaлeницу глибаву и затворила му је кућу

— таман ка да ни њега нема; | заваљивање гл им. — Треће копање (лоза) зове се

»заваљивање« и тад се ордени заравне (2: 56-57).

завал”ат (ce) - алам (се) св.“почети се ваљати, котрљати“.

завезат -"ежем св учврстити везом, привезати”; | завежеват / завеживат

-ујем несв, | завеза“к-ска м мали завежљај, смотуљак. — Метнула му је мало

л”еба и сира у један завезак и — за бравима. — Те му пашиница бачи завезак дука

та, који су били свезани у један јаглук (2: 459); в. јаглук.

завес -едем св 1. повести околишним путем, преварити, премаМИТИ лаж

ним обећањима”. —Ла“ко је завес ајвана и стара чека: дај) и(м) ситну пару и

реци да ће она порас и њима више не треба, 2. уписати у књиге“. — Ка“(д)-су га

крстили, сви су били пл”ани и поп је заборавио да га заведе у ту његову књигу,

3. успоставити нов поредак, обичај“. — Тама смо завели нбву работу — да се не

држи »треће јутро“, first. -им несв“уписати у књиге, регистре“. — Нијесу

имали кога да заводе, али што ћеш: и то се вјенчало.

завечат -"И св“огласити се вечањем”. — Виђите некб што то завечаше козе.

завид м углед, поштовање”. — Нијети то за завид ка некијема који не умију

друкше, | завид м завидљивац, пакосник“. — Да ми је гледlат како та“н завид
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крепаје од јада; | завида“н -дна -о завидљив”. — Нијеси, ја ним, завидан на

његове несојштине, | зав"иђет - идим несв“испољавати завист, завидети“. — Ни

луђима не завиди но гледа па ка они. —Таман ка она те завиђела шарову: „Благо

тебе, мој шарове, ни се обуваш, ни се озуваш“ (Бек). — Једну ти само работу

завидим: што си успио да се од луђ и ожениш.

завидават-ајем /-ајем несв“учвршћивати шрафом, навртати, зашрафљива

ти“. — Незавидаји га више да се не сломи, | завидат-ам св. — Самотитбзавида(ј)

и неће ти 'ацнут. — Ту ти је завидана бомба (4:41); в. вида.

завијат" - Ија несв1. почети уобличавати плод (главица купуса, клип ку

куруза)“. — Класови лијепо завијају; 2. почети назначавати женске облине”. —

Видиш-(л)и, Саво, да е ова поганула твоја почела да завија, | зав"ит -ијем св

1. “yобличити“. — Видиш-(л)и ти да е ова ђев бчица Мил”ова лијепо завила?; 2.

*умотати цигарету“. — Дај) ми да и ја завијем цингар дувана, | завој м извијени

део пута, окука“. — С кравама и коњем иде се на завој, | завој"ит -a -o “вијугав, с

много кривина“; || завојница ж в. завој.

завијат“.- Ија несв°оглашавати се завијањем (о вуку, лисици, псу)“. — Река“

је Пушо Балотић: „Богоми, овудије те лисице брзо завијат“. — Завија вук у

Шуму Драгину, нагрдиће оне овце Мил”ине. — Ено завија вучина неђе повр

Прибевића“, прегнали су га, изгледа, ис Купуса“ца“, када нама треба више нб

њима.

завијат је св“завејати”. — Кад овође снијег завије, далеко ти је и до стога

да стигнеш.

завикат - Икам / - Ичем св повикати, зазвати“. — Виђи ко то завика извише

гладе.

завиличит -им св 1. везати вилице, зауздати“. — Завиличи га, ма се пази

да те не дофати; 2. натерати на послушност“. — Добро га завиличила, не смије

гмизнут без њенбга знања.

завират -ем несв“мучити се, подметати се под неки тежак терет”. — Он је

цијелбга вијека завира и не знам како се доса“д није опучио, в. бестила“к, |

завр"ијет заврем св. — Може ђедјош да завре, када није избро ијо оса“ндесет.

завиреват -ујем несв“загледати, завиривати”. — Ти си, када, огладнио

ка“(д)-завирујеш у кота“; | завирет-ирим св погледати, проверити“. — Завиреће,

какви су, у сваку рапу, да виде да им) неки није побјега“.

зав"ит -ијем св в. завијат.

завјес м “вео, бела марама којом се прекрива лице невесте“, в. дувак, | завје

сит-им св“преградити, затворити завесима”. — Доведену невјесту заједно с ђевери

ма смјесте у засебно одјељење које се завјеси губама и поњавама (2: 228).

завјет м заклетва на нешто, заветина”. — Ка“(д)-су осво"или Планиницу от

Климена“та“, после л”утбга и крвавога боја, Кучи су оставили завјет да колу на

Шћепањдан (Кж.). — Шћепањдан је општи кучки завјет (празнује се 2/15. августа,

Пренос моштију светог првомученика и архиђакона Стефана) [2: 2451; | завјетина

ж“племенска преслава“. — Све отишло бјеше у планину / Да прослави кучку завје

тину (5: 369).

завјетрина ж“место заклоњено од ветра”. — Има ли тамо какве завјетрине

да се склониш?

завјештај м завештање” (2: 124).
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завладат - адам несв“освојити власт“. — Дођоше четници, завладаше,

убише Марка Бил”урића.

завладичит (се) -им (се) св“устоличити (се) у владичанском звању”.

завлачит -ачим св поравнати орање влачом, побранати“. — Бусовито

орање... Ђекад... »завлаче.« »влачом« које је оплетено од »члананога“ прућа (2:48).

завод /за од м окука, серпентина”. — С коњима и говедима уза“ страну иде

се на заод, а овце могу и пријечцем, | заводница /за одница ж. — "Ај ти с коњем

заводницбм. — Крене се ка к Сеницама, па заодницама низа“ Стубицу, а овамо се

звало на преча“ц ђе се избија кот куће Јокановића, | заводничица ж дем мала

окука“. — Убан ти је таман више оне заводничице.

завој м окука”; в. завијат 1.

завојводит -им св увести у звање војводе”. — Прича (се), да је завојводио

Дрекала (2: 140).

завра ж покривка на врху стога, лисника, која штити од закисивања”; в.

стрева. — Горња страна стога испод покривача зове се »завра« (2: 38 39).

заврата м јадов, замлата“. — Остави заврату, ђе си наша“ да се ш њим

прегониш.

завргнут -нем св подићи на раме“. — Није то лако ни завргнут на рамо,

а не га носит. — Да цара завргне за рамо (2: 456); | заврзат-жем несв. — Лисник

људи слажу на подуги прут, па »завржу« на рамо (2).

заврећак –ћка м мала врећа, пола вреће” (2:79).

завречат - и св према вречат.

заврзан м “враголан, несташко“. — Реци ономе заврзану да ћу му навез

гузицу ако ми бидне задијева ђецу.

заврнут - рнем св“подврнути, посувратити”. — Сазују се, заврни ногавице

и не бој се: вода је плитка, | завртат / заврћат-ћем несв“подвртати, посувраћи

вати“. — Што заврћеш рукаве, зар ти није зима?

завршит - ршим св окончати, привести крају”, | завршеват - ујем несв

“приводити крају, окончавати”. —Завршујте с тијем, и ć"утра се може работат.

завуј -учем св“завући“; | завуковат -ујем несв“завлачити”.

загалат -ам св добити науснице“. — Виђе ли, ђедо, да је ови наш ђетић

загала испод носа.

загар м “ловачки пас” (2: 64); арб, затар, затарице (9: 174).

загас"ит - асим св прелити водом живи креч”; || загашеват -ујем несв“на

ливати воду на живи креч“. — Отиша“ сам да му тражим два товара клака, а ја би

га загашева.

загил”ат заг Илам св покренути псе на одбрану стада”.

заглава“к -вкам дрвени или метални клин којим се алатка учвршћује на др

шци“. — Испаде ми заглавак с матике и не виђође оскочи, | заглавит-авим св

"специјално обликованим клином учврстити алатку на дршци“. — Ђедо се спрема

да заглави секиру, | заглавлеват - ујем несв. — Заглaвлева сам ју неколикаш,

насум сам заборавио како се то чињи, в. цијепат, ћепчица.

заглаварит (се) — арим (се) св. "поставити на главарску функцију”. — Не

зна се ни ђе су га нашли и ни како су га заглаварили, теке се види да му је

са“ (д) тијесна свака џада. — Ка“(д)-се брабоња“к заглавари, он може да порасте

у велику балегу.
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заглачит-им св 1. загладити, поравнати“. — Поравња то мало и заглачи, па

ће то друга рука извадит, 2. разјаснити се, изгладити неспоразум”. — Некако је то

заглачио, ма су се они још подуго мрдили једни на друге.

загледат се -ам се св усмерити поглед, фиксирати нешто погледом”. —У што

си се то загледа, да ми је знат, | загледач -ача м човек који полази да »осмотри«

девојку пре просидбе“. — Ови л”уђи би могли бит нечи загледачи, ма не знам које.

заглибат (се)-"Ибам (се) св према либат (се) а. “запрљати (се). — Ово ти се

дијете заглибало ка прасе, б. скувати кафу (црну)“. —Можеши ми заглибат једну

кафу, | заглибљен -a -o "прљав”, - вода “осока”; в. водоваља.

заглунут -унем св привремено оглувети од снажног звучног таласа, екс

плозије или сл.“, в. чирикавац, | заглушат -ам несв“досађивати бесмисленом

причом“. — Колико мога да заглуша и да не утоли, именом те Божијем кумим, |

заглушит -ушим св. — Ако дође, немати спаса—заглушиће причом; | заглушци

-шака“ многлушивање о нечије тражење”, најчешће у сталном изразу метат се

/метнут се у заглушке. — Ова ми се ђеца нешто мећу у заглушке и дај) ми тан

прут да виђу отели њега боле чут, в. макања (4: 108).

загнат -ам / зажденем св“утерати“. — Загна те овце у стају, доста им) је

било, - се -ам се “појурити, зајурити се“. — Саво мој надражи овна па бјеж на

смокву, а ован се тама загна па главбм у смокву, па се изма“кни па опет — док ју

је сву ожулио, в. ждријело, | заг"он м геогр 1. природно ограђен пашњак у сте

новитим странама“; 2. усов, камени одрон“ (1: 105); често као топоним (12: 28–29),

3.a. залет“, в. метач (3:180), б. јуриш, напад”. — Па Латини загон учинише. — У

Латине загон учињеше (5: 55 269); | загоне прил трком, трчећи“. — Камен се баца

загоне тј. трчећи, »с мјеста«, »кроке.«, »oмачке.«, »преко главе« (2:347). — Друго ска

кање, које се чини истрке, зове се загоне и скаче се до 24 стопе на равнини (2:346),

изр. и/з) затона. — Скакали су из)-загона, | загон"ит се -им се несв“Залетати се“.

— Неколикаш му се загонио, ма му није смио удрит, | загонџија м прзница,

свађалица“. — Прбва је и он да бидне загонџија, ма је заборавио ка“(д)-су му неђе

умеч или ћушу.

загној"ит се -"оји се св инфицирати се“. — Рашчеша неку пуфицу и "ено му

се загнојила.

загњидат -"Идам св в. јнеидат.

заговарат - арам несв“задржавати, ометати у послу“. — Један сан случај,

нб те заговарам, има на Медун,fºr -брим св "скренути пажњу с нечега,

забавити“. — Заговбри га мало док му мајка дође, - се “задржати се неким послом”.

— Ти реци суду, е си се заговорио варећи сјеме да с њим једну зграду посијеш (2:

453).

заговн"ат -ам св урадити неки посао површно, несолидно“. — Четворица

у кафану наручују: — „Мене мало јачу кафу, грку“. — „Ја ћу слабу бес цукра“.

— „Мене слабију с мало цукра“. — „Мене једну средњу“. А конобар куварици:

„Заговна (ј) тамо четири кафе“.

загојат"ит -'āтим св“направити неред. — Која је ово домаћица загојатила —

треба јбј дат медању.

загон в. затнаш.

загорет-ори св“пригорети на дну посуде приликом кувања“. — Мало ти је

загорела ова вареника, ма мислиме ће гребаница вал”ат.

загоркиња ж шумска вила“; в. вила, | загоркица исто”; в. биљарство.

s?«
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загорч"ит се - брчим се св изазвати незадовољство, омразу“. — Били су се

међу собом загбрчили око нечеса и нијесу и могли нагоди|т) рођаци.

загосподарит-арим св завладати”.

заграда ж ограда”. — Направио је добру заграду и сад му овце не могу

ускакат у ливаду; | заграђа ж ограђен простор, ливада, шумарак”. — Угнату

јагњад у заграђу и нека и тамо, немау куј отис, | заградит -адим св“направити

ограду, оградити“. — Ову црквину доле што е на дно Церја“н оћу да у заградим,

заграђеват -ујем несв“правити ограду, ограђивати“. — Ако не мисиш са (д)

заграђеват, бачи на они зад неку драчу да јагњад не искоче.

заграјат -јем св“загаламити“. — Ја узе пушку, а ми заграјали, оне опазише,

побјегоше.

заграна“к -нка м а огранак, гранчица“. — Донеси мало тије загранака“н

да се бачи на огањ, да се не утули, б. огранак генеалошког стабла”. — Наш је

загранак од Симона и зато смо Симоновићи, | загранчић м дем. — Ако смо сви

од Спаа, можемо бит Спаовићи на ма“њи загранчић, в. танаек.

загризат - изам несв“загризати”. — Неће ју та“н више загризат); он је

његово изио, | загрис-изем св према прис. — Адам је загризан јабуку и запрла

му је.

загријат -ијем св загрејати“. — Мало се то загрије, теке да се стопли, да

убије студ, | загријеват -\ијевам несв, в. извес/т).

загрл”ác(т) -ста -о“који је на горњем крају сужен у облику грла“. — На та“н

г"брњи крај она је мало загрл'âста.

загрлит (се) -им (се) св“изљубити (ce)”. — Загрлише се ка тетке, | загрл'ат

(ce) -рлам (се) несв“љубити, грлити“. — Од желе (јЈу је сваки час загрлала.

загрл'āшт"ит -'āштим св“дати пуном руком, не жалећи“. — Она је научила

да загрл”áшти, а имала је и окле е је и њој вазда Ббг дава.

загрмјет / загрмл”ет-рми св 1. почети грмети”; 2. прен загаламити; глас

но претити“. —А ови, ка“ (д) су виђели, онда су питали и чули да е Славко тун био

па су загрмјели били.

загрнут - рнем св“последњи пут окопати кромпир, кукуруз, нагрнути”. —МИ

смо га загрнули, а са“(д) — што му Б"бг дадне; | загртат -ћем несв“нагртати“. —

Ко ће č"утра са мнбм да загpћемо крт блу?

загуђат -уђам несв“зановетати, извољевати“. — Немб|j) ми тун загуђат,

"имена ти, | загуђеват -ујем исто“. — Јеђи и нем"б ми тун загуђеват да те не

клапим.

загуђет / загунђет -дим св запевати уз гусле, загуслати“. — После вечере,

кад cна“а али шћер донесу гусле, није се више једна проговарала.

загузат -ам св похитати (о детету које још несигурно хода)“; | загузел”ат

-ам св“исто" . — "Ају чуше, они загузел”аше дају срету.

загуслат -ам св почети гуслати, загуслати”.

зад в. за“g.

задaвaт – ајем несв“клети се, обавезивати се на нешто, обећавати уз заклет

ву“. — Задајем тијенца Бога!; | задат -ам св.

задајат -'ајем несв“хранити тек ојагњено или болесно јагње“. — Немаж га

што задајат, видиш-(л)и да је тршено; | задојит - ојим св подојити, нахранити

младунче тек дошло на свет”.

зада“нут – а“не св непријатно запахнути“. — Нешто ме задану, не знам што

Tö бИ.
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задијеват -ијевам несв“задиркивати”. — Брат и сестра задијевају ме (4:

195); в. плавурача, | зађенут -енем / зађе"c - едем св 1. ситним провокативним

гестом изазвати нечију реакцију“; 2. а започети”. — Они зађедоше другу причу и

ја не чу што је с ониjeм било, б. ступити у контакт, заподенути разговор“, в. бе

чалина; 3. заденути, затакнути”. — Сломиолиснату грану, па ју задио најстаријему

Шаљанину за врат (2: 2011. — Свирни и зађени за пас. — Мисл)иш-(л)и више

задијеват за пас?

задират -ем несвупуштати се у непаметне послове, излагати се неразум

ним напорима“. — Не задири, чоче, толико, видиш-Елји да ће те то опучит, |

задријет задрем св. — Ако неђе задре, измакни му се и чекај) да се освијести.

задлана“к -нка ударац дланом, шамар”. — О, мак-се, дијете, да ти не

залијепим задлана“к. —Ма пуче задланак (4:320), | задланчит-им несв“шамара

ти“. — Нем"б туђецу да задланчиш да ти ја не дођем тамо.

задлајит -им св према длајит. — Кад га пуштиш са санџира, знај да ће

да задлаји и дој ће дома кад га гузица доведе да у напуни.

задобит -ијем св добити, освојити”. — Овамо се играње продужи, док један

другоме све камичке задобије (2: 432-343); | задобијат -ијам несв“побеђивати”.

— Он стално задоб"ија, виђите ви да он не 'ила.

задовијек прил заувек, вечито“. — Река“н ми је Петар да е сва прилика да

ће остат накарадан задовијек. —И они су мислили е те задовијек па пропадоше,

ма се штета коју оставише никад не поправи, | задовијечни -a -ô “вечит”; -

вијек. — У мој задовијечни вијек најболе сам за муку знала.

задовбла“н -лна -о који је добре воље, расположен, који не тражи више

од онога што има”, | задоволит-им учинити задовољство“. — Стару челаде

реци меку ријеч и задоволио си га боле но да си га не знам ш чим дарова, ј
задовбл'c{тјв"о с. — Немб га прекорит и њему вишега задовбл'сва не треба.

задриjeмaт -ијемам св накратко заспати“. — Преко дан задријемам. —

Подвучем се, задријемам и добро наспијем (4: 141).

задругар м члан породичне заједнице” (2: 123).

задува / заду“a ж asthma”. — Мученик је од|-те задуве: ка“(д)-га стисне —

да му очи искоче (2: 527).

задуго прил дуже времена, подуже”. — Ми смо ту траву држали дуго и

задуго и пошто није мајка умрла.

задужеват (ce) - ујем (се) несв“улазити у дуг“. — Сиротиња се није могла

задужевате није имала окле врћат дуг ни за њега гарантит, | задужит -"ужим

св. — Ка“(д)-се задужиш, гледа како ћеш заспијеват.

задушни -a -ô “који се тиче Задушница“, - пеша“к петак пред Задушнице“.

— Била је тун на задушни пета“к и врнула се пред нбј, | Задушнице 9. — И оно

ка“ (д) су Задушнице, пред Велијема постима, та“ма се знало ка“(д) ће поп д'бј

да те Задушнице очита. (Зли дуси који, по народном веровању, при порођају море

новорођенчад).

зађаволикат -ам св према ђаволикат.

зажагорит -ě св према жаторит. — Зажагорише луђи и почеше да се дижу.

заждит заждим св 1. запалити“. — Прима“ки ми ту жишку, да заждим

цингар, 2. безглаво побећи“. — Кад и је видио навр Дрмаше, он зажди низа Сту

пове, | зажижат-жем несв“потпаљивати“. — Ови се огањ, када, неће зажижат.
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| заждијеват -ијевам несв“исто“. — Фуруна се не заждијева, ватра је запретана (4:

345-346).

зажмурет - им св“затворити очи”. — Кад ужди север, нема ти нб зажмури

и гледај) да те не преврне.

зазвиждат - и св“почети звиждати“. — Зазвиждаше они меткови из еропла

на и почеше да прште повр (ојне пећинице.

зазвекнут-нем св одјекнути”. — Соко цикну, двор зазвекну.

зазвpцат - рца(м) св. "почети ударати (по камењу)“. — Кад зазвpцаше

фишечине, ја реко е те ми убит краве на ливаду.

зазират / за“зират -ем несв“устручавати се”, в. са ставиш, | зазор м

*стид, срам”. — Скорашња невјеста и кратња ђевојка могу без зазора доћи у веселим

крпама на глави (2: 249); в. ар (2: 475); | зазорно прил које изазива зазор, стидно,

срамно”; в. безрзан.

зазубице ж плт месо које коњу нарасте око зуба, запаљено ткиво на десни

ма, ulceratio gingivarum” (2: 546).

зазучат - и св зазујати”; в. обад.

заиграт за играм св почети с игром”. — Ка“(д)-се ђеца за играју, она на све

забораве.

заинтупит-им св непаметно се упустити у безизгледан подухват, задрети”.

— Ако заинтупи, нека га: опаметиће се кад га клепи по глави.

заискат заиштем св затражити“. —Ојде да заиште блању, да поравња неку

штицу.

заисто реч.“заиста, одиста“. — Ада, неће заисто, нб идем на мејдан Божини

Радованову, в. тарјеш.

зај зађем) св. 1. изгубити се из видокруга, заћи“. — Са“(д) зађоше преко

Бријега; 2. заскочити, онемогућити кретање у неком правцу”. — Зађи ти оздºбл” па

и пожени овамо. — Зашли су одонуд и сагнали и(х) у долину, 3. упустити се у

причу без краја”. — Зађосмо у дуге и широке.

зај"ад /зајаде прил криво, неправо“. — Је ли ти зајад. — Из Трупе се не одаз

ваше па им је зајад (4: 362). — Е, зајаде ми је ђе тури ону опанчарицу. — Зајад ми

је што тако бестија.

зајазит зајазим св“преградити канал, направити јаз“. — Чува се, дијете, е

ћеш зајазит кунету. — Казује се да је скочила у један сад зајажени ублић на Стубици

[2: 475).

зајарцат -ам св "почети с недоличним понашањем”. — Може поднијет

кад зајарца ђев бјка, а за спрдњу је ка“(д)-се то деси старбј жени, ка он бј те се

пласкала по гузици и викала: „Оте ме мончад“.

зајам зајмам зајам”. — Не зна ни што има ни колико има позајму (4: 108).

заједно 1задно прил скупа“. — Они се никад нијесу одвајали па су задно

и погинули, | заједница ж. —Тб смо радили у заједницу с Убланима.

зајемчит-им св“везати чвор, осигурати завезаним канапом да се нешто не

распадне, развеже“ (2:39); в. кукула.

зајеc(т) се заије се св“добити уклештење нерва, лумбоишијалгију“, в. мај,

мицање.

зајецат -ам св“замуцати“. — Кад на њега мало викнеш, он тачас зајеца

зајечат - им св“почети јечати”.
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зајмит в. замит, голаћ.

зајбцат-бцам св“заљуљати, повући у страну”. — Можда је био мало зајбца,

а иста партија, то је јадило било, сиротиња (Кж), в.јоцат.

зајун"ит - уним св“тврдоглаво истрајати на нечему што се не може оствари

ти“. — Ако је зајунио, пушти га да га млати по глави, в. прцољчић.

зајурит -урим св“сатерати у безизлазну ситуацију“. — Ко зна да нијесу ђе

зајурени и тамо бачени, ка што су ови јединб знали.

закад"ит - адим св окадити димом тамјана”. — Закади га, "анђели ш њим,

почео је да трабуни.

закакар изат - иже св раскокодакати се”. — Погледните некб што зака

кар изаше те кокошке; в. какаризат.

закалуђерит (се) -им (се) св“замонашити (ce)”. — Ка“(д)-су га закалуђерили,

он је отoлен нeкуj отиша“н.

закаменит-им св занемети, заћутати као камен”. — Кад му побише ђецу,

закаменио је и потле мало к'о од њега мога“ чут ријеч.

закамлијечит -ијечим св затражити нешто кроз плач и истрајати на за

хтеву”. — Он закамлијечи и, вели, морала му је дат, а баба рече да би му она и

придала — по пркну.

закапит -'āпи св“засушити, пресушити, остати без капи (млека, воде)”. — У

три дана — свака закапи.

закашл”áт се -ем се св“почети кашљати“.

зак"ијат -ам св. почети кијати”. — У исти час "оба закијаше — ка да су се

здоговбрили.

закитит-им св“украсити нечим, окитити“.—Дођоше двијеђев бјке дазаките

сватове, | закиће с накит, украс”. — Баба је викала да је ђедо њено закиће.

закишит -и св“почети кишити, усталити се као дужи кишни период“. — Иза

тога се наоблачило и пала е киша и закишило је.

ЗаКЛаник В. заклат.

заклапат -'āплем несв1. поклапати“. — Нембтб заклапат, препаручићемо

га у неки мањи судић; 2. “причати без престанка, брбљати“. — Ка“(д) почне, она

не заклапле, в. тртл ат; || заклопит -опим св. — Заклопи то и помакни га до

зада. — Ка“(д)-се заклопи и скрајне, нете га мачке оштетит. — Да те молим да

заклопиш и да не заглушаш своијема прдњавама, | заклоп м 1. поклопац“. —

Троп се поклопи заклопом (2: 58); 2. спољни капци на прозорима, шкуре“. — На

прозорима споља приклапају заклопи (2:87).

закл'апит -и св надражити слузокожу у устима“. — Заклапи ме она смоква.

заклат -олем св 1. св према клати. — Ка“(д)-сам гој закла брав, сварио

сам плеће. — Овога су у постелу заклали; 2. ујести“. — Њега је змија заклала

и умро је прије но су га пребачили до болнице, 3. пецнути“. — Закла га комар и

виђе ли колика му је бал”уша на чело, | закланик-ика м фанатични пристали

ца”. — Он је, аветиња, био закланик за комунисте иако су му убили оца.

закл'ачит-им св“прекречити мању површину зида“. — Заклачи то мало па

ћемо друго потле.

заклашњат -ам св према клашњат. — Заклашњаше уз бријег, а ђе те се

станит– казате ни ако знадну; уп. затрањат.

заклетва ж свечано обећање да ће се нешто учинити, обавити, да ће се го

ворити истина”. — Заклетва је у недостацима доказа примана као парнични доказ
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2: 1571. || заклет се -унем се св заклети се“. — Заклела се животом братовијем,

i заклињат се -ињем се несв. — Он се заклиња да тамо није одио, нб му нијесу

вјеровали.

заклинчит -им св прикуцати, приковати“. — Њега је Бог да јединб за

чобансво, а ако му се разглави л”еса — није ју умијо заклинчит.

заклонит -оним св“заштитити“. —Кадје гој могла, свакојега је неволника

заклонила, | заклањат -ам несв“штитити, бранити“. —Заклањала и(x) је барем од

бруке, ако од муке није могла, | заклонит-а-о“безбедан, сигуран, заклоњен од

невремена”. —Та је вала заклонита, у њу толико не дуpла ова северина.

заклучат -ам св. 1. затворити кључем”. — Ка“(д)-заклучаш, тури кл”уч

тамо на мјесто, 2. свести свод кречане“. — Камен, којим се свод »закључа«, зове се

»кључ« (2: 62); | закл”учават -ајем несв. — Пређе се куће нијесу закл”учавале,

нб прикрени врата, да не ул”еже па“шче али мачка.

закметит-им св“поставити за кмета”. — Некад је био адет да кмет бидне

први домаћин у село, а са“(д)-тб може бити најгора сеоцка трања.

закмечат - им св тихо се огласити кмечањем”. — И кад јагње закмечи,

виђи што му је.

заковат -ујем св“клинцима, ексерима нешто прибити, учврстити, прикова

ти“. — Нека га сад, после те га заковат; || закијеват -ијевам несв. — Ето и неђе

пот кућом, закијевају неке л”есе.

заковрнут -рнем св разболети се, онемоћати, без наде на оздрављење“. —

Кад се изгуби над на оздрављење болесника... каже се: „заковрнуо је“ или „смирио

је“ (2: 246).

заколат св залепити колом”; в. тавулин.

закола“к-л'ка м место на грлу на коме се брав коље”. — Кад би се глава од

змије која је ујела привила што прије на уједено мјесто закољком (2: 543).

закон м “вера”. — Један дио те куће католичкога (је) а други мухамеданскога

закона (2: 105).

законачит -им св заноћити“. — Законачили су на Ријеку Црнојевића. —

Знају ли ђе мислиш законачит (4:44).

закоп м место на коме је далеки предак утемељио прву кућу, почетак“,

| закопат -ам св 1. копајући сакрити у земљи“. — Он је неђе закопа пуш

кадје била капитулација, 2. сахранити“. — Закопали су га тунђе су га убили,

закопават -ајем несв“сахрањивати без верског обреда“. — Који су гој партизани

арбанашки овудије били закопавани Арбанаси су их) све покупили.

закопрцат се -ам се св“почети се копрцати, отимати се, бацакати се”. — Не

знам што би одједном ка“(д)-се ђеца закопрцаше.

закопчат / заковчат -ам св“спојити копчама, дугмадима, саставити делове

одела”. — Мал'бје, чоче, не умије дијете да заковча пулицу.

закос м место на коме је почела да се коси трава“; | закоc"ит -осим св

"почети косити“. — Ја таман бје закосио кад нал”егоше трбјца, два чека и једна

старија жена, | закаш"ат -'āшам несв“почињати косити“. — Неће га он више

закашат, нб је све покосио.

закотурат (ce) -ам (се) закотрљати (ce)”. — Ка“[д)-се несрећа закотура,

чекај) да се сама смири.

закрал”ит (се) - ал'им (се) постати краљ, прогласити се за краља“. — Њега

су мушкетали мало прије нб се Господар закрал”ио.
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закрат (ce) -ам (се) св закашљати се, почети се гушити од кашља“. — Кад

закра, рекан би ете му очи искочит

закpвит -'рвим / закpвит-им св“ући у оштар сукоб, сукобити се до крви“,

в. вервела.

закрдит-им св“стећи, одгајити велико крдо“. —Знали су л"уђи да закрде по

пе-стотина“ и по ил”аду оваца“.

закривит - ивим св“скривити, згрешити” (2: 116).

закpкат -ркам св“снажно забити“.

закриштат - им св“вриснути, завриштати“. — Закpишта дијете ка да га деру.

закрлијешт"ит -ијештим св спопасти тражећи нешто уз плач“. — Он

закрлијешти да иде са мном и не би силе да га одбије.

закpмел”ат -ам св према крмелат.

закpмнијекнут -ијекнем св“заскичати”.

закрпаж комад неке материје (платна, лима) којим се нешто крпи“. — Моје

су гаће све биле од закрпа“; | закрпица ж дем. — Метнула му је закрпице на

рукаве, ка вел”еме чеку, | закрпит -им св ставити закрпу“. — Њему је робица

била понеђе закрплена, ма уредна и чиста када је има мајку.

закpуће с ослонац, сигурност”. — Баба је имала адет да се поспрдне: „Ја

са н-ти ва“зда била веле закруће“.

закукат -ам св“почети кукати, гласно заплакати, зајаукати“.

закукуријекат -ијека(м) св према кукуријекат.

закум"ит -"умим св“измолити пристанак на нешто обећавајући кумство”, в.

убјежати.

закучиват -ујем несв“пажљиво дохватити и вадити, чупати“. — »Зле дла

ке«... вјешта рука младе жене или ђевојке »закучује“ ноктом и врхом од бритве (2:

547.); | закуч"ит - учим св закачити“. — Катаракту с ока такође су... успјешно ски

дали, закучивши њен крај нарочитом кучицом (2: 551]; в. ченгеле.

залада“к -тка м хладовина, освежење пред залазак сунца“. — "Ајде да мало

пред ушимо па ћемо то у залада“к; || заладит -ади сва.“смрачити се после залас

ка сунца”. — Немб замºрцат, но ћеш и догнат прије нб сунце залади, б. остати без

игде икога”. — Њбј је заладило да ју више ника“д не огрије. — Давно јој је заладило

сунце (5: 515).

заламат - амам несв“кидати сувишне изданке на лози“. — Они се брдуни

вели и заперци заламају на три чкланка више гpбзда, да грбз напреди,

залом"ит -им св. — Они се запера“к заломи, да не вуче снагу.

зала“гај м залогај“. — Оли отис да ми донесеш зала“гај л”еба, ево два

дана умрије од)-глади. — "Оће да се, да прости тв бј зала“гај, говнима маже, а

да мирише у народ. Не може, богоми! — Ту сам изио главу од крапа: слађега

зала“гаја нијесам у м"бј вијек, изр. срамни залогај. — Особито је глава поштован

комад или, како се каже, »срамни залогај.«, па се стави пред најзнатнијег или пред

најстаријег госта (2: 245), стидни — исто“. — Он ће отет и стидни залагај ||

залагат-агам несв“хранити болесника”. — Помало га залагамо, ма у њега више

нема душе, | заложит-им св. — Заложи по зала“гај, али све мање.

залијеват -"ијевам несв“окрепљивати болесника“, | зал"ит -"ијем св.“пону

дити окрепу болеснику“. — У планину нема што да га залије бес капју варенике

али млијека. —Залисмоју мало млијеком, док се она мало освијести. — Нема што

да га залије.
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залијек прил сасвим мало“. — Нема тун ни залијек.

залијеп"ит -\ијепим св*прилепити шамар, ошамарити“; в. задлана“к.

залијет"ат се -ијета се несв“кретати у напад, залетати се”. — Неколикаш су

му се залијетали, ма му не смједоше удрит, | залeћ"ет се - етим се св залетети

се, кренути у напад”. — Био му се залетио, а не знам ко му је река“ да га остави

другијема.

залиш"ат -ам св. “лишити се, ослободити се (у игри картама)“. — Да си

залиша мачу, не би п'a.

залога ж материјално осигурање дуга”. — А сад се чешће дуг још и »зало

гом« осигурава (2:78). — И тако је Љака дао у залогу двије леденице (2: 155).

залуду прил узалуд“. — Васи сам се вијек залуду мучила. — А зборила

сам, залуду, нбови млади нете да слушау; | залудни -a -ô “који је чињен узалуд

но“. — Отиша“ је на та“н залудни пут и врнуо се грдан, | зал'удњи -а -е,- Виђи

што се учињело с мојбм залудњбм муком; || залудник м беспосличар, скит

ница“. — Питај) те залуднике отели додит на вечеру; | залудњак м исто”;

залудница ж жена која заседне да предахне у приликама кад је чекају неодложни

послови”. — А што не иза“гоните ову залудницу кад знате која ју работа чека

дома, | залудран м. — Виђе ли ми ђе онога залудрана у пл”ацу?; | залудничит

-им несв“беспосличити, зазјавати“. —Залудниче до Убала“, до Орава, до Кржање,

како и(м.) се ка“Lд) сврсне, | залуђет-удим св довести некога у стање да се не

може контролисати, обрлатити”. —Залуђели су га комунисти и не зна ни што чињи

ни куј удара; | залуђеник м зависник од туђег мишљења”. — Нијесам упознала

грђега залуђеника од овога Јанка (4: 386).

залупат.-упам св. почети лупати, удати“. — Залупа неко на прозор, када

ће га сломит, | зал'упит -им св “снажним замахом затворити”. — Ужди вјета“p,

прште цкло на прозор, залупише врата, а ја не знадо што би.

зал”аштит-им св ошамарити”. — Он би те мога“ зал”аштит задланком, а ја

не могу ни прстом; в. ћекојом; | зал”уштит-им св“исто”. — Нума“ња(ј) ту причу

да те не зал”уштим.

замават -'āвам св "почети махати“. — Они једа“на“к скочише и замаваше

рукама када те се побит, | заманут -анем св“покренути руку (ногу) да се нешто

удари“. — Замануо је руком да му залијепи задлана“к, в. манут, замањиват

-ујем несв. — Полако, дијете, нем'б на њи млого замањиват, не знаш што имају

Испот паса.

замађијат / заманђијат -ам св зачарати, замађијати”. — Мађионица, веле,

може да замађија и брачни пар на вјенчању, те да се дође до »мрзавик и развода

брака (2:299).

заманице прил узалуд, узаман“. — Зборим заманице (4: 304).

замарити -им св“?”. — Убијо и Бог и вјера тврда | И ришћанско замарило

кумство / Ка што и је грдне замарило (5: 73).

замастит – астим св 1. обојити сукно, пређу”. — Кад оплетеш фањелу од

вуне бијеле, можју замастит, метнеш ју у карабоју, в. мастит, 2. испричати

лажи, слагати“. — Слушајте га сат— како ће да замасти.

заматрачит -им св неприличним гестом тешко нарушити односе“. — Ада,

матраци не умију друкче нб да заматраче.

замаукат - ука(м) / зама укат -ā(м) св. почети маукати, опонашати мачје

маукање“.
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замаштрават -ајем несвв. замоштроњат. — Навуку лакоме па ће мијесит

и замаштрават, | замаштрат -ам св омађијати, преварити“. — Стара чоека и

аветињу најлакче је да замаштраш.

замај -а кнем св изаћи, нестати из видокруга”. — Зама“кан је к Прибеви

ћима. — Неђе су замакли (4:355), | зама“кнут -а“кнем св“исто”; | зам"ицат -чем

несв. — Ка“(д)-сам ја стига“, они су замицали преко Ћафе, - се обесити се“. — Од

веле муке се замакла, | зама“к м самоубиство вешањем”. —Замакје најгрђи

бјелег на кућу. — Нијесам кела зама“к себе да створим.

зама“чат - а“чам св разбрбљати се”, в. мачаш.

зам"ec -ете св. "завејати, направити сметове“. — Све је опет заметено, не

познаје се да смо јуче чистили.

зам'éc -етем сва. “припремити јело метењем”. — Са“(д)-ћемо ми брзо да

заметемо качамак. — Отишла је да замете прасадима, б. скувати кафу“. — Замети

ми једну кафу, | заметат - етам несв. —Брзо ће ђедо, замета качамак на крт блу.

заметат/замећ'ат-ºећем несв“почињати, изазивати сукоб. — Онје у млогу

работу замећа спицу и ника“(д)-се ш њим није могло беж ђаола изглавит с

онијем у што се он умијеша и замутио, | заметнут -нем св. — У свакб коло

заметни, па се изма“кни.

замијен"ит се - ијеним се св убити неког противника пре сопствене поги

бије“. — Онај кога чета гађе, ако не пане намртво... пуца на четнике и врло је пох

вално ко се у таквој прилици пристојно замијени (2: 174); | замјењеват -ујем

несв“замењивати“. — Они су тамо имали неке те су им) замјењевале жене,

замјеник м човек који неког замењује”, | замјена ж накнада за врачање или ле

чење“. — Бајање се плати тзв. »замјеном« (Нап. Ђ. Рашовића: „»Замјена« је оно што

се даје бајалици или врачарици у натури: вуна, брашно, смок“ — 2:313). — Онијема

што овијем начином лијече даје се по нека »замјена«, и то што ко хоће (2: 537).

заминут - инем св заобићи“. — Заминули смо и(x) на Ћафу.

замиритат -ам св“заслужити“. — Радоња Симонов је замирита да му није

куће у Црну Гору.

за(ј)м"ит зајJмим сва.“отерати, потерати”. — Отолен су га замили у затвор

у Котор. — Нас су замили у Скадар. — Отиш'ā“ коlдl-сестре од|-тетке да ми да

коња да замим мало ћумура да продам. — Зајмише и уз Веље долoвe / И угнаше

у Завалу малу (5,218), б. “гурнути“. — Мака“ је ону кбс тамо по банди, а онда е

замио унутра, пружио руку у каблину, в. жлипут.

замјена ж в. замијенит.

замлаз м "мешавина свежег и киселог млека”. — Кад се у кисјело млеко по

музе по која овца, коза или крава, то се зове замузање, и од тога се кроз 4-5 минута

учини тако звани »замлаз« (2: 33, 1:309); в. јардум, усојњак.

замозољит -им св уморити се од брбљања и занемети, заћутати“. — Више

замозољих причајући. — Боба замозољи (4: 238 346).

замотават -ајем несв“замотавати“. — Та“н се рукодрж замотае вунбм, да те

несијече: || замотат-ам св: || замотак-ткам замотуљак, смотуљак.—Имају

добар замотак пара (3: 663).

замоч"ит - им св“спустити нешто у течност“.

замоштроњат -ам св преварити, замазати очи, замаштрати“. — Виђу ја

фино да "оће да ме замоштроња, ма не знам зашто то чињи.

замразит-им св наћи се с неким у омрази, омразити (ce).
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замрежит-им покрити нешто мрежом, премрежити”, - се “постати сањив”.

— Замрежише ми се очи и бјд"о да лежем, а ви виђите што ћете.

замрж'ет -3'им св омрзнути некога или нешто“. — Замржела га ка крвника,

а они знају што им) је било.

замркнут -нем св стићи по мраку, ноћу“. — Замркло ни је у Видијење, |

зам"рцат -чем несв. — И мало дијете... зна који по бирцуза замрчу и освићу (4:370);

В. Заладиш.

замрсак / зам"рса“к-ска м замршен смотуљак канапа, замршај“. — У такве

смотке и замрске уплијећу зарезану... дрвцад и палице (2: 298); | замрсит-рсим

св учинити да нешто буде неупотребљиво, у нереду”. — Ову пређу ка да су ми

врагови замрсили, | замршеват - ујем несв, в. уза“, фалетат, чини.

замрчат - рчам несв"оцрњивати, зацрњивати“. — Ова госпођа глибула

мбра да се замрча вазда кад нешто работа око огњишта, | замрчит-им св

“поцрнити, зацрнити“. — Замpчила се око носа, када се угарком отpла.

зам"ужен -a -o “затучен, несналажљив”. — Тб је јадно и зам"ужено ка да га

Бог утука“, | замузат - узам несв“мусти свеже млеко и наливати га у кисело“, в.

замлаз, | замус -узем св. — Богомије то лијепо кад се замузе у млијек'о. — Једе

се усојњак, а то је хлеб, млади сир, кисјело млијеко у које се замузе коза или овца,

и млади бијели лук с перима (2: 241). — Замуза се и око кад удари промаја или се

око зацрвени.

зам узгат -ам св умазати, запрљати“. — Видиш-Елји како се то дијете

замузгало. — Нешто је замузгано, нешто не (4: 243).

замука жа. накнада удовици из мужевљеве куће приликом преудаје“. — Кад

се удовица преуда, онда јој се, ако има порода, даје из мужевљеве имовине такозва

на »замука« или »остојбина« (2: 125); б. муком стечена имовина”. — Твој брат даје

своју замуку сиротињи и сматрају га свецом (2: 494).

замукнут -укнем св изгубити глас”. — Ја више замук'о од викања, |

замучат - им св заћутати“. — Замучаше када двбре тису.

заневит - евим св“обући као невесту“. — Кад то чује царевић и сватови, за

неве Фату испод казана (2:275).

зан"ијет - есем сва.“окренути”. — Ка“(д)-сам отиша“, на врПре оча сан Луба

cрио: и занио је главу овако од мене, б. понети (о воденој бујици)”; в. плов,

заносит - осим несв“окретати рало на крају њиве“. — Вади рало и заноси га (2:47).

зановет-Иж бот“жбун Реtteria ramentacea (Sieber) Preslº (Кс Бч Кж); | ЗаНО

ветница ж грана, жбун зановети”; | зановијет бот “Суtisus' (1:23); | ЗаНОВОТЊАК

м“лисник зановети” (2:39); в. стог, | зановетни -a -ô “који се односи на зановет”,

В. крља.

зановијета“н -тна -о који прича надугачко и нашироко а неповезано“.

занога ж геогр“нижи део њиве, винограда, на падини, који остаје необрађен

(често као топоним)“.

зан"удит -им св понудити, предложити учешће у заједничком подухвату“.

— Бакечевић је занудио реченога Пунишу, да заједнички четују једну вече (2: 178),

в. пренемајат се, | зануђат-yђам несв“нудити, нуткати (болесника, да нешто

поједе или попије)“. — Немаш га што више зануђат: он је свое изио и попио, в.

погибала“y.

зањутрет - им св загледати се“; в. њутрет.

заобадат се -ају се св "почети се обадати“; в. обадат се. — Ка“ (д)-се говеда

заобадају, изма“кни се и чекај) да се смире.
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заобиc -"иђем св“проћи“. — Неј ми, ја ним, заобис кућу.

заобл"ит заоблим св начинити облим”. —Тб се у горњи крај заобли, да се

може уђенут.

заобручат -ам св ставити обруче“. — Завршио је скоро све, само да ју

заобруча и да још понешто поглачи.

заоглавит -'āвим св 1. ставити коњу оглав”. — Заоглави ми коња да га

поведем, 2.а.“ставити под контролу мужа, народ“. — Заоглавила га добро и не

смије отис ни да се побура, а да јој не рече, в. буздован.

за од м 1. заобилазна стаза, обилазница, серпентина”; в. завод, 2. залазак

Сунца”. — Стигли су у сам и сунчан и за од; | за"одница ж заобилазница”; в. вођа,

за"ода“н -дна -о заобилазан“, | за одно прил. — Тамо ти је млого за одно, иди

одовут пријечцем, в. завод.

забјкатза бјкам св“заплакати, закукати“. —Забјкаше како нете ни за мајкбм.

заокругл"ит - углим сва.“учинити нешто округлим”. —Тб се заокругли пре

ма бачве и туриш га горе и то ти је ка заклоп на бронзин, б. заокружити неку

бројку“. — Нембј) ми то ситнит нб заокругли.

заокупит-им св 1. потерати у гомили“. — Тун су и (x) заокупили и замили

на Биоче, 2. салетети некога да се изнуди пристанак на нешто“. — Тама“к су га

заокупили и са прли и више није мога“ лажат,

заостат -нем сва.“остати иза некога, иза колоне, групе“. — Прскоше им)

опанци и заостали су за њима и стигли грдни у нбј, б. “не бити раван с неким

по вредности“. — Ови нес'оји нете да заостану ни за нока“т за ониjeма који су и (x)

турили ђе су.

запада ж заседа“. — Таква се »запада« у Брђана често зове »бусија«, а у Гу

сињана »пусија« (2: 174). — Накасаше на кучку западу. — Запада те чека код Горице

(5: 61435); | западат - а несвпрема запас. — Цикајући завађа укућане, чини

смутњу међу њима и пије стоци варенику, западајући на струнге, ђе се стока музе

[2: 293); | зап'ac / запанут -ане св 1. припасти у део“. — Њега је запала кућа.

— Мене ме запало даја уфатим чобана е ризично било крену(ти) козе, а чобана

оставит (Кж); 2. наћи се у прилици“. — "Ајде, Божина Радованов, ако ме ика“ (д)

запане, нећу ти ово заборавит. — Њемује запало и он је спасио да се та“н гроб не

урве, 3. нападати (о снегу)“. — Западе сниjeг, не може се ни на праг искочит (Кж);

4. наћи се на неочекиваном месту, обрести се“; в. обрес се.

запазит -им св запамтити”. — Ја сан запазио, ов буђен, ка“ су једана“сте

године Арбанаси после рата побјегли овођен, те и је крал Никола примио ка

емигранте. — Запазио сан ка“(д) иђау неки дрндари, | запажат -ăм несва.“пам

тити”. — Добро си то запажала, а ја се не би сетила, б. примећивати“. — Најболе

је запажа оне работе које му не вал”ају ништа; в. рба“ш.

запаприт-им св“зачинитијело љутом млевеном паприком”. —Ти овблијепо

запапри, за исто нијеси штеђела.

запарит-им св“прелити одело врелом водом, да би се уништиле вашке“, в.

бискат, | запараж “спарина, оморина”; | запарица ж исто“. — Зато је оваква

запарица (4:279); в. распучит, | запар"иш -иша м кукурузна прекрупа преливе

на врелом водом, као храна за стоку“.

зап'ac{т) в. запада, обреc/т) се.

зап'ac{т) се -'āсу се несв“задржати се на паши, забавити се пасући”. —

Запасле су се и ја и пушти.
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запашл”ат (ce) -āм (се) несв“запошљавати (ce)”. — Запашл”á га, нб то није

шћело да ради, | запослит-ослим св. — Запослила се утан Комбинат.

запашћ"ат -'āшћам несвв. запостиш. — То ти је било у они дан ка“(д)-се

запашћа божитњи п'бс.

запепелат -ам св“покрити пепелом”.

запера“к-рка м бочни неродни изданак на биљци који се кида, залама“; в.

заламаш.

запет запнем св 1. закачити“. — Ако нема за што другб, старо челаде

запне за пету, 2. поставити замку, кљусу“. — Запео је нанчицу у ону мазгалу у

плбт, 3. снажно ударити“. — Он запни канџијбм, фис!, а она оном чеврмом — те

ногу на сред)-цијеви! | запињат -ěм несв“закачити“. — Запињи — не запињи,

њему се опанци вазда одријеше, | запињач -ача м кука, кукица којом се

нешто причвршћује”. — Метнеш они запињач и подвијеш оздºбл”; f запињача ж

“исто“. — Оном се запињачбмукрути и неће да се смакне.

запетл”ат -ам сва.“искомпликовати”. — Они су нешто запетл”али и сад не

знају како те изговнат, б. “везати нешто тако да се може тешко развезати”. — Ко ми

запетла ови канаф да ми је знат.

запећа“к -ћка м пећиница у којој се може склонити од невремена”. —

Склонише се у једа“н запећа“к док киша стане.

запиљат -иљам несв“заливати, окрепљивати“. — Запиљам млијеком, локну

капљу и дробљен прженога меса (4: 266).

зап'ират - ирем несв“посустајати од напора”. — Ја лијепо виђу да све лакче

зап'ирем и не знам је литб од младости, запријет запрем) св. 1. застати у

грлу“. — Адам је загриза“н и запрла му е. — Мајки већ запрло (4:201]; в. штрбат,

б. посустати од умора, исцрпљености“. — Запрли смо и Зекaн и ја једнако: он по

товаром, а ја о-глади. — Једну офцу његову имам сломјену, запрла ми је. — Ако

ђе запре, узећу конопа“ц па ћу ју укрутит. —Ђе твоје ноге могу допријети, дако ни

наше младе не запру (3: 696), в. штрбат.

записат - ишем св“забележити писменима, оставити траг на основи по којој

се пише”. — Нека запише куком на лед, | запишеват - ујем несв“записивати”. —

Немаш му што запишеват кад он не умије да чита.

заплакат -чем св расплакати се“. — Ла“ко ли је овоме ђетету заплакат, |

заплакиват - ујем несв. — Ко ми то заплакује овб дијете — са”(д)-ћу му ја казат

работу.

запл'андоват -ујем св“свести овце у хладовину у време жеге. — Ја диго се

ујутро, помузосмо овце, да и поведем у гору, да их) наијем и да и запландуем на

вр Врела. — Ја замио овце да их) запландуем.

заплекат (ce) -ам (се) св према плекат.

заплес -етем св“плетењем учврстити, оплести”; в. плес, | заплијет"ат

-ијећем несв“више праменова или нити пребацивати једне преко других и правити

плетеницу, венац“.

заплеће с залеђе, сигурност” — Изгубила је круто заплеће.

запласкат -аскам св запљескати“.

запл”уват -ујем свa. запрљати, загадити“. — Е, вић како муве запл”уваше

ову кошулу, б. у дечјој игри жмурке пљувањем »оверити« да је неко откривен“.

— Све сам ве запл”ува, | запл”унут-нем св“исто“. — Ка“(д)-га запл”унеш, тама

он жмури.
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запода“к-ткам травнат зараванак у стенама или на стрминама”. — Козе саме

обилазе ради паше стеновите запотке и стрмени, што се зову »плане« (2: 28); в.

вијена“ц.

заподијеват -ијевам несв“започињати спор, распру, чарку”. — Нем"б свађу

заподијеват ако нијеси наредан да ти пуче по пркну, запођенут - енем св

започети (свађу, сукоб, бој). —Драгиша се "изма“че са своијема, а ови запођедоше

(битку).

заподират-ем несв“непромишљено се упуштати у неки подухват“. — Таман

је ка без главе: заподире ка што не би ни с туђијем животом, | заподријет

-дерем св. — Ако заподере, мирнин си да се скрајнеш.

запојат -ем св према појат. — Кад оне двије запоју — од мила Бога да и

слушаш.

запоп"ит (се)- опи (се) постати поп“. — Ја пантим ка“-се поп Милан запопио,

а не знам к'о га запопио.

запос(т) -стам почетак поста“. — Остају на њој (на Бинџи) до запоста у

почетку августа (1:240); | запостит-остим 1. почети пост”. — Ка“(д)-се запосте

Веле пости, седа“м неђела“ си више гладан нб сит, 2. одвојити јагњад од ова

ца“; | запашћ"ат -ам несв1. почињати пост”; 2. одвајати јагњад од оваца“. —

Мисл)иш-(л)и запашћат ову јагњад?

запот"ит - отим св“ознојити се“. — Запотио се, ва“с је у голу воду; в. ćевер.

започет -очнем св отпочети”. — Започни ти, најлепче ћеш, | започињат

њем несв“отпочињати”.

запош"ит (се) - бшим (се) св.“повезати пошу (в.)”. — Двије по арнаутски запо

шене прилике (3:483).

запрагнут-не св престати давати млеко, засушити (о крави)”. — Запрагле

су ми краве, неће бит варенике. — Не ваља се с огњем кроз стоку пролазити, јер ће

запрагнути варенику, | запразат -же несв. — Вријеме им) је веј да запражу. —

Стока запраже варенику (2:36 328).

запрасит - асим св 1. кренути некуд непромишљено”. — Ако запраси, нем'ô

му сметат, 2. направити неред, запрљати“. — Ко ми је ово овакб запрасио да ми је

знат, в. забравит.

запрашит - ашим св“дићи прашину”.

запрдиват -ујем несва. “задржавати некога неозбиљном причом, с циљем

да се нешто забашури“. — Ја виђу лијепо да ви мене запрдујете, само не знам

што то кријете, б, заговарати дете“. — Можеш ти њега запрдиват колико ој, ма

ка“(д)-ce ćerи мајке — не мож-га смирит, | зап'рнут -нем св. — Запрни мало то

дијете, ја бјд"о до Л”убице, | запрђет -дим св 1. почети прдети“. — Што нб б"И с

онијема мончадима: одједном сви запрђеше, нешто вичу, дижу једну ногу и сви

мртви од)-смија; 2. почети неозбиљну причу“. — Ка“ (д)-се они са ставе па запрде

о ч"бјсву и јунашву, мога“ би и(х) слушат они кои и(х) не зна.

запретат -ећем сва.“прекрити жаром на огњишту нешто да се испече“. —

Запретала је леб и скинула повлаку сједне карлице, б. прекрити пепелом жар (да

се одржи до јутра)“. — Ка“(д)-се жар запреће, он се неће утулит и ујутру га само

разгрнеш и наложиш.

запржит-им св. "зачинити јело“; | запржат-ржам несв. — Чекајте још

мало, ево га запржам.
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запријенут -ијенем св према пријенут. — И саЧд)-се више држе са

Славком нб са Светом, тако су за нас запријенули. — Пелене су јој од мраза за

кожу запријенуле (4:91).

запријет запре в. запират.

запријет"ит -ијетим сва. “забранити“. — Мајко, запријети Драгу да се

не спрда, б, запретити“. — Запријети да нико не смије мрднут. — Тама му је

запријетио: један дан ћеш ми глав"бм платит!

запрњат -ам св“журно отићи у похабаној, подераној одећи“; в. затрањат.

запрос"ит -осим св“затражити, заискати девојку за себе или за некога другог“.

зап'ртит-им св упртити, заметнути на леђа неки терет”. — Запртила више

нб може да понесе.

запрцат - рцам св“забити, снажно забости”.

запт м затвор“.

запуват - ува св изложити нечијем даху (обично у вези с веровањем да се

некоме на тај начин може нанети зло). — Да га што није запувало?; | запун ут

- уне св. — Змија те запунула, даб бгдá.

запузнут-нем св“оклизнути“. — Вилу чуше, па се уплашише /Да и како Кучи

не запузну (5: 382).

запуцат -чем / -ам св 1. почети, осути паљбу“. — Чекали су ка“(д)-ће да

запуче. — После су они запуцали топом; 2.“истрпети ударце, батине“; в. ајдамак.

запуч"ат - учам несв“закопчавати”. — Та се пулица не запуча, | зап"учит

-им сва.“закопчати“. — Запучи ту пулицу под грло, б. затворити”. — Коло се овамо

потпуно запучи, те се не зна коловођа (2: 378). — Кад је Турчин књигу накитио, /

Накитио па ју запучио (5: 79).

запушит-им св запалити цигарету“.

заравнит -авним св“поравнати“. — Заравни сафицу до вра, не штеди ка“(д)врћеш дуг, | заравњат -ам св“исто”. o

зарада ж 1. почетак обраде необрађиване земље“. — Узора сам ону дºбњу

Ливадицу и Тб ми је зарада; 2. рад на плаћеним пословима”. — Одили смо на

зараду у Обзовицу; | зарад"ит - адим св почети радити необрађивану земљу”.

— Зарадили смо ону ливадицу пот кућом. — Свако искрчено или на ранијем па

шњаку »зарађено« земљиште најпре се засеје ражи или кртолом (1: 23 263); |

зарађеват / зарађивати -ујем несв. — Ми смо зарађевали само понеки дбчић ђе

се могло узорат. — А јака браства, особито Дрекаловићи, заузимала су и »зарађи

вала« (почела обрађивати) и понеко добро парче земље подаље од свога села (1:

234).

зар'ана прил рано“. —Догна са“[м) и(x) зар'ана, | зар'ана“к -нка м, обично у

сталном споју у заранке “рано устајање, уранак“. —Дига“ се јутрбсу зар'анке. — Ова

омладина дана“с иде некуј позно, а д'бди у зар'анке, | зар'анит-им св устати

рано, поранити“. — Добре су зар'анили и сунце и(x) је стигло на Ћафу медунску.

зар'аст|-сте св 1. зарасти“. — Потпуно рана зарасла под онијем туфером,

2. “обрасти, пошумити се“. — Нема више никога овудије, све зарасло, притисла

горул”ина.

зарастават -ајем несв“набијати пиљевину у слабо постављен утор”. — Ако

бачва није добро подуторена, зарастајеш ју: метнеш оне шеготине па нацукаш,

нб је то теке за неволу (2:75).

заратит се-и се св“наћи се у рату”. — Ка“(д)-се дошлоса“ Скадра и ка“(д)-се
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поново заратило с Аустријбм, све је био у ту комору.

за рђат-ам) св бити изложено корозији, pђању“.

зарежат -и св“огласити се режањем (о псу).

зареј се -ечем се св обећати, зарећи се”. — Зарекла се прасица да не 'ије

г"бвна па до ручка — деветоро. — Зареци се да не причамо о овоме (4: 197), |

заријецат / зарицат се несв. — Заријецали су се да један другога освети (2: 235),

зар'ок м опклада”. — Ти си зарок изгубио, е си се грија (2: 441). — Тако је по

текао зарок који је добио хоџа Омерулић (2: 498). — Трина“сторо сам ставила пот

кокошком и, под зарок, свакб живо. — Не ваља се ниђе под зароком ноћно ходити

[2: 327), в. стеј.

зарзат зарже св испустити резак испрекидан звук, огласити се рзањем (о

коњу)”.

зарумењет се - им се св постати румен (због узбуђења, стидљивости, хлад

ноће).

заруњат -ам св добити маље, одлакавити”. — Баба је викала мончићима

кад нете да слушају: „Узача“с ви муда заруњала“.

зарчат -и св захpкати“.

засвират - ирам св. почети свирку“. — Засвира(ј) па за пас зађени, |

засвиpукат -укам св тихо свирнути“. — Он некако засвиpука и змије се окупе

окб њега.

засвиткат -а св "кратко засветлети, севнути, блеснути”; | засвић"ет -ИТИ

св“исто”.

засипат / засипат - ипјеDм) / - ипје(м) / – ипам) несв1. наносити снег, кишу

(о ветру)“. — Засипје, не да очи отворит. — Не могу се ни врата отворит колико

засипа, 2. усути жито у млински кош“. — Знаши ка“(д)-ћеш засипат, | засут заспем

св. — Кад заспе, може да те окупле. — Са“(д)-сам засуо и могу мало да приспем.

засират - ирам несв“упорно, стално опогањивати“. — Благо мајци, како јбј

сваку ријеч засираш, засрат -ерем св“опоганити“. — Нема стопе ђе нијесу

засрале.

заскакат -ачем) несв1. улазити у тешко приступачан простор“. — Тамо

могу козе да заскачу, а офце не би смл”еле, 2. заобилазити око нечега, саплитати

се о нешто“. — Сви су они били прчеви: ђе су могли, за исто нијесу заскакали,

в. крбат 1; | заскочит - очим св. — Ако ти јагње тамо заскочи, бојат се да је

тршено. — Па заскочит преко Безијова (5: 370); в. пас, бираник (Кж); | заскок м

геогр“тешко приступачно место на стеновитом земљишту, травната тераса, заподак

у стени“. — У те заскоке теке се коза може обрнут (12:29).

заскоруп”ит - упи св уобличити скраму скорупа на прокуваном млеку”. —

Заскорупило је лепотица.

заслабит -им св. "показати прве знаке болести”. — Машан нешто бјеше

заслабио, а требаше да иде на Убли.

засметат - етам св“постати сметња у послу“.

засмијат -јем св“причом или поступком код некога изазвати смех”.

засмрђет-pди св“засмрдети“. — Један прне — вас свијет засмрди.

зас"обница ж “засун, заворница на вратима“. — Засобница, арб. застоница,

раније су се врата утврђивала »засобницом«, а то је дебело дрво (које) кад се врата

отворе цијело се у зид утопи, а кад се врата затворе, дрво се извуче и запне на (дру

гу страну) врата (2:86). — Врата утврдише засобницом (3:667).
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заспатзаспем / заспим /заспијем св“уснути, заспати“. — Заспи, дијете, кад

гој можеш, кад зашикаш — неј га заспијеват; || заспиват / заспијеват - Ивам /

-"ијевам несв. — Двије неђеле није заспивала више нб ли са спи, в. задриjeмaт.

засп'ичит -им св“приковати“. — Бачили ми галијоти "одовле неке чивије и

немам ш чим да заспичим ову штичицу.

заспучаница ж игла којом се нешто закопчава, сигурносна игла”, |

заспучат - учам несвзакопчавати“. — Што да заспуча кошулу кад може да

голотрба, в. пуличица, | заспучит-им св закопчати“. — Не умије ни пулицу за

спучит, а би да се жени. — Заспуче ју чоеку тун, а онда ју пруже тамо. — Момчић

помаже да заспучимо ремнике и утакнемо куке у алке (4: 171).

засрат в. засират.

засpбл”ет-би св“засврбети“; в. штипат.

засиктат - икћем / - им св°огласити се пред саговорником грубим и увред

љивим изразима“.

засрам"ит (се) -амим (се) св“застидети, довести у непријатан положај”; в.

Карар.

застава ж устава”. — Застава је тамо те фата воду (Ф), | заставит -ИМ

св зауставити“; в. баба, | заставјат -ам несв“заустављати“. — Заставја се вода

тамо кад се натопи бостан.

застајат -ем несв“стизати на сусрет, виђење пре нечијег одласка“. — Ја и

нијесам застаја, нб бјеу отишли пет минута“ прије нб сам стига“н. — "Иди брзо

е се боим да га неј застајат жив бга, | застат-нем св 1. затећи“. — Застали су ју

живу— када није шћела да умре прије нб види шћер и унучад, 2. не развити се,

заостати у развитку”; в. лијак.

застида ж стид, постиђеност”. — Гола себе или другога виђети значи застиду

[2: 321); | заст"идно прил срамотно“. — Овијема трањама данас ништа није

застидно, но се збре несојлуцима, | застиђе с "срамотник, чији поступци иза

зивају стид, због чијих се поступака стиди околина”; | застиђет (се) -дим се св

*постидети (ce)”. — Лако је поштенбга застиђет, но застидите ви неку поганштину

ка што сте сами, | застиђеват -ујем несв“посрамљивати, постиђивати“. — А

нем бте мију, ч"бче, застиђеват.

застриг м једна линија која остаје под маказама за време стриже“. — Козе

се стригу с 4-5 косијех застpига од лопатица к хрбату (2: 30); | застриј-ижем

св“подсећи“. — Она је на једно мјесто мало јаче застригла косу и поче да плаче

како се нагрдила, | застризат - изам несв. — Такав перчин муслoмани застризају

по врату (2: 89).

застуђет-уди св захладнети“. — Богоми је лијепо застуђело и сад ми ни

фањела не би засметала.

заступат -упам несв“налазити се на нечијој позицији”, | заступит - упим

св.

засукат - учем сва. “засукати, посувратити (рукаве, ногавице)“. — Засучи

ногавице да ти се не огл"Ибају, б. усукати, уфитиљити (бркове). — Ђедо је има

бркове засукане навише, засукиват -ујем несв. — Засукују се оне жице кад

оћеш да начињаш урива“к.

засут заспеDм) св 1. завејати“. — Кад заспе снијег, чекај) да омања; 2.

“усути жито у млински кош да се меље“. — Заспи и чекај) да измеле.



140 Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

засушит -ушим св засушити“. — Ако у прол”еће нема кише, па рано

засуши, ето ти бруке и грдила.

засеј -ечем / -ијечем св“зарезати, засећи”.

заČec - едем сва.“заузети место, сместити се”. — Онје засио за тавулин и не

гледа имали ко стари, б. дуго се задржати седећи на једном месту“. — Она засела,

а заборавила да јбј-ljје живб у затвор.

затандарат -ам св 1. почети претурати предмете с лупњавом, рушити“. —

Што нб затандара на петар, да ми је знат, 2. распричати се о неважним темама,

разбрбљати се“. — Кад они затандарају, слушај) и(x) и мјери им) памет.

затај -а кнем св затакнути“. — Зата-книју за капу, да ти се смије село, |

затицат-ичем несв. — Затичу се гранчице у задали ђе било да обрсте јарадали

јагњат, | зата“км лиснате гранчице које се јарадима и јагњадима затичу у зид

или ограду да их брсте“.

затвор м 1.a. установа за боравак ухапшеника“. — У Кућу Рогошића затвор

је био. — Све који су лелекали Филипа Рашкова замили су у затвор, б. “забра

на изласка из куће (као предострожност од освете)“. — Онда убилац отиде пред

другове погинулога, па и њима с кољена заиште бесу, док се за »затвор« спреми

[2: 200); в. немогућност изласка из куће због великих снегова”. — Имају времена

(пјевање уз гусле) извјежбати дугим зимским затворима (2: 417); г. стање у коме

се налази оно што је затворено“. — Куку мене: ево подне, а живо ми је још у

затвор. — Побише и Груди из затвора (5: 474); 2. мед “тешко пражњење дебелог

црева, констипација, запеченост“. — Мучи се мука“н са“ затвором па мисли да му

кожђа вара“ника помаже, | затварат -ам несв1.а. “хапсити“. — „Млого су се

ови лупежи накотили, нете их) имат ђе затварат“. — „А, богоми, они лупеже

и не затварају док има поштеније“, б. затварати“. — Не смије се гроб затварат,

2. мед “constipare”. — Али ми се чињи да ме и то млого затвара уз ове л”екове, |

затворит-орим св. — А они га питали: што те затворише?; в. изгорет, осветит,

изр. — кућу, врата “прекинути коректне или пријатељске односе“. — А нећеш, ја

ним, ни да Ббг, луђима затворит кућу Петрову, затварат врата узицом “преки

дати односе с ниподаштавањем”. — Док ми је тамо шура, она ми не може врата

затварат гузицбм.

затеј - егнем св натегнути, напети, затегнути на другом крају”, | затегнут

- егнем св“исто“. — Гл'eа да га не затегнеш млого, затезат - езам / -eжем несв.

—Затеза сам неколикаш, а не знам како му олабави.

затеј -ечем св“срести се, видети се с неким приликом доласка; наћи, застати

некога“. — Затече ли кбга тамо? || затицат / затијецат -ичем / -ијечем несв. —

Нијесам затијеца никбга без бабу, сви бјеу отишли.

затес м место на коме је дрво затесано“. — Напала га сипа таман на ни затес.

затила“к -лка м “потиљак“. — Пануо је на затила“к и грома није чуо.

затират -ем несв“уништавати трагове постојања”. — Затиру ни трагове ђе

гој стигну и брзо ни се неће ни стрва знат, | затријет затрем св. — Њима се траг

затро и они су давно излињали.

“ затиска ж чеп“. — Није тије затискан било пређе, но се отеше од дрвета

али сломи окласина; | затискат - искам несв1. затварати чепом”. — Напуни

сваку па ћемо и потле затискат, 2. прекраћивати бесмислену причу“. — Меле

Не зат"иска, | затиснут -нем св 1. зачепити”. — Немам чим затиснут ову боцу,

2. “заћутати“. — Затисни једном е те више не могу слушат, в. ласник, — се сва.
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“затворити се, добити опстипацију“. — Затисло ме и мука“н сам се намучио, б.

“престати носити (о кокошкама)”; в. проносит.

затиша“к-шка м тих кутак, заветрина”. — Ја ćедо у један затиша“к испред

нечесове пећинице, а овце ми тун.

заток м тешко приступачно травнато место у стени“; в. лазба.

затоп м печено месо заливено растопљеним лојем или машћу, за дуже чу

вање”. — Браве нави час покољте, бедра и плећа да се суше, од глава и утробица

чините затоп па арчите (4:97).

затравит - и св“поново изнићи (о трави)”. — За двије неђеле то знаш како

затрави.

затрајат -јем св. а. дуго се задржати“. — Она затрајала код)-Стаке, а

заборавила дајбј живодбди и да требада му дае џевап, б. потрајати“. —Препирке

умију затрајат (4:355).

затрањат -ам св“журно отићи небрижљиво обучен“. — Она затрања у што

се затекла да ју види.

затрапит -им св ставити у трап”. — Нешто ћемо мало и да затрапимо. —

Кад се кртоле поваде често се затрапе на истој баштини (2:54); || затрапјеват I

затраплеват -ујем несв“стављати у трап”. — Ове године ћемо, на прилику, мало

затрапјеват.

затрес -есем св према трес.

затрке прил најчешће у споју из затрке трком, у трку’. — Из)-затрке му

није нико мога“ ништа, а трупе су неки скакали више.

затроват -ује св засмрдети“. — Један прне па цио свијет затрује, - се

“дати се на зло, затровати се“. — ПТршка је једну пуфицу, па му се затровала и мбра

је код)-доктора.

затртат - pтам несвпрема тpтат.

затрубл”ет-бим св“огласити се трубом”.

затрчат се - рчим се св“кренути у трк, потрчати”. —Дијете ка дијете: затрча

се и на нбс.

затужет - им св“почети тужети, нарицати за покојником”. — Она није млого

тужела, али кад затужи– на срце те посијече.

затуј -учем св најстрашније клети, проклињати”; | затуцат -уцам несв.

— Куне га, у ками затуца.

затуп"ит (се) - упим (се) св постати туп, учинити тупим”. — Ови се нбж

затупио, не мош ш њим кули нбс окинут.

затутњат -утњи св“потмуло загрмети (огрому, топовима)“.

заћ"афкат-а св залајати”; в. ћафкат.

заћорет-имсва.“несвесно сезагледатиу неком правцу“.—Ђеситбзаћорела?;

б. напрегнути се у покушају да се нешто види, разазна (о слабовидој особи)”. — Не

помага ми ни ка“(д)-заћорим: на десе-метара“ не могу познат) чeлaде.

заћукат -укам св“огласити се као ћук, почети с ћукањем”.

заћут"учит-им св“кренути некуд бесциљно“. — Куј ситб, браву, заћутучио,

знаш-(л)и?

зауга“н заугла м геогр“?”

заударат -а несв“смрдети”. — Овбђе нешто заудара; | заудрит за удри св

“засмрдети”. — Бо"им се да не за удри.

заузет заузмем св захватити, обухватити“. — Тама смо, рече, заузели оне
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козе и чобана и ови су отишли напријед (Кж). — Дошли су из Врмоше и заузели

Видpу и овце низ Вучи поток. — Па бијеле овце заузеше, Л Зајмише и зеленом

планином (5: 65).

заумит се -им се св“замислити, претпоставити“. —У што си се заумијо лудо?

/Заумијо па се преваријо. — Пјане биле па се заумиле / Да у село пиличника нема. —

Грдно сте се, Кучи, заумили, / Заумили, па се преварили (5: 135 370 380).

зауставит (се)-им (се) св“прекинути неко кретање, активност”. — Он се неће

зауставит док ва“спа“ćaлук не избачи,ј“ -àм несв. — Зауставлали се

на конак.

заушнице -ицаж мн мед“glandulae parotides” (2: 524), | заушњаци -ка“ м мн

мед упала заушних жлезда, раrotitis“.

зафал"ит - алим св 1. захвалити”; 2. најавити нешто што је тешко оства

риво“. — Један се миш зафали, да ће се оженит” од најбољега соја (2: 463). — Па се

силан Турчин зафалијо /Да ће наша Брда намучити. — Он пометну мpка талагана, /

А истрже ножајатагана / Иванова да свећа Радоја /Ка што му се зафалијо мајци. — А

Ђекин се Петар зафалијо /Да издигне у Царине равне (5: 81 110 349); | зафал”ат

-'āлам несв“захваљивати”. — Вала ти га не зафалам ни за волицнб, | зафал“еват

-ујем несв. "исто”. — А што ми се, ч"бче, зафал“ујеш ка да сам ти нешто велико

учињио, | зафалнос -стиж изјава захвалности“. — Кад је требало да се дадне

зафалнос народу, нит'б нијесу умјели.

зафатат -ам / зафатат / зафаћат - аћем несв1. захватати, узимати више”.

— А не зафаћи толики откос и не дери живот, нијеси га наша“ на долину, 2.

*запремати“. — Маките ми ту врећу и нембте у зафатат, | зафатит-им св 1. зах

ватити, узети више“. — Зафати још мало, неће ти сметат, 2. ставити нешто у неку

посуду”. — Немб ми зафатит ови бронзин, требаће ми за млијеко. — Немб ми тан

бронзин зафатит, немам у што помус овце, | зафата“н -тна -о 1. заузет другим

садржајем”. — Ова је тенећа зафатна, да ми неку другу, 2. “велики, простран”. —

Зафатна је та врећа, нем'бју препуњат, неј мој дају понесеш, | зафатка ж ве

лика кашика за захватање течности, кутлача”; уп. поружда, ћепчија.

зафирит - ирим св направити јаз, зајазити“. — Зафири се поток и тамо се

могу напојит овце али натопит баштина, | зафиреват-ујем несв. — Биле су ту

четири воде које нијесу пресушевале, па смо зафиревали и квасили баште.

зафрлакнут - акнем св бацити снажним замахом”. — Стио да зафрл”акне

ками преко ограђе па кокота — увр главе, | зафрлачит -'āчим св. "исто“.—

Зафрлачи ми матику и замало ме нагрди ка“-е оскочила, | зафрл”ит - рл'им св.

— Зафрл”и ми та“ кораћ, да не д'бдим за њега.

заф'рцат -ају св почети врцати (о сузама)“. — Зафрцаше сузе — не би тако

ни за мајком.

заф'рцкат -ам св према фрцкат.

заф'рчит-им св запутити се некуд без потребе, одскитати“. — Зафрчи она у

село, а работа јбј, вели, неће побл”еј.

зах"мкат -ам св“показати недоумицу испуштајући гласове »xм-хм«?.

заход м“залазак Сунца“. —Прије сунчева захода се вратили на Ријеку (2: 504),

в. заод, завод.

зацарит(ce) -им (се) св крунисати (се) за цара“.

зацецат (ce) -ецам (се) св заљуљати се”. — Ка“(д)-се ја зацецам, ја летим у

висине висинске.

зачепркат -ам св почети чепркати“. — Они нешто тамо зачепркаше и

оставише.
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зациганчит-им св“почети упорно мољакати“; в. циганчиш.

зациpиктат - икће св огласити се циктањем (о соколу)”; в. цириктат.

зацрвењет (се) -ним (се) св“постати црвен (од узбуђења, замора, стидљи

вости)”. — Она се зацрвење ка кукуријек, а мислила саме ће заплакат.

зацрвл”ат -ам св в. зацијанчит. — Кад он зацрвл”á, не престаје док му не

даднем, ма ћу га ја од)-тога одучит по репу.

зац"укат -ам св закуцати“. — (Пијавице се) зацукају дрвеним маљем у засјек

од клупа, те се ударањем пијавица клуп одбије (2: 60); | зац"уколит-им дем по

лако и пажљиво закуцати”.

зац"украт -ам св“засладити, зашећерити”. — Ну ми још лијечак зацукрај)

ову кафу.

зачађат -ā(м) св“поцрнети од гара, чађи“.

зачакарат / зачаракат -ам св“почети лупкати (кад се покрене неки прост

механизам), зачекетати”; в. чакарат, чаракат 2.

зачарапат -ам св. "кренути некуд зарозаних чарапа. — Питају Мил”уша:

„Куј си зачарапала, џара“, а она њбј да није џара нб госпоцка жена и прида јбј и

оваквице и онаквице.

зачевpл”ат -ам св према чеврл ат.

зачелит -им св поређати се у низу“. — Добар пастир се рачуна само онај,

који у паши стоку зауставља помјерајући се испред ње, да му »зачеле« (2:28).

зачепица ж ситан разлог за свађу”. — Била је помеђу њи нечесова зачепица.

—Домаћин је свакојако тражио неку зачепицу (разлог да истуче жену — 2: 116).

зачепрл”ат -ам св 1. овлаш покрити земљом, зачепркати“. — Зачепрл”alj) то

мало па да идемо, омpкосмо; 2. сахранити некога с малом пратњом и без црквеног

обреда“. — Зачепрл”аше га ка и сваку другу крепалицу.

зачињат - Ињам несв“додавати зачин“. — Баба зачиња маслиновијем уљем (4:

97); | зачињет -иним св. — Она је то умјела лијепо да зачини, научила у град.

зачирикат -а св в. зациpиктат.

зачудит се -им се св“наћи се у чуду због нечега“.

зашарафит - афим св“зашрафити, заврнути вијак, причврстити, притегнути

завртањ”.

зашикат - икам св“заљуљати колевку, (по)родити (ce)”; в. заспат.

зашит-ијем св“ушити”.

зашбрит -"брим св опустити доњу усну и тиме показати незадовољство“. —

Лако ли се заш"бри ови наш ђетић а му нешто није право.

зашто св јер“. — Убијају један другога за освету, зашто има љуђи кои оће

да убију више љуђи но једнога заједнога свога брата (Ж. 12), в. ма“ска, претакат,

примат.

заштракнут -нем св. а. “укочити неки прост механизам”. — Брава је

заштракнула и не могу ју ни заклучат ни отклучат, б. после ишчашења вратити

јабучицу у зглоб“. — И та“н сам ишчаш намјестио, напипа га и потега“ док није

заштракнуло.

заштукнут-нем) св укочити се после ишчашења”.

за“ зла зло зао“; изр. зла длака длака на очном капку, изразито црна, са

задебљаним кореном, која изазива свраб, | за“пут несрећа”. — Послеје отишан

на запут у Подгорицу и погинуо од бомбардовања, изр. зл"б iоведо довијека

јуне.
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зава ж мужевљева сестра, заова”. — Ја сам се с мој бм завом болеслагала

нó са“ сестрбм; | за°вин -a -o “који се тиче заове“. — Ово ми је за виндар и немо

ми га дират, | завичић м заовин син“. — У суботу ми се оженио завичић, а у

понеђелник су му оца замили у затвор, | за°вична ж заовина кћи”.

зад зада (зад м зид”. — На танза“т је био леган Петар. — Стаде треска,

задови падају (5: 540); | задић м дем. — Беча се са вила на вронога задића,

В. Лад, ладовина; || за дина ж остаци старе грађевине“. — Тун су на дно Церјан

задине од нечесове старе цркве.

задно прил заједно“. — Ми идемо за дно.

задњи -a -ě последњи“. — Изгинули су тундо задњега; | задњбм прил

последњи пут”. — Задњбм судбдили ономлани и излазили на Царине.

зар реч. “којом се исказује неверица, чуђење, одбијање“, в. аветлучит.

збаглат -ам св“брзо нешто спремити“. — Збаглала је ручак (4:400).

збачит-им св“Збацити”.

збила реч. “заиста, зар баш тако“. — А што збила учињесте с онијема

врећама?

збjег м збег“. — Ми смо били побјегли овођена у збјег, | збјежат-имо

св трком се окупити, у невољи, пред опасношћу”. — Збјежаше се овце окб мене и

ја погледну: на они вал стој и рис.

зблажит зблажим св имобилизирати прелом кости“. — Ја стиско, оно

зблажи, а брату му реко да потеза ногу; (2:20); в. вјешала,

збланут се збл'анем се св“престравити се“; || збл'анут-а-о“престрављен“.

— Он је вазда био ка збл'анут.

збогом!“поздрав при изласку из куће“ (1:290).

збоја“к-јкам низак снажан човек“. — Кад му се подуфатио, они збојак га

бачио ка врећу.

збор“ м племенски скуп као облик народне самоуправе”. — На Гоге је био

збор свијен Кучан (1:217); || збориште с место на коме су се одржавали племен

ски скупови”. — Баш на Роге, на кучко збориште. — Бјеy Кучи на збор окупјени / на

сред Рогу на збориште старо (5: 148 1631.

збор“ м говор, реч“. — Мога“ си бес тога збора, изр. нема збора “ни говора,

не долази у обзир“; | збор"ит зборим несв“говорити, договарати се“. — Ми смо

прије још зборили да мрца не двбрим"о на кућу нб у цркву. — Марко онб слуша,

слуша и не збори ништа. — Ја више неке ш њим зборити); изр. збори не збори

“узалудно говорити”. — Збори не збори — њему не помага.

збулукат (ce) -ам (се) св скупити (се) у групу, буљук. — Кад је доша“н,

око њега се збулукаше ка окб владике, i збул"учит-им окупити у буљук“. —

Ако имају траве да пасу, овце пред ној није лако ни збул"учит.

збунар"ит - арим св набацити на гомилу, нагомилати”. — "Ајде то мало

збунари, а č"утра ћемо га избачит.

збурлат -ам св“брзо набацити, без реда“. — Збуpлаше она два пластића и

пребачише преко њи некакве трање.

званик м позвани гост, званица”. — Прикупи се повелика маса народа, која

је повећана с много званика с разнијех крајева (2: 242). — Сваки званик... имао је по

обичају донијети из своје куће ожицу с којом ће вечерати (2: 269), | зват зовем

несва. “дозивати”. — Ко је оно зва испод)-дуба, б. позивати, неког на свечаност

(славу, свадбу), у посету“. — Звали су кумове и пријателе, | зовнут / збвнут
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зовнем /збвнем св“позвати, зазвати“. —Нуми зовни Стаку, да (ју нешто питнем.

— Дошан је на вронога цука избвнуо: „О, Ђуро Пунишин, | зивкат -ам несв.

— Зивкају једна другу сваки час, | зивколит-им дем. —Само газивколи, теке да

види ђе, | зивнут /зивнут-нем св. — Нују зивни да ми оно изнесе прет кућом.

звек м срамота, скандал“. — Само кажи звека (4: 336); | звекнут се звекне

се св“избити (скандал), пући (брука)“. — Звекнуло се с овијема нашијема женама

ка што није никад, | звецат се звеца се несв“брукати се“. — Тешко је ка“(д)-се

први пут звекне, а потле се чоек навикне и на звецање ка и на сваку другу

ш'огу, в. валутица.

звека ж потмуо звук”. — Каква је то звека те се чује; | звекнут -не сва.

“огласити се звекетом”; в. лана“у, б. ударити”.— Изма“ки се датене звекнем, | звецат/

звецкат-ā(м) несв“лупкати, куцкати“. — Звецају ђеца некијема њинијема тантарама;

звецколит -им) несвдем. — Некате, ђецо, нем бте тун да ми звецколите,

звечит им св. — Звечио га каменом у врглаве и не знам како му мозак није

просуо, | звекнут звекне св огласити се звоном”. — Што је оно звекнуло? — Звоно

на угича, | звечат -и несв. —Звечали су овудије чактари, бул"уци се нијесу могли

размињoвaт, а наћа“с је у ови наш Косор заноћило пет па“њата“.

зв"изна ж“својеглава млада женска особа”. —„Виђе ли ђе ону моју звизну?“

— „Ено ју с оном мој бм поганулбм“, в. узјашаш.

звијезда -еж“небеско тело које се у ведрој ноћи на небу види као светла та

чка”; в. Даница, Влашићи, | звјездан м коњ са белегом у облику звезде на челу“,

звјездица ж дем. — Онб мијагње има ка звјездицу на главу.

звијере звјерета с дивља животиња, обично крупна, крволочна“. — "Оће

звијере у овце, нб и(x) погледни, | звијерац -рца м в. скаменик; || Звјерински

-a -ô “који се односи на звери“. — Та је рупа ка кућа звјеринска и није ми мило

тамо ни погледнут, а не у њу ул”еј.

звијук м 1. звиждук“. — Некијем звијуком и бајањем могу да скупе подоста

змија (2: 544); 2. лакомислена особа, нерадник, скитара“. — Куд бјде они звијук зна

ли "ико, звијукат -ам несв“оглашавати се звиждуком”, | звијукнут -нем /

звијукнут -укнем свогласити се звиждуком”. — Погледа у длан и изговори три рије

чи и звијукне (2: 543); | звијуpула нејасно. — А он у скитњу: звијуpула — пиздурула!

звирина“к -нка м рупица, пукотина кроз коју се нешто може осмотрити”;

в. скуба.

звоно с Ф, веле —, в. побравица, | звонит звоним несв. —Нешто ми звони

у уши, | звоњава ж. — Не знам која је звоњава јача: она на цркву али ова у моју

главу.

зврк м лакомислена, незрела особа”. — Виђосте ли ми неђе онога звpка

манитбга?; изр. — манити. — Та“н се звpк манити не може смирит нако да га

вежеш ка шарова, | звpцат звpцам несв“лутати, скитати“. — Само ви, ђецо,

звpцате, ма ћете помање кад ви они старчеви липчу. — Звºрца и бадијава, ка и

аветиња, никад га нема дома.

звpцат -ā(м) несв“одскакати испод чекића, секире“. — Бјеште, ђецо, видите

ли да звpца ови ками, | зврцкат -âм несв, | звpцколит-им несвдем. — Теше

неки ками и звpцколи му око ногу, звpцнут -нем св. — Може они комат да

звpцне и да ти, недајбоже, око избије.

звpчат - и несвв. звpцат. —Тб се навикло по тије работа“ да им) зврчи

и око главе и око репа, па се не квартају; | зврчит -и св ударити“. — Њега је
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зврчило у цијев, теке ју није сломило.

згадит се згади се св“осетити одвратност према нечему”; в. падиш се.

згађат згађем несва. “погађати у мету“, в. јађат, б. “досећати се смисла

неке алузије“. — Виђу ја куј он згађе, ма га нека; | згодит зГодим св“ ПОГОДИТИ“.

—Ако не блеше чисти веш на њега но да је има пет жена“ у кућу — пет пушака“

ме згодило.

згазит-им сва. нагазити на нешто корачајући”; в. јазит, б. упозорити не

кога притиском ноге на ногу“. — Мене Зарија згази на ногу, да прекинем.

зготовит -им св“припремити, скувати нешто за јело“.

зграбит -им св“узети нешто на препад, отети“; в. рабит.

зграда ж подзидана терасаста њива”. — Тун је неки доктор, Њема“Ц,

погинуо и укопан је на крај саме зграде, на крај једне баштинице (12: 29); |

зградица ж дем. — А овође ђе сад ова зградица — ту су били грмењи (2: 44);

зградара м лопов, пљачкаш“. — Они што четовањем нијесу штеђели пљачка

ти своје племенике и нијесу се далеко измицали називани су погрдним именима:

»зградаре«, »шишњавци«, »фрњугани« и »купусаре«. Дневно пљачкање такијех

четника звало се »ћуфиње« (2:191).

зграна ж“паничан страх, престрављеност“. — Пробуди се дијете, дигла га

зграна, снијевало нешто, | згранут -a -o "престрављен”; || згранут се -нем се в.

помам, помамити се (2: 521).

зг"ржит се -и се а. “осушити се“. — Жито се бере изјутра, док се слама не

згржи (2:49). — Згржила га сувомразица, б. згужвати се“. — Мироје извади згржен

лист "артије (П 276). — Згржи се, преблијеђе па позелење (4: 356).

згријат јем) сва.“загрејати“. — Њбј је потребито, кад "ојде, да се добро

згрије, па тама да има варенику, б. испећи“; в. наложит (Бc), в. зажарити”. —

Добро се згрије гвожђе, г. пригрејати (о Сунцу)”. — Ка-дбђ'о према Крушевца,

згријало, чучну подједан б"бр мало при путу.

згрчит се -им се св скупити се, стегнути се у грчу (од бола, хладноће, стра

ха). — Она се, кукавица, згрчила онође прет прагом, не може га прекрочит.

зг"учит (се)-им (се) св. в. учит, | згучак -чка м смотак. — Држи некакав

згучак у руке. — Извади згучак (4:41 246).

здесит се здеси се св догодити се“; ||здешај м догађај".

здигм“повратак с катуна почетком јесени“. — Оставиоје оздигу 30 брави (2.

6); | здигнут -нем св“вратити се с катуна”. — Здигли су ка“[д)-су чобани кренули

у школу, | здизат-жем несв, | здизање с. — Спремају се пол”a°ко за здизање

(1:240); | здижарица ж вечера после здига”; || здиженица ж исто“. — Кад неки

домаћин здигне са планине у село, он закоље по кога брава, те почасти рођаке и

пријатеље. Та се част зове здиженица или здижарица (1:240); в. дигнут (2:36).

здипит -им св украсти”.

здоговарат се - арам се несв“договарати се“; | здоговбрит се - брим се св.

— Они су се покупили датуна се здоговбре што те и како те. — Ја се ш њим брзо

здоговори, | здоговбр м договор, споразум”. — Не може битни здоговбра међу

њима више нб међу манит'овима.

здрав-а-о“, изр. само - потпуно здрав (шаљиво, иронично). — Отишла

је у школу ка само здрава, узв којим се пропраћа нечије кијање. —Људи (су) уоби

чајили да ономе што кихне реку »здрав“ (2: 523), | здрава“ц -вца м 1. здрав сна

жан човек“. — Дође нека лудурина, висок, здрава“ц, и поведе их) некуј навише,
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2. бoт зељаста биљка Geranium macrorhisum, користи се за лечење неких болести

у оваца“; | здравле / здравjе с. — Мене је то за здравле пријало. — Од Бога

ти здравје, | здравина ж погодно и здраво место за живот“. — Ижл”ега“ на ву

здравину и када се лијепо окарја; | здравит се-им се св поздравити се“; | Здра

вљење с поздрав, поздрављање”. — Путника је пекло такво здрављење (2: 473); |

здравица ж боца вина коју девери носе кад сватови крену по девојку или им се

узгред износе из кућа поред којих пролазе“. — У десницу носаше здравицу (Бc). —

На улазу у село свате чека »здравица« из куће крајем које пролазе (2: 227). — Стари

сват узме понешто новаца за обдаривање »здравица«, које се сватима у пут изнесу

(2:221); | здравичар м човек који пред сватове излази са здравицом”. — (Мушту

лугџију) почасте и обдаре, а пред свате изиђе здравичар тог дома са две »здравице«

[1: 274 275); | здравјак м млад месец“. — Здрав здравјаче весељаче, ти нама здра

вје и весеље, а ми тебе колач и јабуку (кад се појави млад мјесец) (2: 331).

здрак м 1. зрак светлости“. —У мој вијек нијесам здрака виђела, 2. свеж

ваздух“. — "Ајте, ђецо, мало на здрак (3: 665), | здрака ж. — Оће ли ови народ

“икад дочекат лијепу здраку?

здренут здрене(м) св сазрети“. — |Зрно) се не пусти да... довољно »здрене«,

већ кад се од сировине може да преломи (2: 50); | здријеват Здријева несв“сазре

вати”. — Ја и (x) оставјам и докле гој дође тамо до по Петровудне кад оне почну

да здријевају. — Са“Пд)-ће да почне здријеват. — Још није почело здријеват; ј
здријевање с. — Свака работа има свое здријевање; | здр"ио здрела -о“(са)-

зрео“. — Онакви је ка што га најзрелијега знаш, | здрелбст) -стиж “зрелост”; в.

зренуш.

здрпит се -и се св згрудвати се”. — Кад се пепео находи изјутра здрпљен,

значи родну годину (2: 323).

здува /здуха ж 1. кратак силовит удар ветра”. — Належе некаква здува и

реко: све понесе!; 2. “нека мрачна мистична сила“. — Може чека да убије и некак

ваздува. — Тако је, веле, у својој кући убијен здухама Дмитар Јоков (2: 279); |

здувач /здухач -ача м човек коме се приписују натприродне моћи” (2: 277, 7:74);

В. ишиалица.

здућ м “непроходан густиш, шкрип”, в. стажат се.

з"ека ж коза“; | зекан м коњ сивозеленкасте боје“. — Ови је зекан стар и

двије-три године од балаша; || зекарица ж коза“; | зекна ж кобила сивозелен

касте боје“; | зекоња м коњ, возеленкасте боје“; | зекоран јарац“, (2: 1819); в.

дораш, | зекулаж крава зелене боје“.

зелен -a -o 9, | зеленкаст) -ста-о; | зеленаш / зелењ'āш -'āша м “прис

талица покрета који се противио уједињењу Црне Горе са Србијом после Првога

светског рата”. — А био је зелењаш заисто. — Зелењаши и партизани су се добро

мирисали, | зеленоша ж коза“, (2: 19]; в. зека, | зелењет се -ен и се несв,

зел”ов м “пас”; в. паров.

зеле с обарено лишће које се убацује у храну за свиње“.

земан м заст“време“.

зема“н"и -а - б “земљани“. — Били они ћупови земани, | земја ж9; изр. нова

- крчевина” (2:46); ораћа - ораница“. — Подијеле се ораће земље, ливаде и метеси

[2: 124); | земјиште с. — Имали су они тамо још њинога земјишта.

зенђије плт део опреме јахаћег коња, узенгије“.
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зеница жа, средишњи део ока, отвор на дужици кроз који светлост продире

у унутрашњост ока”, б. нешто што се брижљиво чува као највећа драгоценост“.

зера прил врло мало, сасвим мало“, в. помај.

зецки -a -ô који се односи на Зету“, в. мливо, овце.

зијеват зијевам несв1. зевати“; 2. упразно гледати жудећи за нечим“. —

Зијева му гузица на туђе, ма ће му тамо и пуцат; || зијевнут-нем св“отворити

уста“. — Он је само зијевнуо и — на нбc!

зил"иф м увојак косе пружен иза ува, зулуф“. — Оћу ли видој помоћи... мећат

pужу на образе карабоје назилифе (2: 410-411).

зил”ат зИлам несв1. “вриштати“. — Што она аветиња јутрбcзила измбз

га, зове ли некбга?; 2. лутати, зазјавати”; в. овнуји.

зима -еж годишње доба“; || зима студен, хладноћа”. — Је ли визима? ||

зимница ж a. "стално насеље“. — Често се може чути, да Кучи тај свој стално на

сељени предио назову именом »зимница« (2:4), б. “зимовник, зимовање“. — Добар

дио кучке сиротиње иде с јесени у барску и улцињску околину »на зимницу« (2:

68]; в. припрема за зиму, зимски сан (о медведу)“. — Неће међед до Ил'Инадне, а

по Илинудне спрема зимницу, в. дивљачан; || зимничар м в. домар. — Кад дођу

путници из зимнице у планину зову се »зимничари« или »домари« (2: 35). — Ску

пићемо кучке зимничаре (5: 257]; в. навалит, | зимовиште с зимско боравиште“;

в. зимница б. — Много су ређе од кучкијех Срба на зимовиште у Пећ ходили (2:]; |

зимоња м°во отељен током зиме“; || зимула / зимуја крава отељена зими“ (2:

18), | зимски прил зими, током зиме“. — Крчевине се чине »зимски« (2:45). — Ту

је зински живио (Ор), в. пртина, | зимус током зиме“. — Неђе ћу дој зимус па

како било; | зимушњи -a -ě од прошле зиме“. — Ово ми је зимушње јагње, ви

диш-(л)и како је, небирулбк, напредно.

зл'аради / злоради прил пакосно, заинат”. — Отишћу зларади да ме види,

дако га још виша мука стисне, в. ћићикат (3: 705); | зл'āсрећа ж несрећа”. —

То је мајчина велика зласрећа. — Отиша“ е на зл'усрећу и не зна се ни д'бкле је

стига“ ни ђе к'ости оставио, | зле с зло“. — Зле Бог даје, да се добри освијесте,

а добре да се Бога сјете (2: 427); в. жле, | зликат зликам несв“тумарати од зла

до несреће“. — Зл'ика тудије, а једнога дана неће умјет да се врне, | злик'ова“Ц

-вца м злочинац“. — Таквије зликова“ца“ више не знам има ли живије нако Јово

Капа, | зл'ић м болест коња, крава, пришт”, | зл"ица м/ж опасна, зла особа”.

— Видиш-(л)и ти малбга злице; f зл'ича“с м “зао час (обично у клетви)”. — "Ај,

даб бгда, у злича“c!; | злoврeмeница ж птица која својим оглашавањем најављује

зло време“. — Кад се птице зловременице ноћно чују, слуте зломе и тешкоме вре

мену (2: 322); | злогласник м доносилац лоше вести, злога гласа“. — Избјегава

се) бити злогласник (2: 485); | злогласница ж птица која доноси зао глас”; в. уј!;

| злом"иса“н -а -о који смишља зло“. — Злом Иса“н је, да Б'бг велики сачува, не

може заспат да неки несојла“к не измисли, | злонапутат - утам несв“ићи »злим

путем«, ломити се по путу (према сталном изразу зло (ти / му) на пуш). — А

што ћу злонапутат? Што гој ви уредите, ја немам што без да речем — »амин!«,

| злопатан -тна -о који се мучи, злопати“. — Босотињу, голотињу, студ и умор

могу трпјет ка најзлопатнији Циганин, | злопатник м паћеник, мученик”. — Ја

сам злопатник (3:91); | злорадник м “нерадник”. — Таквије злорадника“н још

нијесам има у мој вијек: изели би и везу телећу, а да што ураде — не више

нб да се не вал”á (2: 69); | злоран -a -o “пробирљив на храни“. — Тб је прасе
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злорано и неће се имат што од њега заклат; | злослутница ж а.“жена која слути

зло, несрећу“. — Није ми се ш њом мило ни у пут срес: од) такве злослутнице

мбраш се бојат и ка“-ти рече „Помага Ббг“, б. птица, обично гавран, која наја

вљује зло“; || злосрета“њ-тња -о“који је зле среће“. — Злосретњу ли ме Бог да, да

сваку муку очоплим, злосрећа ж. — Ова злосрећа и је држала предавање и

викала: „Ето тун, у шкрип, поп Милисав!“ (Кж), в. зласрећа, | злотуцм “невешт

мајстор“. — Мајстора и радника најне мош, а ове домаће злотуце не могу ни зват

ни гледlат, | злоч'ест! -ста -о а. “несташан, непослушан, неваљао, б. морално

неутемељен, пакостан”; || злочесник м тешка изненадна болест, црни пришт?”. —

Злочесник те фиштио, | злоч'есница “несрећница, мученица” ж, | ЗЛОЧИНСТВО С

“злочин, злочиначки поступак” (Ж. 12); в. претеј,

злато / злато с 1. скупоцен плeмeнити метал”; 2. сpма”; в. јелек (1:256); |

златоња м°во жуто златне боје“; | злат"улаж крава жутозлатне боје“.

змија жзоол 1. 9. — Змија те запунула (клетва); 2. зла, опака, подмукла осо

ба”. — Ону сте ми змију данас увели у кућу и нем бте други пут, | змијурина

ж пеј. — Има тије змијурина“ и мило ми је виђет блавора е веле да и је мање ђе

се он нађе, | змијуштина жаугм. — Он је главом у моју кућу доносио необично

великијех змијуштина (2: 338); | змијбка ж овца“.

знават знам несв“знати“. — Нико није знава како му је кршћен б име, нб

се све зва Гвоздо, | знат знам несв“исто“. — Знали су га они добро, и њега и

његово ч"бјсво: || знавен -a -o “вешт, окретан, вичан”; i знање / знање с оба

вештеност, знање”. — Не може без њенбга знања ни на попиш.

зоб ж“врста стрног жита, овас“, | зобат з'облем несв“јести зрнасту храну,

зрно по зрно“. — Убрали шипак па зобљу она здрелија зрна, | зобница ж торба

из које се коњу даје зоб (2: 16).

збвнут збвнем св“позвати”; в. званик.

збр м понос, сила, силовитост, самоувереност“. — Зор Бога не моли (4:237).

— Није се, дакле, смио некакав »зор« и сила указати идући кроз нечије село (2:

205). — Прича (се) да је од силе и зора носио докољене од двије боје (2: 143); збран

збрна -о “поносит, узоран“. — То је био збран чек, ка иједан Куч, | збрит се

збрим се поносити се. — Ја када се нешто збрим с ониjeм левором. —Збри се ка

свијетњак згузицбм, | збpлијам "поносит човек“. — Њихови »шегадури« и »зор

лије« обично проведу млађе године ходајући по пријатељима и знанцима (2: 470);

зорзориле прил једва, силом”. — Држи се зорзориле (4:300).

зоћ м пеј“велики трбух, трбушина“. — Не може зоћ више ни да носи.

зренут зрене св“сазрети, ући у стање пуне зрелости”; | зријеват -а несв,

в. здренут.

зрна / зрна ж овца са ситним пегицама по глави”, | зрнбка ж исто”;

| зрнкат -ам несв“чупкати и јести зрно по зрно (грожђа, печеног кукуруза)“. —

Нембте ми тун зрнкат, но уберите грбз, | зрнколит-им дем. — Не може он

прој проз лозе, а да не зрнколи, | зрно с 1. метак“; 2. анат тестис“ (2:15); |

зрнобојина ж“место на коме је ударио метак (на камену, дрвету, ратном барјаку)“.

— Стабла с многим зрнобојинама трагови су смрти љуцке (3:149).

зуб м 9. —Зуб ми испа; | зуба“ш зупца м. — Поломлена су ми два зупца

на гребулу, | зупчић м дем. — Он то закучи ониjeм ка зупчићем и изрга га из

оне рапице.
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зубја ж комад суве боровине који, запаљен, служи за осветљавање просто

рије или при кретању по мраку, луч”.

зубун м део народне ношње“. — Поврх хаљине, а у доцније доба поврх ко

шуље, облачио се зубун, дугачак такође до листова и кројен исти као данашњи ко

рет и такође без рукава, али исто онако лепо ишаран као џупелета. Зубун је био од

белог сукна, а украси од црвене свите пришивани су по њему зеленом свилом. Још

су по целом зубуну биле ушивене шарене ките од ресица а свака ресица завршена

ситним, белим ђинђухама (1:257).

зука ж зујање“. — Виђи каква је то зука, да се пшела није пуштила, |

зучат -и несв*зујати”; в. обад.

зуква ж бот 1. дивља јабука, Маlus silvestris Mill.; 2.“трава (у Бари од Мо

кре) коју једу само коњи” (Бч Бc), в. стима.

зулум м терор, насиље“. —Тако ми Бога, тбе велики зулум: ка“(д) не могу

имат свое ништа, ка“(д) кулуче, ка“ (д) не могу имат свое земје.

зунзар м зоол“тврдокрилац ”. — Звpчио га зунзар у главу и поче да се дере

ка магаре, зунзар валитбвно в. Говновал", зунзара ж велика зелена мува”, |

зунзур'ача ж. — Ка“(д) напане она вела мува зунзурача, овце почну да се тресу,

f"; -'āм несв*зујати као зунзара“. — Та муветина тудијен зунзар'а таман

ка сврш; (4: 368).

зуњат зуњам несвлутати, скитати“. — Не зна што ће од)-себе, зуња по

селу и задијева пашчад, | зуњом "скитара, скитница“. — Е, зуњо, зуњо, ја ним

те брзо почет да те иза“гоне искућа“н.

зучи “13. члан бројалице у игри џиџање“ (2: 343).

И

ибрет м 1. “ругло, спрдња, срамота“. — Пука“ е ибрет ш њима: почело је

од малбга, а завршило се бубулима; 2. чељаде тешке нарави, поганог језика и

предвидљиво ружног понашања”. — Дође они ибрет и поче да се нес'ојски спрда

з бабом да сам га мбрала измршикат, 3. пркос, инат”. — А да ибрет ми не да: ја

попа би увела у кућу (Бc), | ибрета“н -тна -о тешке нарави и непредвидљивог

понашања”. — То је ибретно, да Ббк сачува: ка“(д) га на пут сретеш, не знаш

што те од њега може снај, | ибретник м мушка особа тешке нарави и срамот

ног понашања”. — Ако не мож без онога ибретника, идити код њега, а овамо га

нем"б доводит, | ибретница ж жена тешке нарави и срамотног понашања“; |

ибретниче -ета с непослушно, тврдоглаво дете“. — Ну ми то ибретниче доведи

да му навезем пркно, | ибретно прил. —Тб не умије до ибретно- више но да се

друкше не вал”a, | имбретат-етам несв“понашати се као ибрет”. — Имбретају па

се дофатише (4: 278).

"ива ж ивица“. — Туцну се главом на "иву од)-тавулина и са“ (д) га не мош

ућешит (2:316), в. реiнут, | "ивица ж врх јаруге, стрмине, амбиса“. — А балаш,

ка“-се умори, понио би те неђе на ивицу, да те бачи.

ивалида ж накнада за инвалидност, инвалиднина”. — Мајка наша примала

је стотину динара“ ивалиде. — Трт, Медуна, нема ивалиде.

Ивањдан Ивања"дне м "Рођење Св. Јована Претече — Ивањдан, 24. јун / 7.

јул“. — Били су тун неђе брзо по Ивањудне.
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"ивер м ограда на бунару, опсек”. — Наслонила се на ивер од убла.

"иглаж 1. 9; 2. рибља кост, кошчица“. — Очистите ђетету те игле да му нека

не запре; 3. иглица четинара, четина”. — Убрали гранчицу борову па смичу оне

"игле; | "иглица ж дем. — Ада, ја не виђу ни ту иглицу, а не да у њу уђенем.

"игра ж 9, играт играм. — Млади тамо играју и скачу, а ми стари

можемо само да их) гледамо, | играјлија м играч“. — Играјлије су ми стално

за петама (4: 175).

игуман м старешина православног манастира”. —Заборавио сам који тама

бјеше игуман манастира дужа“чкöга.

ижђутурумит-им св остарити, онемоћати и ментално попустити“; в. Ђу

турумаш.

ижл”еј ижл”ежем изаћи“. — На Шћепањдан свако би ижл”ега“ неђелу

дана“ макар у планину и за Шћепањдан свака е кућа клала (Кж). — И отете три

кубика и по некоме ижл”еј на нбс за исто. —Четврти мјесец је пјешке ижлеган

на катун, у Вјета“рник горе (на стан — како веле Братoножићи); | ИЗЛ"aЗИТ-ИМ

несв. — Излазила сам порад себе (4: 265).

иза предл после”; в. узвиђет.

изаветат -етам / -ehем св“обеспаметити”. — С годинама неко изавета, неко

пропамета. — Може ли здрави на пречац да изавеће. — Фино ли те виђет кад иза

већеш, добро си се надиклио (4: 3585 274); | изавет"ит - етим св“пореметити па

мећу, посенилити“. — А оса“ндесе дана“ да ето, а не оса“ндесе година“ у што сам

прошла, би ме изаветили (Бc). — Старбизавети па не зна ништа; в. поаветат.

изадутират - ирам св одиграти најјачим картама”; в. адут.

изај изађем св наићи“. — Ако икаква кола изађу, у кола ш њом па у

бöлницу.

изам изма м одобрење, дозвола“. — Вељега везира... зауставе браћа на врата,

док од брата изам добију да га пуште к њему (2: 456). — Кад је Какалецов син код

цара уљега, сио је до њега без изма (2:457). —Без тестира материна и без изма браће

своје (тур. из н) (2: 400).

изасобице прил узастопце”. — Ја сан га гледа некол'ке ноћи изасобице (2:

20); | изасопце. — По трипут се изасопце рече (2: 164).

изатрке прил из трка, са залетом”. — Јаћу више скочиттрупенбти изатрке.

изабрат -ерем св“некоме или нечему дати првенство, одабрати према некој

изразитијој особини”. — Сам ју је изабра, па сад нека трпи.

иза“врет иза“ври св“источити, истећи“. — Тамо је образ давно иза“врио, а

није га, до јадне душе, млого ни било.

иза“гнат -ам / -женем / -жденема. “истерати”. — Она аветиња иза“гна жену

п'о-старбс, ма ће и њега ђеца брзо, в. нат, гонит, догнат, б. “забранити гајење”.

— Ка“-су рекли да козе иза“гнају, да и(х) дигну, онда е неки догна један бул”ук

у Цетиње и рекан да и(x) оставја Блажу, | иза“гонит -оним несва.“истери

вати”. — Они не умију друкше нб како су научили па су и правду иза“гонили

пушком. — Изагонио је овце и он до катуна Вуксановића“н, б. износити“. — Ка

ћете изагонит гној у Прибевиће?

иза“гњ"ит -ије св“иструнути”. — Избачи се то наизван, да иза“гњије.

изазват -овем св“позвати“. — Свр Дрмаше га изазва да му речем.

иза“срат -серем св 1. испразнити црева“; в. иш!; 2. изговорити свакакве

неподопштине”. — "Изблеја се и иза“cра пред луђима, да свакоме узме обрас.
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иза“cут иза“спем св“све просути из посуде, вреће“. —Ђе да ово изаспем из

ове вреће?

иза“ткат -ам св откати, завршити ткање неког премета”. — Све је то баба

изаткала док је била млада.

избаж приземни део куће, обично за смештај стоке“. —Доњи дио (куће) под

таваном зове се изба (2: 86). — До тих степеница су врата од избе, у којој се држи

стока. Изба је увек у доњем... делу куће (1:249).

избавит-им св “спасти, извући из неприлика“. — Ујак га бранио на суд и

избавио га да га не нагрде.

избалат -ам св“избалавити“. — Бачитб кокошкама али у сплaчине, видиш

(л)и да га дијете избалало, а и падало му је.

избарабар"ит - арим св изравнати“. — Кад ти главом плати крвник, ... тадар

ћеш се избарабарит с осталом дружином (2: 172).

избачат -ачам несв“избацивати“. — С глибавом водом ђецу сте здраву из

корита избачали, | избачит-им св 1. избацити“. — Оне три-четири вреће жита

избачили су на петар, 2. превести, пренети возилом”; в. испанут, | избачев"ат

-ујем несв. — Избачује гн"бј из избе.

избијат - Ијам несв, в. избит.

избират - ирам св“одабрати некога или нешто по одређеним особинама“; в.

бираш, | избиркат -ам св. — Дако и она нешто избирка да ва“л”а, ма је слаба

прилика; | избиркoлит-им несвдем. — Избирколиће он онб мало меса, а тебе

ето купус, | избирач -ача м пробирљив човек, пробирач“. — Нијесу избирачи (4:

372).

избирикат се -'āм се св извештити се“. — Добре се избирика у погансво и

не треба га млого нагонит на чбјсво.

избискат - иштем св према бискат.

избистрит се-и се св према бистрит.

избит -ијем) св 1. појавити се, овлажити“. — Мијеси се докле избије вода,

2. стићи на превој”. — Преко Планинице с овцама скоро избијеш на Било од

Царина“ ко цркве, до према цркве онамо (Кж); 3. спонтано побацити“. — Могло би

наступити побацивање, за које се овамо каже жизбила је дијете.« (2: 506); 4. испра

вити, изравнати“; в. заплачиш, | избијат-ијам несв1. “појављивати се“. — Поче да

му избија поти само се сниза на землу, 2. излазити на линију хоризонта“. — Ено

ти овце избијају навр бријега.

изблањат -ам св изравнати блањом (в.)”.

избл”еј -ежем св избећи однекуд због неке велике невоље“. — Све то

избл”егло што е на ноге могло од ит, | избјегават -āјем / -ајем несв“уструча

вати се, не хтети се упустити у неки подухват“. — Избјегавали су да лелекну по

што су то научили од Филипа, | избјежат - им св“истрчати, избећи“. — Ка“(д)-cy

почеле да падају гранате, то је све избјежало искућан.

изблејат - им св; в. блејат.

изблизу прил из близине“. — Био је неки Сава "Алагић, тамо ис Пипера“,

изблизу овије Марковића“н.

избл”уват се -ујем се св исповраћати се“, в. блуват.

избрисат-шем сва.“одстранити, уклонити оно што је написано“. — Нембте

да ми то избришете али бачите, б. “истиснути из свести, памћења, неки догађај,

успомену“. —Тб мене не може нико и-срца избрисат.
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избркат - pКам св“измешати“. — Избркај) мало те сплaчине, да и понесем

прасету.

избручит-им св изружити, жестоко укорити”. — Избручила га те шест око,

ма се он на то, река“ би, млого не кварта, - се осрамотити се“. — Избручила се

кукавица незнавена, а није јбј има к'о ни казат како се то чињ'И.

избул”ит - ул' им св“широко отворити очи, исколачити, разрогачити очи”. —

Што си толико избул”ио очи, испанут те ти.

избуцат -уцам св исцепати, откинути”; | избуца“к -цка м отцепљен ко

мадић папира“. — Узео некака“в избуца“к от карте и на то је написа саучешће кад

jб|j}-е мајка умрла, | избуч"ит - учим св“исцепити”.

извадит-им св 1. извући руке, почети нешто радити“. — Извади руке испод

гузице и — на работу, 2. издупсти“. —Тб се теше, извади се оно и начине карлицу,

3. “ископати“. — Страте за воду, извади овође мјесто за убан, та ће ти вода вал"ат

више нб имање, потрефило се те га лако извадио, 4. исписати“. — Па бјди те га

извади и-школе, 5. изравнати“; в. заплачиш.

извал"ит - алим св“љуљањем оборити”. — Извалио је čевер оно дрво, а види

се да су му жиле биле танке.

извaра ж испечена комина”. — Одвар из казана зове се »извара« (2:58).

изва“н прил “напоље“. — "Изнијели смо ć"утри дан, по онбме обичају, мpца

изван. — Дигне цара за рамо и изнесе га изван (2:456); | изва“ња“ц -њца м стра

нац, јабанац“. — Био је тун и неки изва“ња“ц, пријател“ овога Марка; | изва“њи-à

-е “који је у другој или даљој линији сродства“. — Вама су Зарија, Ђбрђија и Мисур

"исти стричеви, а Јакша је изва“њи.

извез"ат-'êжем св 1. спустити бреме“. — Ја извеза бреме и оћа да преда“нем,

ма ми се не даде: нал”егоше неки л”уђи и траже Мил”ана, 2. проговорити”. —

Кад он извеза, божа благодаријо, једна глава а девет језика“ — посра им) се на

све што су пламирали, | извежеват - ујем несв“развезивати, спуштати бреме“. —

Нембтун извежеват нб на нума“њу гомилу.

извес -едем сва. в. довес, б. излећи (пилиће)”. — Ка“(д)-|j}у нађосмо, вели

Л"убица: „Она се налегла“. — Нека ју, нека изведе ту пиплат; || извод"ит - оди

несв. — А она два-три дана пред извођење не излази нб и загријева.

извес-езем св“завршити везење“, в. веc.

извидат - Идам св“излечити“. — Повели су га тамо рањенбга, извидали га и

та“ма га убили зашто је, веле, стио да поблеже (2:256).

извиђет - идим св.“проверити о чему се у неком случају ради”. — И доша“ му

с ин да оно извиди (Бc).

извикат се - ика се / - иче се св оштро укорити, изгаламити се“. — Суд се

извиче на њега што је опозњен (2: 454).

извирет - ирим св“провирити”. — Извирио је на прбзор.

извит-ијем св“изазвати, измамити, исцедити”; | извијат -ијам несв“пали

ти, топити”; | извијање с. — Противу (струпа се) употребљавају два добро позната

средства: »извијање огња« и »извијање масти«. — За »извијање огња«... посади се у

земљу два дрвцета, па на њихове врхове укује попријечено сухо липово дрвце и по

њему такође сухијем липовијем дрвцетом непрестано и јако трља, док исто пукне и

упали се. — (За) »извијање масти«... исјецка се отприлике по оке ситнијех лучевијех

љусака и стави их на какву кружну плочу, у дну које се удеси чаша за слијевање

масти. Онда се озго сврху луча стави сач и наложи огањ. Иза полак сахата... нађе се

чаша пуна масти (2: 548)
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извићеват -ује несв“увијати се, кривити се, витоперити се”, в. вишао.

извише предл “изнад”. — Ено га с овцама извише локве. — Звао је извише

Орахова (2: 178).

извлачит -ачим несв“бавити се влачењем, гребенањем вуне“, в. влачиш,

бадијават.

извор м место на коме истиче подземна вода, врело“.

изврнут -рнем св 1. положити, ставити у хоризонталан положај”. — Да су

тебе тун изврнули јутрбс у четири уре па те доса“т пипали, и ти би се умечио, 2.

*променити устаљени поредак“. — А после су то некако изврнули, те не смије се

у цркву, | извртат/ изврћат-ћем несв. — Ови главари дана“шњи најболе знају

како се образ изврће у нес'ојштине.

изврћет-ртим св“изгристи, избушити“. — Изврћеше ти миши ону качицу.

изврш"ит - рШим св“уобличити врх стога и обезбедити га од закисивања”. —

А један озго »пласу.« по »пласук гази, док се стог »изврши« (2: 381; | извршеват

-ујем несв“увршавати“. — Ст"бк се извршује горе да га киша не кваси око ост'ожа.

извуј -учем св“извући“; в. вуј, | извуковат - ујем несв“извлачити”.

изгага м особа неконтролисаног понашања, неотесанац”; в. кичељив (2:

468).

изгазит -им св 1. “гажењем нешто изломити, изгњечити“. — Изгазише ме

дана“с у пл”ацу, нагрдише, 2. *поравнати, потабати? — Сијено се на стог рашири

и изгази, 3. “претући некога, испребијати”. — Чувај) се, дијете, да те та“ азга“ми

не изгазе.

изгил”ат - ил'ам св“с великим напором изићи“. — Изгил”а је тундо Видака,

са“(д)-ће дбј, в. тилаш.

изгинут-нем св“претрпети масовну погибију“.

изглавит -авим сва. “обавити неки тежи посао“. — Изглавио сам са“ сије

ном, б. стићи на врх стране, успона”. — Ка“(д)-су изглавили на Било, потле је

бИЛО Л'a“КШе.

изгладит -Им св“отклонити неспоразум“.

"изгласа прил гласно, на сав глас (вриштати, кукати)“. — Кришти изгласа,

не знам што му би.

изглачит-им св изравнати, поравнати”; в. гладиш.

изгледат -еда несва.“имати изглед“. — Не изгледа ми добро, када је наредан

да се изма“кне, б. погледивати“. — Пратња се овесели изгледајући пиклу која их отво

реним погледом посматраше (4:52); | "изгледа“н -дна -о згодан, наочит“.

изглодат - ођем св“глођући појести све месо с кости”.

изгорет-орим) св. 1. “спалити на ватри, сагорети“; в. порет, 2. ”увенути

од жеге”. — Све изгоре од овога шестокога огња, 3. прен страдати од снажних

емоција”. — Остала је ријеч: изгоре ка владика за Лесендро, “ "изгорије -ели ж

“опекотина”; || изгоријен м исто“. — Изгоријен или опржотина, осим привијања

врелијех облога и бајања уз припецање опржотине, привија се и састругaнa кртола

(2: 545).

изгрес -ебем св 1. направити ране гребући ноктима, канџама или оштрим

предметом”. — Изгребла ме мачка, изгребе — нагрди, 2. кашиком скинути греба

ницу (в)”. — Изгребита“ котан.

изгријат -е св појавити се над хоризонтом (о Сунцу, Месецу)“. — Још

Мјесец није изгрија.
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изгрист) -изем св изгристи, изуjедати“. — У, невјеста, да си чоеку дала

вечеру, не би те тако изгриза“н, в. прис.

изгрмл”ет се - рми се 1. изгрмети се”. — Изгрмл”е се те шестоко и — ни

капи, 2. прен извикати се, изгаламити се“. — Ако се не чују у Суморовдб, не броји

и[м) се да су се изгрмл”ели.

изгубм губитак“. — Како гој било, нијеси на изгуб. — Кад је уговор да се

сијеку у ране, онда је онај који прије викне »аман« тијем признао изгуб мејдана (2:

1981. — Она изгубу чарапе није била крива (2: 116); | изгуба ж (Ж. 34); | изгубит

—убим св, 1. в. убит, 2. запрагнути“ (Кж), в. паша, 3. убити, погубити“. — Изгуби

га кућа Петровића (5: 483).

издајница ж неверница, вероломница“. — Облацију не примали, издајницу

(2:260).

"издале прил изокола”. — Он кренуо издале, а ја чекам да виђу што је

намјерио.

издеген"ечит -им св“истући”. — Ако те издегенечим, неће ти падат нам да

бијеш те макањице.

издел”ит -елим св“измршавити, усукати се (од глади, болести)”. — Издел”ио

је, нема душе у њега.

издиг м излазак са стоком на летњу планинску испашу“. — На катун се на

дан издига стиже о подне (2: 25); | издигнут -нем св“изићи са стоком на катун,

на летњу планинску испашу“. —Кад издигнемо на планину, гледјамо имали још

ко га да је издиган, | издизат-жем несв. — Дедићи и Маровићи су издизали на

Бушат (Бc). — У средње и горње планине сме (се) »издизати« са стоком само дого

ворно и заједнички (1: 229).

издијеват-ијевам несв“измишљати погрдна имена”. — Не знају што те от|-

себе, па издијевају некаква поганстЈва.

издоволит (се)-им (се) св“до краја (се) задовољити“; в. ишћефиш, кошурат.

издријет издрем / -eрeм св 1. изаћи негде на једвитејаде, уз велики напор”.

— Једва сам издро уз Рет, в. излавит, 2. искидати, исцепати“. — Ма 'ајде долази,

издра грло, издират -ем несв1. с напором излазити“. — Ко зна кудије су

ови ловци за бизама издирали; 2. од вике надраживати гласне жице“. — Са“(д)-cy

чобани ра етни: не морају да издиру грло — "имају мобилни.

издрљит-pљим св разрогачити очи”. —Издрљише очи да ме прождру (4:194).

издужит -ужи св“испружити, развући, учинити дужим“.

изд'урат -ам св“издржати, истрајати у трпљењу“.

издуш"ит -ушим сва.“избити, изаћи на врх стране, брда“, б. одахнути, изду

вати се”, в. изветрити (се)“, в. отварат, г. прекинути заморну причу“, в. букалица,

д. смирити се, сталожити се“. — Бјеште док издуши, да вене нагрди, ц. цријево.

изиграват -āјем несв“извргавати подсмеху”. — Са“(д)-се изиграје све што је

било луцко и лијепо, а несојла"ке не смијеш ни поменут; изиграт -ам св. —

Мисле ете ме пред народом изиграт, а да ми власти нареде да то не смијем радит.

изим"ит из Имим несв“прехранити преко зиме, презимити“. — Ако су овце

слабо из Имлене, онда се вели „не би подишле“, не би нбву вуну ода“гнале,

нијесу подишле и не може и остриј па би чекали л”уђи мало да се понапасу

младе траве, да избије млада вуна и да и могу остриј (Кж).

изистински прил стварно, одистински“. — Веле да се то изистински

догодило, а ја нијесам тамо био и не знам.



156 Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

изјава“к -вка м јутарњи излазак стоке на пасиште” (Бc); | изјавит

изјавим /изав"ит изавим св“изићи из стаје, тора, извести овце на пашу”. — Ко је

отворио ону стругу, овце све изјавише. — Ето ме ја док ви из авите (Бc), в. јавит,

изјавл”еват -ујем несв“изводити овце на пашу“. — Мисле ли та“н чобани да

изјавл”ују ове овце?

изјаловит се-и се побацити плод”. — Кад смладна животиња... побаци плод,

каже се »изјаловила сек (2:11); || изјаловче-ета са побачено младунче“. — По

бачено »младе.« зове се »изјаловчек (2:11), б. последње дете у бројној породици,

истресак (в.)”. — Могло би се десит да му то изјаловче највише вал”ане.

изјарачит-им св“измучити, измождити”. — Изјарачили су ме да више не

знам ни како сам жива, в. уклетва.

изјарцат се -ам се сва. “задовољити интимне побуде, хирове“. — Вала се

изјарцала ка по једна, али се удаде и сад има два лијепе ђетића, б. изиграти се“.

— Јесте ли се, ђецо, више изјарцали, ајте у кућу.

изјашат -ем св“изјахати“. — Изјаша је уз Рет, не би мога“ ижл”еј ника“т.

"изједна прил у целини, изједног комада”. —Тб се пређе начињало изједна,

а сад о јаду раде, завидају, лијепе кбл'бм.

изладит (се) - ади|м) (се) св“постати сасвим хладан, охладити се”.

излаза“к -ска м излажење на отворен простор, појављивање у нечијем ви

докругу”. — Сретосмо се на излаза“к ка“ Козелу.

излајат (се)-јем (се) св“изговорити (случајно или намерно) и нешто што се

јавно не помиње”. — Излајала се таман када нема домаће ш'оге, | изл'анут (се)

-нем (се) св“одати нечију тајну”. — Ка за врага, она се излану за Перована, нб се

баба нешто бјеше забавила и нечу.

излап"ит / излапјет-им посенилити“. — Излапио је и не зна што збори, в.

обрћат.

изл”еј-ежем св“изаћи“. — Ако не смијеш излеј на мејдан (2:197), в. ижлеј.

— За »одвојеника« се каже жизлега” је из љуђи“ или »оштетила му се крв“ (2: 530).

изл'ej -же св извести пилиће“. — Излегла ми је деветна“сторо, | излезат

(ce) -еза (се) несв. — Двије ми се излезају.

излелекат -ам св према лелекат. — Излелека је млозину, а за Филипа

Рашкова проша“н је ка и други. — Излелека га па таман река“.

излијеват (ce) -ијева (се) несв“нагињањем или превртањем неке посуде

учинити да се течност из ње прелије у другу посуду или на земљу”, | изл"ит - ијем

св“пролити течност из неке посуде”; в. жуч.

излињат -"ињам св 1. нестати, изумрети“. — Бакечевићи су излињали. —

Излињало е коко да га ника“ није било. — Балотићи су излињали у Косор, а баба

Јована и(x) панти. — Излињака глијето иза паса; 2. ментално попустити”. — О(д)-

тога дана е потпуно ка излиња и био је мало ка брукелас.

излукавит-им св“преварити“. — Оће она милет мене да излукави.

излупежат -ам св“покрасти, опљачкати“.—Незна се колико су излупежали,

а ако су нешто оставили — врнуте их) ови нови главари да и то опилугају.

изл”уцкат -ам св“неопрезним, непажљивим ношењем проливајти течност

из пуне посуде”. — Полако с том вареником, да у не изл”уцкаш, в. луцкат,

изл”уцколит -им несвдем. — Полако, ч"бче, сваку ћеш капју изл”уцколит,

изл”уцнут-нем св“излити“. — Јеси ли изл”уцнула оне сплaчине прасадима.

изманут -анем св 1. истерати стоку из торине, обора“. Са“(д)-сам изманула

овце; 2. овлаш повући метлом и избацити смеће“. — Измани мало ту пл”еву.
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изматуфит-им св посенилити“. — Што ти пада нам, јеси изматуфио. — Но

је ваша баба изматуфила (4: 69 220).

изма“j / изма“кнут (се) — а“кнем (се) сва.“склонити (ce)”. — Изма“кни они

кота“н с огња. —У свакб коло заметни па се изма“кни; | измицат -чем несв, в.

мицат, б. извући“; в. узат, гузица.

измерат -ам св“истући“. — Некате, ђецо, е ћу ве измерат.

измереметит -им св истући, испребијати“. — Пазите, ђецо, да ве не

измереметим, в. мереметиш.

измеc(т) -етем св“метењем избацити смеће из неке просторије”; в. мес.

измеc{т) -ěтем св према мес. — Ка“(д)-се масло измете, остане оно на дно

ста“Па.

изметнут -не(м) св 1. испалити метак“. — Свати иду напријед и пред кућу

дома удавачкога изметну шенлук (2: 222); 2. развити плод”. — Чим жито изметне

»овршину«... одмах указује клас (2: 49); | измече -ета с најмлађе дете у бројној

породици, истресак (в.). — Нека је и измече, ма је оно баби најлепче,

измећ"ар -āpºа м а. “послушник”, б. морални талог, олош“. — Вазда су

надили најгоре измећаре да их) заглаваре, | измећарица ж слушкиња“. — Про

тиван сам писцима, који сматрају измећарицом арбанашку жену (2: 117).

измидум в. узмиду (12:29).

измијен"ит се -ијени се св променити, сменити“. — По ча“му знаш да се

измијенило, | измијењат се - ијења се св променити се, смењивати се“. — Двое

трое народа“н се измијењало.

измил”ет -Ил"Им) св 1. појавити се однекуд милећи, пузећи“. — Не знаш

откуд је измил”ело толико милети; 2. изићи тешким старачким ходом”. — И она је

измил”ела под муpвбм, да ју мало види сунце.

измирит (се) - ирим (се) св. "прекинути непријатељства изазвана крвном

осветом, одустати од освете“. —Л"уђи се измире, ма је тешко кад остане пека,

измираж помирење, одустајање од крвне освете“ (11: 159).

измислит-им св 1. размишљањем доћи до нечега“. — Толики па“ćaлук се не

може ни измислит, 2. намерно створити лажну слику о некоме или нечему”. — Не

измисли па се не бој ни Бога ни луђин.

измит -ијем св“испрати”. — Сркните гутлај свете водице и измите срце.

измолит -олим св“показати, изнети на видело“. — Нађе онб зрно. „ТЕво га!“

рече и измоли га овакб, да га сви видимо.

измpвит-им св уситнити, претворити у мрве“.

измркат се - pКају се св 1. завршити парење (о овцама)”; в. мркаш се, 2.

“измучити”. — Нешто је неђе, насум, блеја, па су га те добре измpкали и макли

га да му више не пада нам.

измpчит-им св“изгаравити се“. —Ђе си се то измpчила више ока?

измршикат-ам св“истерати као пса узвиком »мрш!«”. — Онда би га требало

измршикат да нема право ни у грббле овођен. — Како га мога онако измршикат

ис куће, кумим те Богом, | измршкат -ам св. "исто“. — Ја би га измршка из

свакојега друшва без његовбга.

измудрат -ам св пеј измудријашити“; в. лукавит.

изнај -ађем св“измислити“. — „То су бојаџије изнашле“ нешто што је невјеро

ватно (2:71). — Е све ли она поган изнађе, | изнаодит -им несв1. измишљати“. —

Не смета их) посан па изнаоде и спрдају се са старијема луђима, 2. (про)налази

ти“. — Бацање у воду било је раније средство, којим су се изнаходиле вјештице (2: 153).
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изнемагат-агам несв“изволевати, пренемагати се, зановетати“. — Нашла да

изнем ага пред бабом.

изнијет -есем св 1. ношењем нешто одстранити из просторије“. — Изнесите

ову к'оћету у портик, 2. поставити послужење пред госта“. — Изнесоше кафу и

ракију, | износит - осим несв. — Ка“(д)-смо дошли, они таман износау мрца.

изницат -че несв“израстати из земље“. — Ја ћу за годину дана“н да то

гробjе чистим, ако е купина, ако нешто изниче, да ту траву косим.

избјкат избјкам св искукати се над покојником”. — Пошто се над покојни

ком изојкају, »питају ајтар« (2: 251).

изор м 1. унајмљивање »фатићак за орање” (2:18); 2. камен или какав пред

мет који се изоре на њиви”. — То ми је камење изор с овога дочића, | изорат

изорем св 1. завршити орање, поорати“. — Изорасте ли то што сте мислили?; 2.

“камен или предмет који се изоре на њиви”. — Да“на“с изорасмо ону матику коју

смо тражили прије неку годину, | изорават -ајем несв. — Л”уђи су тун све

изорали и нема се што више ни орат ни изорават.

израдит - адим св"обавити завршне занатске послове“. —Ви озиђите школу,

а ја ћу ју покрит и израдит.

изражават / изражњават се - авам се несв“говорити ружно, псовати”. —

Мајко, запријети Нану да се не изражњава.

изргат -ам св“ишчачкати“. — Изргаће он отуд и оно чеса нема; | изргнут

-нем св“исто“. — Нађи неки стапић и сам то изргни испод бачве; | изрголит-им

свдем. — Ако га уфате, они те иж њега изрголит и оно што је давно заборавио.

*: -жем св“исећи“. — Све је изрезано и бачено на дрвланик, да се

налага; || изрецкат -ам св резањем нешто уситнити, исецкати (гранчице, дуван)“;

| изрецколит-им свдем. — Изрецколите ђеца и оно што неће нико.

изреј се -чем се св нехотице рећи нешто непромишљено“. — Изрече се

аветница незнавена.

изренут -енем св. "избацити ђубре из стаје, избе“; | изринут - инем св

"исто“. — Изринули су из избе триестовара“ гноја.

изрепат - епам св“истући“; в. подражеват.

изриједит (се) — иједим (се) св проредити”. — Побратимство је сад... толико

изријеђено (2: 235). — (Прегљача) као комад женске народне ношње... је доста из

ријеђен (2:92).

изрил”ат - а св“изрити, раскопати њушком (о свињи)”; в. кантараба.

изркнут-нем св“искашљати се, избацити слине, шлајм”.

изр"од м“искварен припадник неке људске заједнице, отпадник“.

изрупат (ce) -а (се) св изровати“. — Изрупали су камибни ону ливаду и

ђаволисалију, изрупињат се -а се разровати се”. — Све се то изрупињало, не

може се пр"бј (Кж).

изручит-учим св“излити”. —Кроз кратко вријеме изручила необично много

масла (2: 299).

изуба“a / изуба"а прил изненада”. — Препаде ме, искочи ми изуба“а иза

куће; в. заблешит се, | изубашно прил. — Тражећи тебе са мном се изубашно

батише (3: 655).

изуват изувам несв“скидати обућу с ногу“; | изут изујем св. "скинути

обућу с ногу“.

изав"ит из авим в. изјава“к.

из ес из ијем св 1. појести“. — Ја оћа да из ијем један коматић, а вјерујте га
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не могу. — Овође те не уши изес, а може и тифус свакоега поклат. — А, вук те

изио!; 2. ујести, угристи“. — Отекла бјеше ка да у је змија изела, в. јес, (1:268).

"ија! узв за терање говеда.

"ијед м/ж“љутина, јед”. — Отрова се од иједа. — Жуч од тешкога напрезања

или сувишне иједи може пући (2: 535]; в. напуч. — Сафра) по народноме вјеровању

купи се од иједи (2: 515); | "иједа“к -тка -о“љут, љутит”. — Свака му "ијетка и не

знам ка“(д)-сам га виђела да се насмјене. — Нема тога паше царевога / Који није

Кучима иједак (5: 238); | "ијетко прил. — Ова моја рогоша не умије друкше без

"ијетко, када јбј стално газиш по пета“, | иједит (се) иједим (се) несв“љутити се,

срдити се“. — Немб се, ч"бче, на сваку иједит, требаће ти живот и кад остараш. —

Што ти је баба скривила те јутакб иједиш, чува се да те она не избије каква је.

икбалија м/ж срећан, срећник в. талишан; (2:310).

"икона ж светачка слика у православљу“.

икс"ан -анам људско биће, човек“.

"ила ж варање у игри, непоштовање правила игре“. — Нећемо на "илу да

играмо, | "ил'āв-а-о“који вара у игри“. —Тб је, јада“н не био, илаво, како мош

играт ш њим? — Понеко се роди ка мућак иљаво, лажљиво (4: 2361;“ | "Ил”ава“ц

-вца м играч који не поштује правила игре“. — Нејти мој с тијем илавцем, нб

ћете брзо завршит, | "илавица ж девојчица која не поштује правила игре“. —

Нека дође та илавица да (ју тегнем за витицу; | ил”авче -ета с. —Тб је илавче

печенбга ока: лаже, а сијева ка да си му на образ напа, | iИЛ?"ОМ ХИП. — Богоми

ћеш ти с тијем ил”ом брзо завршит игру, | "ил'āт ил”ам несв“играти против

правила, варати”. — Нећемо илат али нећемо играт.

ил”адит се ил”аде се несв“множити се, умножавати се на хиљаде“. — "Ајде,

нека дадне Бог да ти се ил”аде; | ил”адни -a -ô “хиљадострук“, в. арда.

ил"ака ж 1. својта, родбина”. — Ти си ми до сад био... мјесто сваке иљаке

(3:126); 2. парцела која на заједничком земљишту припада једном домаћинству,

сувласнички део, деоница“.

ил”ач ил'ача м лек“. — Није било дуње за ил”ач. — Ракија је као и кафа

цијењена и често се сматра као »илач« (лијек) (2: 511 43 295). — Лопата је чекy

Ва“ЗДа Потоњи ил”áч.

имање/ имаће / имућ'e -а с имовина”. Ако је с анђелом, и малбје имуће

веле. — Имали су лијепо имаће, али су му овце највише вал"але (Ж20); в. ино

коса“н, | имат има несв“давати“. — Свака крава исто има штpуглу варенике,

в. напас, | имата“н -тна -о имућан“. — Они су били вазда иматни, а и сви су

радили, заисто се нијесу штеђели.

имбретат в. ибрет.

"именоват / 'иментоват -ујем св "поменути по имену”. — Била је ту нека

трања, нећу га иментоват, в. вишина, | "иментит-им св“наименовати“. — Имен

тише за преćедника некоега Јована Вукса“новића. — Ето ве двадес, један одбор,

иментите два-три чека да они приме ову дужнбс.

инад / инат инатам намерно изазивачко држање према некоме, свађалачко

расположење, пркос“. — Кад му неко у инаду рече: „Тебе ти (тај и тај) лежи без уз

главја“ (2: 172). — чоек за инат главу ломи. — Можеш-(лjити то учињет без ината;

| инат"ит се инатим се св. — Мбраш-(лји се вазда инатит ако нешто није како

ти 'оћеш, | инатлија м инаџија“. — Зови ми инатлију (4:34).

* В. Зборник за филологију и лингвистику, Нови Сад, 27-28, 97: слч hil “крив, сагнут“; чеш. chyly

“нагнут, савијен”, рус. chilyj болешљив, слабуњав, кржљав”.
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инако прил иначе”.

индат м помоћне чете у војсци, помоћ регуларним ратним јединицама”. —

Кад у боју »индатк придође, сва се војска с краја на крај веселила гласкајући и

храбрећи друг друга (2:185).

инокоса“н -сна -о који је без радне снаге“. — Инокосну чеку ни имаће не

ва“л”а ако нема руку да му да џевап. — На инокосан дом (плаћа се) багаш жита

и руно вуне, а на задружни дом два багаша жита (2: 70 107); | инок'оштина ж

“Немање радне снаге“. — Инокоштина... означује оскудство раднијех руку на неком

послу (2: 107). — Живјели у инокоштину (4:200).

"иноријажа.“бесциљна шетња“. — Ојдоја мало у инорију, б. обилазак туђе

жене“. — Ако често иде у инорију, виђити да он не сврће код неке која се не умије

бранит, в. "парохија”; в. нурија.

инфлуенца ж грип”. — Инфлуенца или »сутуренција«... сасвим је нова бо

лест (2: 528).

интережџијам човек који једино води рачуна о својим интересима“. —Кад

нешто оте, интережџије не питају образ нб гузицу.

ира ж сурутка”. — Иру пију, а желуде варе (5: 176); в. урда (2:31, 1: 238); |

"ирит "ири несв. — Ово ми млијеко нешто "ири, ма мислим да ћемо га »бачите ђе

треба и нећемо га штетоват.

ирам м кецеља” (2:94).

"ирка ж овца (?)“.

"ис! узв за терање оваца, | "ис, ђ'б узв за заустављање и усмеравање оваца

[2: 14).

исвијестит - ијестим св због нечега довести себе у стање неконтролисаног

понашања, пореметити памећу“. — Дрхтало је да исвијести од страха.

искат "иштем несв1. тражити“. — "Ајде у стрика и ишти му ону малу

ćекиру, б. просити девојку“. — Има двије ђев бјке приспјеле за "удају, па један

дође, иште му једну, старију, а он рече да никако не може да их) одваје.

искекел”ит се - елим се св 1. пасти и остати у неприродном, понекад

и смешном, положају. — Е, ла“ко ли се стару чоеку смијат ка“(д) се искекели,

2. умрети напречац, крепати“. — Само је зинуо и искекел"ио се — и бездува;

искекечит се -ечим се св“исто“. — Искекече ноге, квакну дваш и кврцну (4: 253).

искидат -ам св“исећи, изломити“.

искл”уват -ам / -ујем св искљуцати“. — Кад ми се која (кокошка) љути, ја ју

искљувам (2:274).

исклучат -ам св“поставити »кључеве.« у кровној конструкцији”. — Ка“(д)

се искл'уча, потле је све лако. — Ето си ју озида, а олију мој исклучат у ове

Два дана?

искобел”ат се -ам се св с муком се извући из тешке или неприличне ситу

ације“.

искобит -обим св уништити, ископати“. — Може (вештицај учињет да ти

полипчу брави, да ти све искоби и обрне у назада“к, | искобница ж вештица,

која може човека искобити“. — У море је бачевали, искобницу (2:260).

искокотит се - бтим се св“испрсити се пред јачим или старијим” (4: 253).

искблежит-им св“ожалити кога плачући и наричући над њим или његовим

гробом, направити »колеж« (в.). —Женскадија покојникова братства иде прво јутро

у рану зору на гроб, те се исколежи и истужи (2: 267). — Казују, да је... братство
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»исколежило« човјека, који би у њихово доба крећао и у Црну Гору, у Бар или у

Скадар, а нека даље (2: 69).

ископ м нестајање породичне лозе смрћу последњега њеног мушког чла

на”. — Они су дошли до ископа, ка што су били и Симоновићи, да се Палага по

старбс не ожени; || ископат -ам св 1. поубијати све мушкарце у кући, уништити

последњи изданак на генеалошком стаблу“. — Има је само јединца сина— кућу су

му ископали; || ископање, в. копат, 2. ексхумирати”. — Ја и Мил”ан Милошев

смо тридес и неколико ископали да ни нико руке пружио није; 3. “извадити плод

из земље“. — Испет кућица“ не ископасмо кило крт бле; || ископник м "онај који

некога затре, ископа“. — Никад вишије ископника“ у ови народ није било од овије

китовића“H; | ископница ж исто“. — Причало се да му је она била ископница,

маја о томе не знам ништа и нем"б ме питат, да се не огријешим.

ископилач"ит -ачим св преварити“. — Тб би и мајку ископилачило, а не

кбГа другога (2:447).

искос"ит - осим св“поставити укосо”. — Мало си га искосио, врни та“н крај

унутра, - се оштро се успротивити, испољити спремност на сукоб“. — Виђе ли

како се оно фаслаче "искоси кад му баба рече да не задијева ђецу, в. бичић 2.

искофендит - ендим св без разлога према некоме или нечему заузети не

пријатељски став“. —А он се искофенди и поче да сијева: те ово си учинио, те он б

си учинио.

искочит - очи|м) сва.“појавити се, изићи“. — А искочио је тати ов"бђе на

сред)-пута. — Ако е Божина тун, нека искочи на мејдан. — Ја више пута“н мбрам

да искочим да пуштим воду. — Искочила му ребра, в. садно, б. “лоше се заврши

ти”. — Богоми ће та спрдња некбме на нбс искочит.

искра ж беона, катаракта“. — Искру на оку лијече општим бајањем (2: 519);

в. /бијел), | "искрица ж исто“. — Ми смо ту траву од искрице вазда имали (лек

је ниска биљка са цветовима белих латица из породице главочика, која расте на

лединама, Ве!lis perennis, красуљак).

искрај предл“од, из. — Рано су кренули искрај куће. — Ето их), иду искрај

Марка.

искрас (ce) -āдем (се) неприметно се однекуд извући“.

искрат-ам св искашљати се, в. крат.

искрбат - рбам св“извалити из корена”. — Дофати једну јелу, те ју колетне и

искрбa (2:450); уп. искрлат.

искрвит се -им се св сукобити се до (само)уништења“. — Не зна ни око шта

се искрвисмо, већ да развади (4: 339).

искребеч"ит -ечим св начинити неприродне покрете очима, гримасе на

лицу, искревељити се”, в. кребечит.

искривит се - ивим св 1. добити неприродан израз лица”; 2. згурити се,

згрчити се”. — Виђи како су се ови старчеви искривили.

искрижит -ижим св“исећи на кришке“. — За сјеме се (кртола) »искрижи«

у скришке с 4-5 пупољака (2: 53); | искришколит-им свдем исто“. — Мајка

искришколи л”ебна софру и свакоме коматић у шаке, а другога није било.

искркат - ркам св“испребијати“. — Искркали су их) свакутбга, ка своје, да

су крв пишали и да им) не вал”a живот.

искрл”ат - рлам св“извалити из корена, крље“.

искрој"ит -ојим св опсећи по моделу да би се нешто могло направити“. —

О(д)-тије гума“ баба је искро"ила опанке; уп. окројит.
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искубат - убам несв“чупати“. — Нем"б више искубат, биће доста. — Иску

бају се разне травуљине (2: 511; | искус -убем св. — Ојде да искубе шаку сијена

"из)-стога. — Ка“(д)-погледну: она искубла они млас и она спица виси за они

млас (Бc).

испадат -ам несв“излазити“. — Јеси испада кад у планине (Ф). — Неће му

душа лако испадат. — Испадау преко врати (Ф), | исп'анут-нем св 1. изићи“. —

"А га збвну, он испаде прет кућом; 2. наићи“. — Ујутро дако кои камибн испане

да не избачи до у Опасаницу, 3. умрети“. — Пуна кућа, чекау да му душа испане;

| испас - не!м) св“исто“. — Испаде му душа у руке мое. —На Бабице му је душа

испала (Бc). — Не зна чоек ка“(д)-ће-му душа испас, ма мене испада сваки дан

од ове мое среће; | исп'ан непром испадање”, у сталном изразу, као облику за

клетве. Тако ми испан душе (2: 247).

испал"ит – алим св“попушити“. —Док у разговору »испале по цигар« (2:473).

испамет"ит - етим св“изгубити памет, пореметити памећу“. — Који су јујади

били, добро је е није испаметила.

исп'ан непром испадање“, в. испадат.

испаручит -им св испразнити садржај из посуде, вреће“. — Испаручи

крт блетун код вратан. — И испаручи га и то масло смо топили и кромпир у киле

и то масло варенб — ада да мртви "ију! (Бc).

испат м сведок“. — Људи који су били присутни каквој погодби или ма чему

као свједоци у Куча се зову »испати«, а њихна свједоџба »испатлак« (2: 161]; в.

свједок (2:78); || испатит-им св посведочити“. — Скините ми с врата тога чоека,

да се не деси грђе за вас и за мене, е је сам испатио да ме не познаје (2: 488); |

испатлак м сведочење“.

"испаша ж пашњак, пасиште“. — Ка“ катуну оравскоме, то је испаша уз ону

страну према граници Арбаније (Кж).

испаштат -'āштам несв“бити кажњен због каквог злодела, трпети због

почињеног греха, окајавати грехове, своје или својих предака”. — Ови је река“н:

„Испаштате грије невине крви“.

испал”кат -ам св ишчачкати, извући нешто кроз узан отвор“. — Ако

тб Илија не испалºка, мораће се дизат) штица, | исп'a°л”колит -им св дем.

— Испалºкoлите они све што им) треба, | испал"нут -нем св ишчачкати“. —

Може он, не бој се, да испалне и чеса нема.

исп'ej -ечем св испећи“. — Док су се они подизали и испекли кафу, ја по

њи остpиго!

испел”ит - елим св опустити доњу усну”. — Кад му је нешто неправо, он

одма испели рило.

исп'иждрит -им св“нетремице гледати, пиљити у некога или нешто“.

испизмит -им св“замрзети некога”. — Испизмио се на њега и уза“ври и кад

му име поменеш.

испилат -ам св“пресећи пилом, претестерисати”.

испил”yгат -ам св према пил утат.

испипат -ам св 1. додирнути руком са свих страна”. — Испипали су га

од главе до траве; 2. опрезно, лукаво измамити неки податак, информацију“. —

Уфатите га на њине вјештине и испипат од њега што им) треба, “ испипкат

-ăм св. — Испипкаше ону гиликачу прије нбју мајка поведе; || исп'ипколит-им

свдем. — Нијесу од њега све испипколили е Блажо наредио да га оставе.
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испит м разговор младенаца са свештеником пре венчања“. — Одили су у

цркву и тамо је био испит, поп и(x) је пита, | испитат - итам св. — Испитали

су их) све, а он је прича и што га нијесу питали, | испитиват -ујем несв. —

Додили су те су испитивали.

исплазит-им св“истурити језик, најчешће зарад ругања”.

исплакат се -ачем се св пролити сузе за неким или због нечега, ублажити

бол плачући“; в. плакат.

исплакат -ачем св. "испрати, водом одстранити нечистоћу”. — Тб је вода

исплакала и остала је само пржина; исплакнут -нем св овлаш пропрати“. —

Исплакни та“н сић и донеси ми га.

испл'ec{т) -тем св“оплести”; в. плес.

испл”уват -ујем сва. “избацити из уста пљувањем”. — Нијесам мога“

испл”уват оно грчило, б. “засути некога пљувачком, на некога пљунути више пута”.

— Испл”уваше се она фаслачад и одма наставише сигру, в. пл уват, | испл”унут

-нем св избацити неки садржај из уста”; в. пл унут, истосат.

"исповијед -иж “исповест пред причешће“. — Казаћу ти све ка на исповијед.

испоганит се -им) се св прозлити се”. — Виђу ја да си се ти испоганио, ма

ћу ти то погансво иза“гнат преко гузице. — А испоганила се устрељенка (4: 1991;

В. пеша.

"испонова / "испонове прил опет, испочетка”. — Не брбјати се, ајмо испо

нове. — Данас оволико, а čутра — све "испонова.

испосат - осем св“исисати“. — Други се опет труде отров »испосати« (исиса

ти) устима и испљунути га (2: 543).

испосијерат -ијерају св испрљати упљувцима (о муви)”. — Овосу муве све

испосијерале.

исправит -им св 1.a. учинити да нешто буде право”. — Само сам мало

поцука ону жицу и исправио ју, б. уклонити неравнине, избочине или удубљења

на некој равној површини“. — Мало ћеш набачит мистријом и то ће се исправит,

2. подићи (се) из водоравног положаја, усправити (ce). – Čeвeр ми је повал"a

нагрдио фрметин, нбдако се исправи. —Бјеше се камено исправио, ма нема душе

у њега, | исправл”-ат -ам несв. — Немб га исправлат, сломиће се. — Та“н се више

неће исправлат на ноге, теке дако се и не намучи.

испрат исперем св опрати чистом водом”. — Тб се најприје опере, дака

се пратњачом док ти руке опану, а та“ма се испере и рашири на те плоче да

се осуши, || испират - ирам несв. — Потле се лако испира, спуштиш у фир и

извучеш на плочу и циједиш, па опет у фир.

испратит -им св отпратити”. — "Ајде, дијете, да те испратим, па га мало

испрати на једне степенице, преко једне ограђе.

испрда“к -тка м последње дете у многочланој породици“. — Како ми се

чини, ови ће испрда“к бит бол”и од овије старије, в. чаторак, || испрђ'ет се -рдим

се св према прђет. — Вала су се испрђели и за цијелу неђелу, | исп'рнут -нем

св. — Ка“(д) ђетету испане зуп, веле да му га баба испрнула.

испредијелит -ијелим св“изделити (на леје)“; в. забразfg/.

испрежат - им св“увребати некога”; в. прежат. — ; (4:213).

испреко предл с друге стране“. — Опште је вјеровање да се тешко лијечи

грозница која је испреко воде донесена (2: 532).
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испрескакат -ачем св изружити, испсовати“. — Вала сам ју испрескакала

да јбlj) више не пада нам да ми име узимле у вуста.

испрест) -едем св испрести“. — Тама би сама čедећи испрела сву ту

вуну, ткала сукно за ођело, сукњенб ођело, декице, губице, сламарице, струке

чобанима (Кж).

испр"игат -ам свв. пријат.

испријеч"ат -ијечам св направити опанке”. — »Испријечани« се опанци зову

»пречанице« (2:91).

испријечит се -ијечи се св*појавити се као препрека”. — Брижили (смо) да

се није што испријечило (4:363); в. пријечит.

испровуковат -ујем св“провући нешто на више места, испровлачити”.

испросит" -осим св“верити, испросити”. — Наш је ота“ц сам одио да

испроси мајку, | испрошеница ж испрошена девојка“. — Испрошенице се тако

обмотају, да им се очи једва виде (2: 218).

испросит“ -сти св“стећи прошњом”. — Ове Габелке за дан испросе више

нб ја могу зарадит за неђелу.

испртит -им св 1. спустити, извезати бреме“. — Пуштите ме да да“нем

душ"бм, видите ли да сам сад испртила; уп. распртит, 2. прогазити кроз не

дирнут снег, пропртити”. — Једва су испртили до стога.

исп'рчит -им) св. "истурити, избочити“. — Погледну: онб испрчила рана,

дигла маска чеврмбм и месо и кбс, све испрчило он б.

испршкат -ам св ишчачкати нешто, обавити какав ситан посао“. — Испрш

кате они и оно чеса нема; | исп'ршколит-им свдем. — Испршколиће баса сваку

травчицу из лука.

испрштит-им св“измpвити”; в. чињет.

испуват (ce) - увам (се) св 1. издувати се до највеће мере“. — Евала се ови

ćевер испува и за догодине, 2. дувањем истерати нешто из нечега“; | испунут

-нем св“одyнути, издунути“. — Испунитан труњ.

испул”ит - улим св“истурити задњицу”. — Што си испул”ио шупа“к?

испунит-им св 1. остварити нешто што је обећано”; 2. учинити пуним, на

пунити”; | испуњат-yњам несв“испуњавати“. — Ђе нема појединије да то могу

испуњат.

испупул"ат -а св“испупољчити“. — Свеје испупул"ало, и лозе, и смокве.

испуцат-учем сва.“испалити све метке“, б. *активирати сваку мину прили

ком минирања”. — Једна миња није испуцана, треба виђет што јб|j}-е било.

испушак-шкам опушак.- Да некотун бачи испушак, све би пламнуло,

| испушит-им св“попушити“. — Седи да испушимо по цингар дувана.

истајат” несв“испаштати, искупити се, окајати”. — Крађа се, осим крвнику,

сматра великијем гријехом, који се... мора истајати (испаштати) макар и девети пас

доцније (2:497).

иста“њит (се) — а“њи[м)(се) св.1. постати тањим”. — Ако се иста“њи, бачи га

и тражи други, 2. изгубити нека битна својства”; в. мудар.

иста“ј -а кнем св“истаћи, истакнути”; в. тај, | истицат -чем несв. — Ено

барјак истичу.

истегнут - егнем св“натежући учинити дужим“, | истезат - езáм / -eжем несв.

исти -a -ô рођени“. — Ту се ранио братанић исти Пера Дујовића.

истинит -а -о коме се верује“. — Истинитије сан старије луђи слуша ђе
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причају. — Истин(итја и вјеровна особа има уважење на дому, у скупу и на суду (2:

477).

истићит се -и се излећи се св в. тићити се,

"исто реч. Ипак, в. имат, брз, | "истом реч. такође”. — И ови Ђбко

Прелевић, те комесар био, истом, Милану брат од)-Тетке. — Убио у је коњ, ис

том, у руку.

истоварат - арам несв“скидати ствари са самара или неког превозног сред

ства“. — Истоварају оне "рке које су донијели, | истовареват -ујем несв“исто”.

— Јесте ли ћбри, ђе то истоварујете, истоварит-им св. — Кад истов арисмо,

донесоше кафу и ракију.

"исток м 1. страна света”; 2. излазак Сунца”. — Приликом истока сунчева

(људи се) прекрсте уз ријечи: „Сунце на исток, а Бог на помој!“ (2: 331).

истолагат -ам св изударати тољагом, истући“. — Мичи ми се, дусо, да те

Не истолагам.

истопрве прил из првог покушаја”.

источ"ит -очим св“излити нешто до краја, потпуно испразнити буре, бачву“.

— "Ајде да источимо ово вино, | истакат - акам / -ачем несв“изливати течност

из посуде, бурета”. — Ка“(д)-ћемо да истачемо вино?

источник м извор“. — Од грознице се може излијечити и тако, да грознича

вац у друштву са женом пуштеницом оде прије зоре на текућу воду, на тако звани

источник, а то је први петак иза Васкрса (2: 533).

истрага ж уништење, нестанак без трага“. — Истрагу самораничку рачунају

као Божју казну (2: 113); | истражеват -ујем несв“уништавати без трага“. —

Ов"бђе се више нема што истражеват зашто су истражили све што су могли и чеса

су се дофатили; || истражит -'āжим св уништити? — Ка“(д)-су козе истражили, то

је нама донијело лепоту.

истрањ'ат -ам св“изићи из куће неуредно обучен“. — Истрањала је некуј,

мислим да ће брзо дој.

истрест! -ем св“тресући очистити од прашине“. — Вала је и вријеме да се

то истресе, в. трес; || истресат -есам несв. — Истресам ал”ине да и мало сунце

види. — »Бабини и ђедови дневи.«... вјерује се, да су најопакији од свију зимскијех

дана, јер се каже да се тијех дана истреса зима (2: 333); | истрескат -ам св. — Ови

пасул' да се лијепо истреска и да се покупи, || истреса“к-ска м в. испрдак. —

Причајте ви што гој "оћете, та“н истресак је најболе бабино дијете.

истрипут прил. — Успе на поклопницу истрипут по мало брашна (2: 533).

истрицкат -ам св исецкати“. — Ево ти ова ђечина истрицкаше новине,

ђаволу ирх) дадоше, | истpицколит -им свдем. — "Узмите му те ножице е ће да

истpицколи све што дофати.

истрл”ат -ам св“истрти“. —Тб најпрво треба да се истрл”а на тијело. —Тб

истрл”a свуј по тијелу.

истужет се - и се св“искукати се над покојником или надгробом”; в. исколежит

Ce.

истуј истучем св. — Ни сами не знамо колико не пути истукла, нагрдила,

а да не знамо зашто.

истурит -им св“испалити метак из пушке“, в. шара, шарка.

исфаш'ат -ам св 1. исећи кожу, сланину на дуже комаде“, в. фаша, 2. уне

срећити“; в. поклат, 3. истући прутом”. — Исфашала их) је ка“(д)-су легли, а

нијесу се смјели чут.
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исфорцат -ам св исфорсирати“. — Исфорца иlхlје, одро.

исфрегат -ам св опрати, изрибати дашчани под грубом оштром четком”; в.

фрегат.

исфрскат -ам св. "истући дете танким прутићем”. — Треба те, свега ми,

исфрскат да запамтиш због чеса си легла (4:347).

исцелијеват се -ијевам св“изљубити се”. — Исцелијевасмо се ка тетке.

исцибрит се-и се св изведрити се после олује, захладнети”. — Исцибрило

се и ноћа“сте пас и мачка заједно да леже.

исциједит - иједим св тек опрано рубље исцедити стискањем или увр

тањем“, в. циједит, сажимат.

иčеј иčечем св“исећи, раставити на ситне комадиће“. — Са“(д)-ће ђедо да

иčече по фашицу сланин'é.

"итат "итам несв“журити, хитати“. — Не "ита, Петре, идемо за дно, | ИTaЊе С

журба, хитња”. — Ва“сти живот прође на "итање, мош вала čес да попијемо кафу,

| "ита“p "итра -о “брз, окретан“. — Одвећ итар и срећу прескочи, | итрина -ē ж

“брзина, хитрина”. — Ова ђеца моја од више итрине сваки ками наопако турају (Ц).

ићиндија ж »два сахата пред сунчев заход“, време пред залазак сунца”. —

Кренусмо о ићиндији (2: 57).

ићман? в. маана.

"иш!узв за терање кокошака. — Иш, враг вене покупио; | "ишкат -ам несв.

— Баба čеди прет кућом и ишка кокошке, ниједна јбј се прима“ј не смије; | "иш

нут -ем св“отерати кокошке узвиком »иш.«”. — Ишни те кокошке од врати, све ми

тун иза“сраше.

ишатрит -им св“уочити”. — Одонуд ишатрише милицајца (4: 1991.

ишегат иштегам / -ам св исећи тестером“. — Ишегаше они шул“; ||

ишегават -ајем несв. — Ишегавају дуге за бачве и чаброве (2: 61).

ишибикат -ам св“извршити казну шибањем, ишибати”.

иштетит-им св“причинити штету на нечему, покварити, повредити”. —Тан

те злотуци то иштетит прије нб начињет како вал”a.

ишмркиват (ce) -ујем (се) несв“дувањем протеривати слине кроз нос”. —

Затиска“ му се нбс и не може да се ишмркује, | ишмркнут - рKнем св“избацити

слине из носа снажним потискивањем ваздушне масе“. — Њему је, насум, жа да

ишмркне нбc-Треба га тезат за нбска мало дијете, да би ишмркнуо они товар.

ишћ"епкат -ам св. "исцепкати“. — Ишћепкајте ми некб два-три дрвета

да наложим ога“њ, в. ћеткат, | ишћ"епколит -им свдем. — Ђедо ће то све

ишћепколит, да се мало забави.

ишћет"ат -а св исцветати, расцветати се”. — Чекају још да Јевремово

ост'оже ишћета.

ишћеф"ит -ефим св. "потпуно се задовољити, истерати све хирове“. —

Ишћефиле су се и са (д)-да видимо оте ли се удават.

ишћурет - им св“посенилити“; в. изматуфит.

ишћушкат -ам св истерати“. — Ови моји ђетићи ишћушкаше ногама и

лопту и сафицу.

ишчачкат -ам св према чачкаш, | ишчачколит-им свдем, в. изрјат.

ишчаш м ишчашење“. — Има сам у кол”ено ишчаш, в. слом, степно, сту

бе; | ишчашит се-и се св. –Ишчаше се л”уђи у ногу, у руку, у кол”ено, а најгоре

је ка-се ишчаше у памет.
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ишчегpл”ат -ам св“ишчачкати“.

ишчекат -ам св“дочекати“. — Вала не могу ту кафу ишчекат, а не знам оћу

лију мој попит.

ишчепат - епл'é(м) св“изгазити“. — Нека дође некб дијете, да ме ишчепле

по крстима.

ишчепер"ит се -ерим се / ишчеперит се -им се св“узверати се, испети се“.

— Пружи ми руку па ћеш се ишчеперит (3:485).

ишчепрл”ат -ам с ишчепркати, ископкати“. — Ишчепрл”аше ми кокошке

лук и мораћу на њега бачит гране.

ишчетвртат -ам св“исећи начетворо“. — Крт бла се ишчетврта и свари, па

са“ сиром сланијем — док се нада“каш.

ишчеш"ат -ешем св рашчешати“. —Ишчешала неку крастицу па изгледа и

да ће да јбј загноји.

ишчил”a°к -л'ка м ситан остатак, човек који се истопио од болести, ишчи

лео“. — Нема од њега ништа без ишчил”а“к, неће се имат што у земл'у убачит,

| ишчил”ет-Или св 1. нестати, истопити се“. — Нема вала од њега ништа нб је

ишчилио, 2. опазити“. — Лиза ишчили (опази) да једне нема (4:251).

Ј

јабана ж“ретки гости, са стране“. — Они, по обичају, трећејутро ć"утридан

чине и тамо некакву јабану сврну на ручак. — Дојhе јабане, стални и незвани (4:

125); | јабана“ц -нца м гост, странац, иноплеменик”. — Сели су мене у чело

трпезе, ка јабанца, и њега, Стево му име бјеше. — Е је ледна туђа земја за јабанца

[2: 258, 11:79).

јабука ж1. бoт“дрво, воћка јестивог плода Pirus malus, Malus punila; 2. анат

“јабучица у зглобу“. — Ка“(д)-lју објеси, погледну: нема рамена! Пипну му:јабука

пот пазуво! — Онб клупко нагнало јабуку и она легла ђе треба, 3. део седла“; |

јабучица ж 1. дем. — Та јабучица је ситнул”ава и негледна, али слатка; 2. анат

избочена хрскавица у грлу над улазом у душник (код мушкараца)”; в. јагодица.

јавитјавим св 1. послати обавештење“. — Јесте лијавили у Братoножиће за

Л"убицу; 2. ићи у издуженој колони (о овцама)“. — Ено ти овце јаве преко прла; |

јавнут се јавнем се св огласити се, јавити се”. — А јавни му се, ђаоле!

јавор м бот дрво Асег саmpestre L. sensu lat.” (Бч).

јавpик-икам јаруга, шумски густиш, честар”. —Ул”егоше ми краве у неки

јаврики једва сам и(x) иза“гнала. — Да њих измами изјаврика (4:391); в. помба.

јага“нчар -ăра м чобанин који чува јагњад. — Ови су палаф'рци били

јага“нчари, | јага“нчарица ж просторија за смештај јагњади”. — Угнају се јагњад

у јага“нчарицу, | јага“нч'и / jareнчи-а -е јагњећи”; »јатенчи« чобани, травајајенча

“удут за испашу јагњади”, котац јагенчи (2: 26 27); Јата“нч'и ф'пр“вир на коме су се

појила јагњад (Бе); | јагње-ета с 9. — Овчји брав прве године зове се јагње (2:11); |

јагњеце -ета с дем. —Ђе да ми онојагњеце сломи ногу, | јагњић м мушкојагње“,

} јагњица ж женско јагње“, в. облатњиш, || јагњило с“»овчије млађење.«” (2:10).

јаглук м марамица, рубац“. — Пашиница (му) бачи завезак дуката, који су

били свезани у један јаглук (2: 459).

јагма ж отимање, журба да се нешто отме“. — Ка“(д)-би се образ добија на

јагму, нес'оји би га најпрви дофатили. — Овај зли обичај јагме употребљаван је
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често (2: 190); | јагмаџија мотимач. — Млада жена, која је тако очајно обискала

да из руку јагмаџије отме своје живинче, била је у ринтавој одјећи једне биједне

хришћанице (3:263); | јагмит се -им се отимати се око нечега“. — Ови су се вазда

јагмили ко ће више зла учињет.

јагодица жанат Адамова јабучица“. — Имали иједна женска овујагодицу,

"има ли ју; в. јабучица 2.

јагула / ја“г"улаж зоол“речна и морска риба тела сличног змији Аnguilla

vulgaris, јегуља”. — Јеси ка“ (д) гледа јагулу: беча је на подобију ја“гуле, само је

виша.

јад м беда, патња”. — Онда је од) тога јада, за вријеме Аустрије, побјега“,

а купио овође у Купусце имање у некоега Вујошевића, у клетви. На јаде ти

доша“ дана“шњи дан, | јада -ě ж свакоруко несрећна жена, сиротица”. — Нека

се нашкопила пршуте па се жалила: „Од)-шта ова јада воду пије?“, | јада“н

јадна -о бедан, измучен“. — Јадан је и кукаван и нем"б му још додават, изр. до

јадне душе “по невољи“; в. рмбат, трпија, | јадило с сиротиња, особа или

група људи која нема ни снаге ни памети да се из беде извуче, »шака јада«. —Тбе

јадило било подијелено у четнике и партизане. — Било је тамо некоега јадила

божега и не знам ни како су претијецали, | јадница ж несрећница”. — Који су

ју јади били, чудо је и жива јадница; || јадоват -ујем несв“мучити се, проме

тати се од немила до недрага“, в. бабоват; || јадо -а м несрећник, јадан човек“;

| јадов м исто“. — Бјеше ли они јадов тамо?; | јадула ж пеј јадница“. — Не

умије се јадула ни окб себе обрнут, | јад"ит јадим несв“радити непаметно, с

муком и без резултата”. — Све нешто јаде, а ничему аира не виде, | јађеница ж

“ојађена жена, несрећница; в. нафакница (4:92); | јадо- први део сложенице“;

јадобаба ж јадна баба“; | јад'бјка ж јадна девојка”; || јадођев"бјка ж исто”;

јадомајка ж јадна уја“ јадожена ж јадна жена“; || јадоневјеста ж јадна

невеста”; || јадокаведније прил "незнатно боље“. — Млађа сестра Тодора, она ја

докаведније (4:256).

jºађб узв говечету да се врати, да промени правац кретања.

jaећак / jaић"ак -āкам јахаћи коњ”. — Онје вазда има добрбга јаећака, |

ja"ићи -ā-е јахаћи“. — Држи јајићега коња (2: 16; 4: 207).

j'āжаж јаз којим се водоток усмерава према воденици или њиви за наводња

вање” (12:29).

јазба“ц / јазбац / јазбач м 1. зоол “јазавац“ (2: 64); 2. “грло, глас”. — Има

јазбац – да се чује у Раћан.

јазише се нејасно: отети се контроли, подивљати“. — Ако се лампијеру на

пут не стане, ... он осили и »јазише се и удари у гору« (2:290).

ja"ићи в. jaећак.

јајце -а с јаје”. — Били му два-три јајца сломила и опpигала? — Крчмарица

му oприга два јајца за вечеру (2:452). — Ђе је мудрије јајце од кокошке, ту је срећа

далеко (2: 107).

јак јака -o 1. 9. — Он је био јак ка масак, а памет му није сметала; 2.а.

“сиров, недовољно зрео“. — Фрметин је мало јак, нека га још два-три дана, б.

*чврст“. — Све ће тијело угинут, а он (желудац) ће бит јак, 3. непотпуно кастри

ран”. — За вола се рече јак ка“[д) није добро начињен; || јака ж група приста

лица“. — А вић: да ејаке има, Павић би први био да дигне буну; || јакат се -ам

се несв“рвати се, одмеравати снагу“. — Јакају се ђеца тамо, нб их) погледни да
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не бидне грдније, | јакотан м “снажан момак”. — Потури ти то, ђедо, тб ће ови

јакотани изнијет, | јачица ж јако братство” (1:146).

јакета ж кратак женски капут, припијен уз тело (као детаљ народне но

шње“, | јак"етица ж дем. — А она, сирота, обукла неку јакетицу и тресе се од

зиме, јакечина ж пеј. — Бачи ту јакечину тамо да се запали с онијем, |
јакет"ун -yна м. — Што велиш: је ли ми ови јакет"ун да се ш њим позорим?

јалов-а-о“неспособан за оплодњу, за репродукцију“. — Нарочитоје ту добра

трава за коње и стоку јалову (Кж); | јаловина ж јалова стока”. — Та сејаловина

чува по себе; в. начафранит, јаловица ж а. јалова женка”. — Ко ће надбос

краву јаловицу, б. нероткиња“. — Виђе ли ону јаловицу јалову како нагрди чека?

јама ж 9. — Богоми се не зна колико је тудијен јама“н у које су бачевали

народ, | јаметина ж пеј. — У ту јаметину су свашто убачевали, i јамурина ж

исто“. — Зна се да су у ту јамурину убачили трбјцу, а они знају јесу лијош кбга;

| јамчина ж исто”; || јамуштина ж исто”, изр. неситејаме у проклињању, в.

предаваш, | j'aмaрм убица, који је људе бацао у јаме“. — Ови су нашијамари на

сваку несрећу стизали; в. сикнут.

јамужа ж свеже некувано млеко“. — Ка“(д)-се помузе крава али овце па е

вареника невревена, та“ма се зове јамужа (1: 238, 2:31).

јар 2; јара жита в. ситно жито (2: 50); | јар"ик-ика м кукуруз посејан на

стрништу”. — Жито које се сије на стрништа, тј. на земље ђе је озимо жито пожње

вено, зове се »јарик (2:48).

јар"акоша ж жена слободнијег понашања, која се може срести на свим мес

тима“. — За ну јаракошу нема »нем б|j}« и »не ва“л”a сe«; | јарачит -им несв

“свађалачки наметати своје мишљење”. —Не пуштаје и (х), нб јарачи и жену и ђецу

и не зна се како су живи.

јарамаз м силник”. — Он је пиплић да утече онаквијемајарамазима Турака и

њинијема коњима (3:78).

јар'аник м љубавник“. — Имала је она, насум, некојега јар'аника, али и(х)

нијесу уфатили па није. — Домаћин помисли, да је то њенјараник и хтједе га убити

[2: 207); || јараница ж љубавница“. — Јамчим животом да ће сад с јараницом јара

нисат (4: 278); | јаранисат -ишем несв.

јара“м јарма м 9. — Мбра је да прода вола из јарма.

јара“ц јарца м зоол мужјак козе“. — Питај) тамо треба ли кôмејара“це га

м"брам мицат, frºm м дем. — Ови галијоти скачу по тије задбва“ ка јарчићи,

ма се бојим да не бидне отученије глава“; | јарица ж дем, | јаре -ета збјарад;

| japºеце -ета с дем; || јарит се -и се несв°омлађивати се (о кози)“. — Брзо ће

почет да се јаре и не знам куј ћу ш њима.

јарг'ан м јак округао ступац на издубеном храстовом стаблу, за одржавање

воденице на води“ (Ж26).

јардум м густо укувано и овлаш посољено овчије млеко“. — Јардум се вари

ка“(д)-се намане јесен и ка“[д)-је вареника овча најгушћа. — Послије вечере из

нијели луђимајардум, они се запричаше о Црној Гори, па о Србији, па о Русији,

а један омаче они јардум, ови га укорише кад завршише причу, а он њима: »Ja

сан ве чека док сте били у Црну Гору и Србију, ма кад бјдосте у Русију, ја сам

млава е нећете додит ни за двије неђеле«. — Од варенике... гради се јардум и

замлаз, познати у свим нашим планинама (1:261-261, 2:34); | јардумит-им несв

“правити јардум”. — Са“(д)-ћемо почет да јардумимо.

japeбица ж зоола.“птица слична домаћој кокоши из рода Регdiciadaе“, б. иг
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рач у игри »соко и јаребица«” (2:370); | јаребичић м младунчејаребице“. —Људи

се по свршеној драми као тићи јаребичићи куд који разбјежаше (3:701).

јарина ж јагњећа вуна”. — Дрндари су тресли јарину, а јарина се звала

вуна од јагњади (Кж), в. мала вуна (2:30).

јаричат се -а се несв“израњавити се по њушци, окрастати“.

japнут-нем св°ојачати”. — Мило ми што се јарнула, ноге јој готово очврсну

ше (4:211).

јарцат -ам несв“јурити за личним задовољствима”. — Јарцала је кад јој-|j}

е гој сврснуло и није (ју за исто штеђела.

јасен м бот шумско дрво Рraxinus ornus“; в. комуница, | јасенов -a -o,

одр јасенови -a -ô који је од јасена”, јасенова покорица “cortex fraxini” (2: 546);

јасеновак -āка м лисник јасена”. — Поč”ека“ је два јасеновака (2: 39), |
јасеновача ж јасенова грана”. — Вазда носаше једну јасеновачу, | јасеновина

ж јасеново дрво“.

jacлак м в. корота (2: 267); | ljacлаковат) јаслаковање с. — Црнина и

jacлаковање је раније у Куча држано по староме обичају (2: 267).

јасли јаса“ланж плт. 4. — Коња уведе на јасли. — Метне коњу у јасли.

јастакм јастук“. — Да поставе меки јастак младој глави (2: 258); в. кушин.

јатаган м дуг повијен нож који се носи за појасом“.

јатак м "онај који скрива, чува и помаже хајдуке, одметнике од власти“. —

Надили су им) јатаке и млогијема само они знају ђе су им) кости, | јатаковат

ујем несв. — Који су са њим у току... хајдуковања јатаковали (2: 159).

jºатка ж јадна несрећна мајка“.

јато с група птица“; | јатомице прил скупа, у гомили“. — Стигоше

јатомице.

јаторан -рна -о велик, јак, снажан“. — Њега је зато ономланин врнуо Ђурић,

док се мало подигне и бидне јаторнији (3:78).

јација ж време одласка на починак“. — Дукати) су били свезани у један

јаглук, на којега је било извезено да јој дође у јацију на сарај (2: 459).

јацкат се -ам се несв. изазивати, раздраживати“. — Он је волио да се јацка

ђеци и да и (x) подражује, | јацнут се -нем се несв“подругнути се“. — Не може

да им) не јацне.

јачица ж, в. јак.

јашат -ем несв“јахати“; в. бињаш, - се бити у ванбрачној вези“. — Она се,

насум, јашала ш њим прије нб се удала.

јаштерица ж бубуљица на језику”. — Искочила ми јаштерица на језик, арб.

пyja (2: 520).

ја“г"ула ж в.јанула.

јебат -ем несв“полно општити”. — Ови нбви Црногорци не знају ко им) је

јеба мајку, најчешће у псовци. — Оца и јебем безобразнога!; изр, - оца разорити,

уништити”. — А вала су и јебали оца по темелу, заисто! Какву душу имаше од)

своије другован, | јебало с место на коме се састаје љубавни пар”. — Уфатили су

и{x) на јебало, | јебачина ж сексуалне оргије“, в. чобан(чина), | јебиво с полно

општење, сексуални чин“. — Расташе се ка мачке сјебива, | jeфигуз м 1. сексуално

настран мушкарац, хомосексуалац“. — Знало се и код нас за неке јебигузе, ма се они

с тијем нијесу млого збрили; 2. прен страшљивац, кукавица“. — "Ајде, јебигузу, чеса

се бојиш.
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једа св“не били“. — Није се смио усудити да у воду загази, па је ишао низ

воду, једа на какво скакало наиђе (2: 206–207).

једа“ма прил у једном тренутку, коначно“. — Једа“ма кренуше, а какви су

били — добре су и стигли, један'aек / једанак прил одмах, истог тренутка,

истовремено“. — Ониједанак скочише и преко прага (Кж.). —Нијеједна но једанак

двије (5: 217, 2: 243; Ж. 21]; в. свикат, једина“к -нка м једини син“. — »Једи

нак«. се често зове и »једина суза«. — Те ријечи заробљена јединка окидоше срце

мајчино (3:492); (2: 209; 3: 492); | једина“ц -нца /једина“ц -нца м. — Једноме,

има е само јединца, Вучевић, кућу су му ископали, | јединче -ета с »муш

ко дијете међу више сестара« (2:209); | једити -a -ô један једини”. — Како се

иде к Виру, једна је једита само сама кућа на крај оне цесте; | једни -e - a

“неки“. — Једнијема немаш рашта причат, они ништа лијепо нете ни да чуну ни

да учине. — Стога се чини једниема да су они сурови и дивји (Ж 1); | једног"ода“ц

- оца м једногодишње ждребе”; | једног"откиња ж једногодишња ждребица“; |

једнолоча“ц -чца м.“штене у односу на осталу штенад из истог накота“. — Два јед

нородна штенца зову се једнолочци (2:9), | једном а прил стално, упорно“. — Он

је једном а циганчио и тражио да му дају нбву капу, | једнометна (пушка) која

једном пуца, једнометка” (2:91); једностраница ж просторија приграђена уз

бочни зид друге зграде, с ниским кровом, наслон”. — Угнате овце у једностраницу;

в. прислон.

једва прил с напором, с тешком муком”. — Једва се опpије на ноге, | једва

једвице на једвите јаде”, в. мрчава; | једвач'ек м дуго очекиван син“. — Нагрди

кућу они његов једвачек.

једнак -a -o “који се не разликује од других“. — Сви смо ми једнаци, |

једнако ипак“, в. ублажит.

јеђа ж јело, храна”. — Има ли што за јеђу у ову кућу? — Каква јеђа онаква

и међа (2: 429); | јест) ијем несв“јести“. — Што ово не једoсте, ка да ви не

даде ракија, | јестиво с храна, јело“. — Код њи за исто није фалило ни пива ни

јестива; (2:104); в. адет, пиво.

јежма ж језа, дрхтавица“. — Нека ме јежма стисла — када ћу на нбc!

језик м 9. — До појаве дивљега меса на такве су »киле“ привијали слатки ме

лем на... »кравскоме језику« и тзв. »Зечеву уху.« (биљка) (2: 550); | језичак -чка

м в. спаднут језичак, језиклија м добар говорник“. — Језиклија је, богме,

Драго Дмитров каквије је мало, | језикоша ж жена оштрог језика“. — Немб се

с језикошбм фатат, нагрдиће ти и косу на главу, језича“н -чна -о оштрог, по

ганог језика”. — Да није језична? — Не мари што су помало језичне (3: 193663); |

језичина жаугм. — Кад је пружила језичину, није зна што јбj би, | језичит -им

несв“прекоревати”. — Ту другдруга кори и језичи / Ђе не знаше даје пријевара (5: 57).

je-ja-à! / јех-ja-à! узв за заустављање волова приликом орања (2:47).

jej"ина / јеина ж зоол“грабљива ноћна птица сова, буљинa, Bubo bubo (2:

336), в. ут.

јектат - им несв“јецати, грцати“. — Јекти горе нб би за мајкбм. — Ка чељаде

јекти (4:253).

јектика ж в. јефтика, сушица (2: 526).

јела жбот црногорично дрво Аbies”.

јелек м део горње женске народне ношње“. — Био је они јелекте су жене

носиле. — Обично се носио црвенијелек од сукна извезен »златом« (сpмом) (1: 526,
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2:91). — Није ријеч свилена марама /Да се метне у џеп одјелека / Но је ријеч једна

скитачица, / Поскитаће од усти до усти (5: 486); i јелечић м дем.

јел'оња м°во светложуте боје“; | јелуја / јелула крава светложуте боје?

[2: 18).

јемање с берба грожђа” (2: 57).

јема“цјенцам јемац, гарант“. —Задајем тијенца Бога да ћеш ми то платит.

— Чубро му је понудио 150 гроша... да у Клименте као јемац (2: 156 78), јемчит /

јенчит-им несв“гарантовати”.

jeмeније мн“врста лаких плитких ципела од опуте и црвене коже“; в. шкло

парат (3:388).

јемин м заклетва“. — Богу сам учинио јемин али да му узмем главу, али да

његову тражећи моју оставим (3: 698). — Па сам, Турци, јемин учинио. — Па сам је

мин Богу учинијо / Да се другом оженити нећу / До Милицом, младом Ђоновицом

[5: 39 43).

јемјеш м лемеш, раоник“ („у Срба зетске долине, и у Арбанаса“ (2:47).

jeмчит в. јема“u.

јенђија ж пратиља невесте на свадби, јенђибула” (2:221).

јеc{т) "ијем вјеђа.

јесен јесени ж“годишње доба између лета и зиме“; | јесени прил током

јесени“. — Овбм комуницбм, а јесени — а прол”ећи, то се није могло разминут у

ову комуницу од булука“; || јесењача ж јесења смоква” (2: 59).

јесир м сужањ, заробљеник“.

јетим м сироче“. — Пород удовичин зове се »јетими“, »јетимчад« или »си

рочад« (2: 110).

јефтика ж туберкулоза“. — Млого и(x) било тршено од)-те јефтике, |

јефтичав-а-о“туберкулозан. — Јефтичав је, та га је изио у утробицу (2: 526 512).

јеча“м јечма м бот врста житарице, за људску и сточну исхрану, Ногdeum

sativum“. — Сијали су жито, пченицу, јечам, | јечмени -a -ô “који је од јечма“; |

јечменица ж јечмени хлеб” (2: 100); | јечм"улаж напитак од прженог јечма, као

замена за кафу“. — Вариле су жене ону јечмулу.

jбва ж бот дрво из породице бреза, расте на влажном тлу Alnus glutinosa

(L.) Gaertu“.

jбцат (се) јбцам се несв“љуљати се“; в. вјешалице.

југ м јужни ветар (1:20); | југoвина ж топлије време“. — Кренула је

југoвина и ја ним се зима истоварила, fјужит -и несв“отопљавати под налетом

јужног ветра“; | јужни -a -ô топао, под утицајем јужног ветра”.

јули м јул, седми месец у календару“.

јунак -āка м онај који се, нарочито у рату, истиче храброшћу”. — Било је у

Куче вазда више манитије но паметније јунакан, | јуначан -чна -о храбар“,

| јунач"ит се -ачи[м) се несв“храбрити се“. — Кад ајван "оће да се јуначи, жене

и[м) то могу притврдит лукачима; || јуначица ж. — Милица је била јуначица (5,

46); | јуначки прил. —Најпређе су рекли да је погинуојуначки, а потле су неке

пландуре причале како су га они убили.

јуна“ц јунца м говече, бичић до 2 године старости”; | јуне јунета с "ста

рије младунче говечета”. — Једно ми се јуне заплекало и замало се замаче,

јунчић м дем, | јун"ица ж, | јун"ичица ж дем женско теле“. — Шарула ми је

бачила два телета, јунчића и јуничицу.

јуни м јун, шести месец у календару“.
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јуревина ж бот руј, жбунаста биљка жутог цвета“, в. рујевина.

јуришит - ишим несв“извршити јуриш, јуришати“. — Народ (је) у Кучима

ради пљачке био хитар јуришити на зликовачки дом (2: 166).

јуродив-а-о 1. душевно поремећен, »Божји човек”; 2. »луд Христа радик,

врста хришћанског подвига“.

јутро с “; — Стока се музе на јутро (2:28).

јуфка ж коре од теста“. — Начињале су жене оне јуфке о-тијеста, сушиле

и вариле у варенику.

јуче / јучен прил дан који (је) претходио) данашњем”. — Били су тун

јучен. — Ја сам јучен у чету одио (5:275); f јучера“њи-à-е а. јучерашњи“. — Она

је на јучера“њи дан заборавила, а још ономадне га помињала, б. “млад, неиску

сан”. —Ти си за мене дијете јучера“ње, | јучера“њче -ета с незрела особа, бала

вац, балавица”. — Неки се старчеви прегонили ко је од њи најстари, а ђедо Још'о и

слуша, слуша па вели да су они сви јучера“њчад (и за исто: он је од најстаријега

био стари петна3 година“ али двадес); || јучешњи -a -е јучерашњи“. — Немој

тб, јучешњега ти Светбга Николе.

К

кабаница ж 1. подужи огртач који се носи поврх одеће, као заштита од

кише и хладноће“. — Билаје она кабаница сукњена, тешка, а кад ју огрнеш, не бој

се е ће ти бит студено, 2. зимски капут (н.)”. — На ову ми се кабаницу мало ошила

постава, прифатију да не би више.

кабулит -улим св“желети, пристајати“. — Нијесу досле кабулили с нама да

ћосају. — Куће виђале не бише да нијесу кабулиле (4: 53 390); в. дријет.

каведат -'āм несв“кретати се тромо, вући се“. — БаČа још помало каведа, а

бистрија је од|-шћеpe, | к'аведа“н -дна -о у подношљивом физичком стању с

обзиром на дубоку старост”. — Дваез година“ је стар и од мене, али је каведни нб

ја. — Неки од ових су мало каведнији (4:300).

кад м а. дим од запаљених ароматичних материја, тамјана, обично у вер

ским обредима”, б. дим за омамљивање пчела”. — Запалиш какву крпу и онијем

димом пшеле (смириш) да осијечеш меда; (2:43); | кадит кадим несв“кадити

димом од запаљеног тамјана“. — Вика епоп да пушач кади ђаолу.

кадома / кадрма ж велике равне плоче којима се поплочава обор, калдр

ма”. — Довука“ је однекле неке веле кадоме и покадомио ва“с обор прет кућом;

| кадомит-им несв“поплочавати обор“. — Кадоми оно дале од врати, а ово ће,

рече, да бетонира. — Обори су... поплочени кадрмом (у Арбанаса калдрм) (2:87).

кажеват -ујем несв“причати, казивати“. — Прије зоре се дигне, не кажује

ни у катун ни ништа, па право, ка момак — трепни на Косор. — Не смијеш

никоме кажеват штоје било, | казат кажем сва.“рећи“. —Не знам ко му је то

мога“ казат, б. открити нечију тајну, потказати“. — Казаћу те ђеду да си пушио,

кажеват се призна(ва)ти способност вештице“. — Она се кажевала вјештица, в.

са“пријеш.

кајат се кајем се несв“жалити због некаквог поступка“.

кајмакам -амам окружни или срески старешина у турској управи“.

какар изат-же несв“кокодакати“. — Искочи, дијете, и виђи што какарижу

те кокошке, да их) орлај не напане; в. забрбокћат.
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какарићи мн изр. девет какар пћа“ врло рано, много пре свитања”. — Уста

је у девет какарића“ (О К). — Устаде у девет какарића. — Буди се у девет какарића. —

Пошла у задружну шталу прије какарића (4: 241 271 387).

кал м 1. прашина”; 2. чађ из сулундара“.

калајисат -шем несв“облагати бакарне судове растопљеним калајем”. —

Додили су тудијен Габели калајџије и калајисали котлове; | калајџ"ија м |

калајџилук м калајџијски занат” (2: 479).

кала“п / ка“ла“п / калап м калуп, модел, пример, узор“. — Неђе је, веле,

један лелека па река“: „О, леле мене (и рече му име), кала“пу луцки“, в.

промјењиват (Ж. 10); | кала“пит / калапит (се) -им (се) несв“уклапати (ce),

адаптирати се“.

кал'a°ц / калац калца м 1. биљка која у пролеће најпре никне, најранија

пролећна трава”. — Ћерали смо овце на кала“ц, да попасу кала“ц прије нб се

забрани; 2. прва појава ницања семена, никаљ”. — Кад сјеме никне зове се »калац.«

или »никаљ« (2:48).

калежат се -ам се несв“срамотити се“; | калијеж м 1. прљавштина, глиб,

2. “ненормално понашање, немотивисан поступак”. — Држ-пут, која Босна, калије

жи! (4: 174).

калем м прибор за писање”. — Па узео калем и артију / Да накити ситну

буpунтлију (5: 70).

калешин м лака кола, чезе“.

калоп м пакетић од 15 тефтера (в.)”; — картпца“н пакетић цигарет-папира”.

калуђер м 1. монах”; 2.а. “болест житарица, снет”. — »Калуђера се из пше

нице одабира прањем, те здраво жито тоне у дно а »калуђера остаје на врху (2:

51-52), б. “гареж на кукурузу, Ustilago maydis“. — Они калуђер напане фруметин па

га мораш мај из баштине, а и говече га слатко изије.

калумпер м 1. калопер, украсна мирисна биљка Таnacetum balsamita, која

се употребљава у медицини и као зачин; 2. женска игра”. — Калумперпером царе!

[2: 376).

калуп м тутум“ (Бч), в. калоп.

калуша ж овца црне главе с белим кругом око очију”. — Лијепа ти она

калуша, | калушица ж дем. — Имам ја три-четири калушице; калушан м

“ован црне главе с белим кругом око очију”.

калушина ж желатинска маса као нуспроизвод од кувања сапуна”. — Чекај,

донијећу калушину (4:260).

камара / комара ж посебна просторија за спавање, соба”. — Потле су

начињали камаре, преграде мула“гином и "имају камару, викали су комаре, в.

одаја (Ж. 19). — (Понеки имућнији људи) преграде гладу и одвоје мањи део за спа

вање: камару (1:236). — Мало је кућа у свију Куча и с најпростијом камаром (2: 85],

камарица / комарица ж дем собица у ајату“ (2:85); в. ајат, одаја.

каменица ж удубљење на камену, у коме се може задржати вода од кише или

отапања снега”. —Један се наијо мјешавине па отишан на каменицу, снијег до паса,

он разби лет, така-така — напи се: „Пи, ђаволи те попили, врућа ли би”; (12:

29); | каменореза“ц -сца м мајстор који обрађује камен, клесар“. — Лаковић неки,

стари чек, био каменореза“ц, | ками-ена м камен”. — Ками му није био далеко да

припреми клачницу. — Ови млади, с камена на ками, док трепнеш, навале на Биоче.

— Тврд је ка ками. — Једна прича казује, кад је Христос крштен на Јордану, да је у то



Речник Куча 175

доба ками, дрво, гора, вода и све живо говорило (2:277). —Од цркве кудје запад лакоће

се и виђет у станац ками шака и лопата (2: 339). — Да извидаш љуту бољу ледни ками

(2:256). — Боље и ками у торбу но празну торбу (2: 424). — За студен се ками ушанчио

(5: 109); изр. убојни - меки камен који се, растопљен у води, привија као облога“;

ками коњски плави камен”. — Народ успјешно (францу) лијечи растопљеним плавим

каменом, који се овамо зове жами коњски« (2: 530), клетве: — ти у дом, - ти у памет,

-да ти је каје, -му у вилице (2: 334), - ти у зубе, - му у утробице, | ками прил

“мало“. — Река“ би да је ками боли и даће Бог да се дигне, | камено прила. “тешко,

јадно“. — Какво је оно дијете? — Богме — камено, б. једва нешто боље“. — А чини ми

се да ми је каменије. — Оће ли дат Бог да је што каменији?

камрик м “врста тканине, ланена или платно, фина памучна тканина, ба

тист“.

канапела ж дем широк тапациран наслоњач на коме се може седети или

лежати, канабе”.

кан'āф -āф а м канап”. — Имала је клупко канафа и она је знала ђе га

сакријевала.

кандило с 9, в. ма“слина.

кантар-арам "справа за мерење, вага“, арб. контари (2:79); изр. на ђавол'т

- “по најнеповољнијој процени“. — Ма и на ђавол”и кантар, тб ва“л”а пет илада“н.

кантараба ж“жица која се свињи ставља на њушку да не рије, брњица”. —Та

ће џора изрилат и Дрмашу ако јбј се не метне кантараба.

кантињела ж “летва“. — Пређе су се и те кантињеле тесале, све се тесало,

а шегали су оне шулеве дебеле.

к'анут канем сва.“капнути, налити”. — Ану ми кани једну капју ракије, да

сквасим грло, б. посути, полити (да се оперу руке)”. — Дође једна невјестица да

ми кане те ум и руке; в. жђетна, | к'ањат -ам несв“сипати, наливати, поливати”.

— Нем"б му више кањат, немаш ти колико "он може попит.

канчело с повесмо, свитак конца; свежањ вуне који се везује на преслицу”.

— Обадвије жене мотају канчела да ткају поњаву (4:35).

канџија ж “бич”. — Он је зна да ова маска, ка“(д)-сe удари канџијом, да се

гађе за собом.

кап -иж “. — Не паде, вала, ни кап, ни да се поспрдне. — Нема га шарула

ни капи, | капја / каплаж 1. исто“. — Виђи имали у ону боцу капла ракије,

изр. ка између капала“ једва”. — Провукан сам се ка између капалан, 2. мож

дани удар, нејасно, најчешће у клетви“. — Капја га убила, | капавица ж 1. вода

која се слива с крова куће“. — Ја сам пијо воду капавицу (5: 216). — Ка“(д)-се може,

та се капавица уфати и добра је и за прање. — Но он пије воду капавицу / И некак

ву мутну снежаницу (5: 293); 2.а. "пећина са чијег стропа стално капље вода“ (12:

29); б. кућа која прокишњава”. — Тешка ли је кућа капавица / а још тежа жена

лајавица (12: 29); || капат капје несв1. сливати се капима, капати“. — Још

помало капје, 2. изливати поткорни сок на местима на којима су одсечени ластари

(о лози), »плакати.« (в.)”. — Лоза је капала у До; в. плакат, | капнут-не св от

кинути се (о капљЈи)”. — Капну ми за врат и ка да ме олади.

капаж 1. 9. — Нека се ожени па ће виђет како ће му се обрнут капа око

главе. — Стари Кучи су носили на глави мале капе купаста облика од беле пустине

или ваљане од јагњеће вуне, а прошаране црвеном свитом (1:255-256); 2. сламни

поплет на врху стога, као заштита од закисивања”.
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капанџа ж велики поклопац на таванском отвору или на бунару, бистијерни”.

капа“к / капа“к капка / капкам "поклопац на казану за печење ракије”.

капа“ц непром способан, спреман”. — Да сам капа“ш, таквијема би још за

живота споменике диза. — Но ја нијесам капац (4: 108 281). —Те му ферман учиње

везирски / Да је капац купит Арбанију (5: 418).

капел'ин / капул"ин -инам шешир”. —Кад би с капелином додило ч"бјсво,

балеге га не би никад зглаве скидале.

капетан -ана м племенски старешина”. — Божина није био племенски

капетан, нб официјер, капетан, крала Николе и, потле, крала Александра, |

капетансво с капетанска власт“. — Капетансвоје припадало поштене л"уђе, а не

лупеже каса“(д)-што су. — И није ми мало капетанство (5: 414); | капетан"ица ж

пеј капетанова жена”. — Сад капетаница гледја на нас ка са стога.

кап"от м “сако, капут“, | кап"очић м дем, | кап"очина ж пеј. — Пребачи

ону капочину преко рамена и бјде некуј, | капoтлија м пеј капуташ, капутлија,

особа која носи капут и мисли да тиме одскаче од обичног света”. — То ви је чувени

капoтлија (4: 357).

капулат -ам несв“једва се кретати”.

капул"a ж капуљача“. — Ната“кни капулу на главу и не бој се да ћеш

сквасит капу.

капураж а. (неострижена) вуна на глави овце, угича“. — Неко би то ставја

овцама на капуру, да стане овну у капуру или при звону, неко на врат, неко

међу лопатице, неко више репа (Кж.). — Било је мало да стане овну у капуру

али при звону, при цингари, предводнику овну али крави (Кж); (2: 12; 3: 662);

б. “ћуба на глави кокошке”; в. прен бујна коса на глави детета или млађе особе“.

— Пази, дијете, да те не тегнем за капуру, | капур'ан м момчић, момак бујне

косе“; капур'ача ж. a. овца којој је на глави остављена гучица вуне“. — Уфати

ми ону капурачу, б. кокошка с гучицом перја на глави“. —Нуми некб уфатите ону

капурачу да видимо каква ће битка“(д) се свари; в. девојка бујне косе“. — Чија би

она капурача са“ Стакбм; | капур'ачица ж дем девојчица бујне косе“.

карабојаж“црна боја”. —Тб се сукно највише у Карабоју метало (2:71); |

карабојат -ам несв“бојити црном бојом” (2:71).

каракол м 1. опкољавање, опсада”. — Ка“(д)-су дошли, одма каракол око

нас. — Направише каракол око стаје, 2. стража”. — Бимбаша, који је пашиницу

чува“, привуче се с караколом и Грка с пашиницом уфати (2:459).

карамлак м невреме, олујина“. — Марчане олује се зову »карамлак«, »фрс

туна«, »мећава«, »coдом«, а арб, азап (2: 333).

карар -арам "мера”. — Он не зна себе карара но осуши софру и дружину

засрами (2: 478).

карат карам несв“благо корити“. — У катун увечен прича неко како је

Божина Радованов кара Поповиће, | карнут карнем св благо прекорити”. — Ја

узе једну гранчицу па мало и карну.

карата ж 1. судско веће од два или више лица које пресуђује глобе за прес

тупе“; 2. »главарске дневнице«. —Ондаје мирена украдена ствар... уз незер од 500

гроша, којима су подмириване главарске дневнице или »Каратек (2: 160).

карван -ăна м колона, караван“. — А путовали су л"уђи карваном, бе

свитка, по слабије путева“ (2:25).

каригаж столица на три ноге, с полукружним наслоном”. — Ђеду се знала

карига и на њу нико није мога“ ćес без они коме се он дигне.



Речник Куча 177

карика ж “алка“.

кари'олица ж мала ручна колица с једним точком”.

Карица ж В. карлица.

карјат карја несв“бујати, напредовати“. — Рекло би се да лоза мало карja

кад јбј л'Ис побијели.

каркаљај м “подругљива песма за играче »прстена.«”. — Каркаљај (је) сас

вијем ружна пјесма која играче (прстена) ружи да горе и смјешније не може бити

[2: 371 ).

карлица ж 1. “плитка дрвена посуда овалног облика за разливање млека

ради скидања скорупа“ (1: 237 253, 2: 78). — Дођоше они поганштине и осушише

ми карлицу варенике; 2. део гусала преко кога је разапета кожа“. — Преко карлице

се раза“пне јарећа чапра.

карнут-нем в. карат.

картаж папир”, фој карте лист папира“; | картица ж дема. "папирић“,

б. “листић цигарет-папира”. — Да ми једну картицу да савијем цингар дувана,

картул”ина ж пеј. — Остаде ми у клупу и капа и картул”ина, нијесмо књига“

имали (Кж).

касаж оквир у који се умешта прозор“. — Били су прозори дрвени с оније

ма касама.

касалија ж“витешка игра у којој је био циљ да се противнику обори капа“.

— Касалија је игра пуно налична сијечењу (2: 366).

кастем прил планирано, с јединим циљем“. — Кастем сам доша“ да ти то

додаднем. — Рад) тога нијеси мбра додит кастем. — Кастем је дбдио да се види

жђедом. — Ето ти стрика Симеуна кастем да се увјери (4: 264 333).

кастигм 1. брука, срамота, скандал“. — Пука“ је кастиг с ониjeма женама,

нб што ћеш — стигло им) наређење оздºбл“. — Откад је свијета није било вишега

кастига. — Ауу, кастига, замијенили сте ме с неким (4: 128 317); 2. особа која не

може контролисати своје поступке”. — Бјеж од)-тога кастига да те не нагрди. — У

кућу, кастиже (4: 92); | кастигат -'āм (не)св“брукати, срамотити”. — Да ти се

молим, не "иди тамо да те не кастигају и да грда“н не останеш, | кастиг"ула

ж“жена оштрог језика и слободног понашања”. — Оженио се неком кастигулбм и

сад мбра да трпи.

к'астрит -им несв1. “сећи тање грање“. — Доса“(д) сам кастрио они дупчић,

2. “жестоко ружити, псовати”. — Кастри и(х), ма су они, насум, убичили и не

пријења им) његова прича.

кат м ред, слој чврсто увезане сламе за покривање гладе“. — Где Кучи имају

достаржане сламе, као на пр. у Мокрој, покривају гладе са неколико катова чврсто

увезане сламе или метну само горњи део крова од сламе а доњи од штица (1: 236).

к'атмарав-а-о“нечист, прљав”. — Катмарава крт бла је кад не вал”а унутра,

катмарит -и несв“прљати”; | катмаруша ж“глибуља”.

катареци "пети члан бројалице” (2: 343).

катафа ж импровизовано пастирско склониште, превијача“. — Превијача

се... зове и катафа (2:8), | катафик м “штенара, страћ” (2:9).

катун -yна м, арб. бунад или дбани, летње сточарско насеље на планин

ском пашњаку“. — Катуном се зове цело привремено насеље сточарско, које обично

обухвата само зграде и торове једног браства (1: 235 241, 2: 26); | катун"ар -ăра

м“човек који борави на катуну, планинар“. — Знаши је ли дбдио ко от катунара“;
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| катуњанин м, в. десит се (Кж); | катуниште с место на коме налазио ка

тун“. — Тамо је било наше старб катуниште и ш њега смо се овамо према кли, в.

самнут, арб. katunishtë (9: 176).

каћун м бот биљка Оrchis militaris (1:261); | каћунит се каћуним се несв

украшавати се, дотеривати се“. — Стиде се... често умивати или обуком ресити. За

такве се који то раде каже: млого се каћуне (2:118).

каурин м кривоклетник, крвомутник”, в. лашчина.

каушаж сиротињска кућица, потлеушица, страћ (в.)“; | ка ушица ж дем.

каца ж. овца“.

каца ж већи дрвени суд, отворен на врху, шири при дну“, в. шеја.

качамак м јело од густо укуваног кукурузног брашна“, арб. качимаку. —

Качамака и млијека —то је пјесма прелијепа (1:260, 2:101); - на кртолу качамак

од кромпира“; | качамаклија м ваљкасто или при врху пљоснато дрво којим се

меша качамак на кртолу“, в. туцањ (2:101).

качаруга ж бот“»дивља ружа« и њен плод, шипак, шипурак, Rosa canina“.

— Народ против (срдобоље) хвали црвене бобице од дивље руже, коју кучки Срби

зову »качаруга« а ђеко и »шипурика« (2: 526).

качор м наслон, просторија за прасад (О).

каша ж јело од житко укуваног брашна“. — »Мела се“ каша или »скроба

(који тако и Арбанаси зову) (2: 100—101).

кашет м дрвени сандук“. — Набачили су га на нечесов кашун, у ћбш, |

кашета ж исто“. — Ја ćедо на ну кашету, | каш"етица ж дем. —Тб је начињено

на подобију неке кашетице, | кашечић м дем. — Ђеца напунише један кашечић

тије њиније мачкул'Ића“, | кашечина ж аугм. — Избачите ми ту кашечину е ју

тун више не могу гледат, | кашун -yна м сандук“. —У та“н кашун смо држали

брашно, кашунић м дем. — Био је тун један кашунић и баба га вазда

закл'учавала; |кашунчић м дем исто”. — Пребачила је нечесову губу преко оно

га кашунчића.

кашлат-ем несв“нагло и бучно избацивати ваздух из плућа због надражаја

слузокоже“. — Ти, ђедо, дана“с боле кашлеш нблани, | к'ашнут-нем св“зака

шљати се, кашљуцнути“. — Цијелу н"бј нијеса“м чула да је кашнуо.

ка“ба“ ка“бла м дрвена качица, до 10л, за кисело млеко, сир, кабао“, |

ка“блић / каблић м дем, арб. заклап (2:88, 1:253); | каблица ж дрвена посуда с

поклопцем у којој се држи сир (1:237); | к'а“блина ж“грудни кош“. —Ка“(д)-су ту

обдукцију завршили, онда су ову грудну кбс бачили у каблину (КО), в. замит.

ка“исат ка“ише(м) несв“навалити, нагрнути”. — Ка“исаше на мене: ђе ти је

брат? — Друге године, да сан стио — двјеста! Из другога села ка“исали...

ка“ктат - им несв“стењати, дахтати“. — Не може трбу носити вазда ка“кти

ка да је на њега педесет "бка“.

к'а“ња ж "црвена руда, истуцана и растворена у води, којом чобани обеле

жавају своја стада”. — Она е ка“ња била, па смо ка“њали овце, да знамо које су

ка“(д)-се помијешају (Уб), | к'а“њат -ам несв“обележавати овце” (12: 29); | КеЊa

ж“црвена боја, звана чафран, којом пастири обиљежавају овце” (2:13).

ка“п! узв којим се означава хитро узимање. — Ја они крс да турим, а она,

части ми, кап они крс и триш: ћук-ћук-ћук! — А он кап тепцију, в. фук,

ка“пат -ам св“зграбити, шчепати” i ка“пит-им св“зграбити“. — Она је капила

они крс. — Доде код једнога два пераника и веле да их) је Господар посла да



Речник Куча 179

му се посеру на огњиште, а он капи лев бр: Серите, а нем бте се који попишат!;

пераници се вратише, а он с фамелбм— преко Брда“, за Србију!

квадри -а -о у сталним спојевима: — камен "скресан али неотесан камен” (2:

81); - ноге “површина која се мери дужином и ширином стопе”.

кв"акнут -нем) св испустити глас »ква-ква« карактеристичан за неке пти

це“. — Квакну нека тица и п'иплат стркнуше подједну драчу, в. искекечит.

квара“т -рта м 1. четврт (литра или килограма)” (2: 515). — Обично се

куповало квара“т гаса е се овамо на луч свитл”ело (Кж).

квартат се -ам се несв“водити рачуна, мислити о нечему“. —Ја се не квартам,

он једном, другом, трећом, а тама ови Радосав Брацовић: „Ја могу мисит ђе ти

гађеш“. — "Ајте дома и нем бте се квартат, в. јађат.

кваса“н -сна -о “натопљен течношћу”. — Привијеш му троструку крпу,

квасну добро у ракију, а суву повр тога, | квасит-им несв“заливати”; в. зафи

рит.

кваса“ц -сца м квас за кисељење млека”. — Згрије се мало вареника и у њу

се метне квасца, лужица али двије млијека, и покрије се и утопли и после двије

уре — ето ти млијек'о да га нбжем сијечеш.

квичат - и несв“скичати (о крмчету)”.

квpкнут квpкне св огласити се као врана”. — Више Шогоњице квpкне једна

врана (2: 465); | кврцнут -нем св огласити се кратким ударом”, искекечит,

квpчат -и несв1. оглашавати се квpчањем, као неке птице“. — „Немо ми стискат

врат“, рече кокот, „е ме боли, па ћу квpчући узбунит” село“ (2: 465); 2. “неуморно

радити” (Ж25).

кекечит се -ěчим се несв“с муком носити, вући, теглити”.

кел”ан / келан м “пас без једног увета”. — Пас коме се откинеједно ухо, да би

био опрезнији, зове се келан (2:9), | кел”ача ж.“кљаста, саката нога”. — Не могу

више ову келачу ни гледат ни носит.

к'éмпаж“примитивна кућица, страћара“.

кенкав / ка“нкав / кинкав-а-о“безвољан, апатичан, који показује прве

знаке болести, плачљив (о деци)”; | кенкат / ка“НКáт / кинкат -āМ Несв“бИТИ

безвољан, нерасположен“. — Е, вала сам нешто ка“нкава, стисла ова »младбc« па

не пуштае, | кенколит / ка“нколит / кинколит-им несвдем. — Нешто ми ово

дијете кенколи, треба га гледја(т); | кинколецат -ецам несвдем. — Ова ми

ђечина кинколецају, не знам били за то мога“ помој прутић.

кења ж в. ка“ња, чафран.

кереп м жичара с мањом корпом, за прелаз преко реке, на повлачење ру

ком”.

кертат -ам несв“?”. — Што ће тај кад порасте кертат, испод Мире триста вире

(4:347),

кесим м коришћење земље или стоке по уговору, закуп“, изр. под -, в. Ђу

тура (2: 68).

кет кенем несв1. хтети”. — Ко те 'оће — кени га, ко те неће — не кени га;

2. дати се, умножавати се“. — Њему се кело у све што не вал”а. — Нама се кело у

ђев бјке више нбуђецу (Б3).

к'ећ прил непром безвољан, нерасположен“. — Остави га, видиш-(лји да е

кећ. —Ја нешто бје кећ, они ме задијевају да причам, а ја реко да те то они умјет

и без мене и бјдо да лежем.
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кецекан м дечачић, мангупчић“. — Они кецекан Станков лијепо монч'еце,

а из очи му се види да ће бит шерас ка му ота“ц.

кеш"еш м пеј“старкеља”, f кеш"ежина м пеј.

кидат -ам несв1. “сећи”. — Треба да кидамо нокте. — Ено ју, кида нокте

ђеду. — Ако е рана, кидај) ми руку!; 2. одмеравати снагу, рвати се”. — Само се ви,

мончади, кидајјте, мање ћете ка“(д)-дођете у мое године. — Кидање, тј. хрвање,

... је не само ђечије пробање снаге, но често и момачко (2: 346).

кидисат-шем несв“јурнути са свих страна” (Ж29). —Кидисаше му па“шчад

и једва се одбранио нечесовом мачугом.

к'ијат -ам несв“нагло и с праском кроз нос (често и кроз уста) испуштати

удахнути ваздух (због надражаја слузокоже у носу)“. —Ти ове-године л”епче кијаш

нó прошле, ј кинут кинем св. — Он од жене не смије ни да кине, а не што

другб.

к'икат -ам несв“вабити овна“ (Кж) (1:262).

кила“ ж 1. “гука, грудва”. — Ка“(д)-се ђеци у руке дадне грудва качамака

и кад од ње направе килу, тама пјевају: „Побише се два качака око киле

качамака“. — Кртола се вари у »киле.« (тј. неољуштена); (2: 102.34); 2. отеклина,

поткожни чир, »дивље месо“. — Киле или скарлатина... сматрају се врло опасном

ђечијом болести, а отскоро је позната..., a »киле.« може означавати и чир или какву

већу ницину (2: 526, по тумачењу Т. Ораовца). — (Ећими) су таквим нештерима

просијецали све врсте »кила« и из овијех гној циједили (2: 550), 3. “брух, хернија”;

в. опуч, језик; || килава“ц-вца м. — Килавци се зовујош и »опучени љуђи“ (2: 539).

кила“ ж / кило са. килограм”. — Купила је двије киле цукра и три киле

брашна, б. “литар“. — Ја узе кило ракије и кило вина. — Донијела је три киле

брашна и по киле гаса.

кил”ан м 1. усправно постављен камен на месту нечије погибије, надгроб

ни камен”. — Али и где је био велики бој, те су многи изгинули, меће се на место

свакога погинулог по један киљан. Киљаном се још често зове и сваки надгробни

мрамор на гробљу (1: 4446, 2: 258 266; 12: 29); в. мрамор, 2. “већи камен у своду

кречане” (2: 62).

к"има“к кимка м стеница" (4: 397); в. клат 2.

КИНКОЛИТ-ИМ в. кенкаш.

кинут кинем в. кијат.

кипан в. кифан.

кир"ија ж превоз коњском или волујском запрегом“. — Клак... с киријом до

Подгорице (кошта) 7 круна (2: 63); уп. и ћирија.

киčелица / кисјелица ж бот растињe Rumex acetosa (2: 103 192). — Кисје

лицу и с њом гомулицу (5: 176).

кит'оња м°во са изразитом »китом« на репу”, | китуја / кит"улаж крава

с таквом »китом«? (2:18).

кић!, кић-кић! узв за терање коза (2: 14).

к'ифа“н кифна -о киван“. — Кифни су му били (Пћ), кипан кипна -о. — Тур

ци вазда на Србина кипни (5: 491).

к'ифелица ж усушен плод смокве“, в. докучит.

кичел"ив / кичељив-а-о“који лако плане и не контролише ни понашање ни

речи“. —Тб је погано и кичел"иво и немо се ш њим задијеват, а нај ће се неко да

га клепи по ћуши и без тебе. —У народу се кичељив човјек назива изразима: »пцо
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вач«, »пцовачица«, »изгага«, »чврка«, »гринта« (2: 468). — Оваквим говором изазвао

је реченога Груду на кичељив одговор (2: 488); | кичел”ивбс{т) / кичељивост

-стиж “неодмереност у понашању и изражавању”. — (Дјевојка мора) да буде бла

гонаравна и равнодушна, како јој се не би могла пребацити »кичељивост« (2: 118).

кичица ж 1. врх крошње дрвета”; 2. место са длакавом китицом на коњској

нози, отрага, на зглобу изнад копита”.

киш! узв за терање свиња.

киша ж облик атмосферске падавине“. — Ова не киша удави, а кад ни

треба — не мош ју дочекат, f кишица ж дем, | кишурина ж аугм. — Удави

не ова кишурина и не да очи отворит, | кишан кишна -о кишовит“. — А за

овце, ако је кишна година, то је млијечан катун, сем Царина“, не мислим да има

ниједан млечни катун (Кж).

киш"аткишâм несв“потопити нешто тврдо у воду да би омекшало“. —Тб се

сквpчило и мора да се киша, в. сквpчит.

к'иштраж“веће корито, за прање веша, купање“.

клагионица ж “оклагија“.

клада“на“ц / кладенац -нца м извор, »жива вода«, обично на равнини“ (1:

16]; в. подигнут.

клак м креч“. — Кула је увек зидана »у клак« од тесаног камена. — Нашла

грумен клака негашенога, в. вар, мутница, пржина (1: 248 249; 2: 63; 4: 266); |

кл'ачина / кл'ачница / клашница, арб, клачница, ж кречана”. — Рачуна се 40-60

»косијера«, тј. берача, да довољно могу набрати горе за клачину од 200-300 товара

клака (2: 60 6263), | клачунар -арам исто”; | кл'ачит-им несв“кречити“. —

Клачене поземљуше се зову по свом »клаченом« зиду (1:248).

кл'âмфа -еж в. тафа.

кламћ"ат кламће несв“клепетати, клопарати“. — Може ли се ово укрутит да

ми не кламће.

кланут кл”áнем св. "заспати, закуњати (од великог умора, на ногама)“. —

Душу ми узеше, не дају ми ни да кл”áнем.

клапеж м бунило, бунцање под високом температуром”. — Има тијех што

се у такоме »клапежу.« или »талуму« губе из постеље и скрива се по грмењу док

огњуштина попусти (2: 528), | клап”ит клапим несв“бити у бунилу, бунцати због

високе температуре“. — Болесник силно бунца, што се у Куча зове »клапјење« (2:

528).

кл'апит" -и несв“пећи, надраживати слузокожу (о љутом, незрелом воћу)“. —

Ожул и ту смокву да те не клапи.

кл'апит“ -им св ударити, клепити“. — Ма“к се, дијете, да те не клапим, |

клапнут -нем св“исто“. — Богме ћу те клапнут ако ми се не макнеш.

клаптерм“површина зида од 36 квадратних стопа“, изр. клаптер зида. —Де

вет »мајсторскијех.« лаката дужине и један висине зове се »клаптер зида«. — Клап

тер инако чине 36 »квадријех ногу« или »стопа« (2:79).

клас ма.“кукурузни клип”, б. “влат стрног жита”, | класић м дем кукуруз

ни клип”, в. шотан.

кл'ат колем несв1. клати”; 2. уједати (инсекти, змија)“. — По ноћи ме

колу кинци, по дану комари, и једни и други извадише очи; 3. “грепсти, боцка

ти“. — Не-оћу фањелу, коле ме.

клашњат -ам несв“ићи незграпно“. — Клашња тудије, теке да га нема

дома, | кл'ашње -ша“ња“ мн“тип двонитног ткања, за подсукњу или панталоне”.
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клека жбот грм из породице чемпреса Јuniperus communis L., грм и плод (Бc).

клекнут-нем св спустити се на колена“; || клецат -ам несв“ходати с

једном нездравом ногом, због чега се тежиште брзо премешта на ону здраву“,

клецнут -нем св за тренутак изгубити ослонац, посрнути“. — Ако баČа клецне,

не знаш оће ли се дигнут, | клецкат -ăм дем итер, } клеке прил из клечећег

положаја”. — Трећа врста скакања с једне ноге зове се клеке (2: 346).

клепат клеплем / клепјем несв“откивати косу“. — Не умије он да клепје

косу без да (ју нагрди (2:37).

клепат клепам несв“ударати, тући”.

клепит-им св ударити”.

клет кунем несв“бацати клетву на некога, проклињати“. — А ками ти у

зубе, што кунеш ту ђецу.

клијет мa. “плот којим је преграђена кућа на одељак за људе и на одељак

за стоку“. — Бачи крави иза клијета, б. просторија за смештај стоке“. — У већини

арбанашкијех клетова лежи стока (2: 85).

клијешта с плт 1. клешта”. — (Поткивачки) »кова чине »клијешта«, »кораћа

и »плоче.« (2:16); изр. — коњска велика клешта”; 2. спој двеју »coха« у врху кровне

конструкције“. — С греда се уклијеште такозвана »клијешта« (у Црногораца »коњик«).

Клијешта се усијеку у главу једно у друго, дна им се укују у греде ковачким жглала

марима« (2:83). — Сохе се наслањају преко крова тако, да се по две и две могу над

cлеменом саставити и ужљебити једна у другу. Тај се састав зове клијешта (1:248).

клик м неприступачан врх“. — Ја сам додио до испод онога клика, а само

би манити прова да се на њега попне; | кличица ж дем неприступачни врх сте

не или гребена”. — Они те и коноп за небо свезат, а да се не приме на ну кличицу

(12:29-30).

кликоват-ујем несв“зазивати у боју“. — Па с Маглича вила кликоваше (5:

50, Ж37); | кликтат - "и несв“оглашавати се кликтајем, као неке врсте птица”.

климат -ам несв“покретати главу горе-доле“. — Клима глав"бм ка стари

коњ. — Клима глав"бм ка коњ на празне јасли.

кл'ин м леденица“; | клина“ц -нцама. “ексер"; ковачки - [2: 161, б. потки

вачки ексер" (2: 1670).

клиндер м “снажан момчић, клипан“. — "Ајте, клиндери, пресијеците који

некб дрво и донесите да наложим.

кл"ис м, арб. клијес, дечја, чобанска игра“. — Клис... је ђечија и чобанска

игра, за коју се одреди подугачак штап именом »клис“ и... »палица« (2: 344).

кл'ичица ж в. клик.

кл'опбт м клопарање”.

клопоув -a -o “великих клемпавих ушију“. — Отац Марка Мил”анова има

е велике уши па су га звали Мил”ан Јанков клопоуви, | клопоуваж овца

великих ушију“.

клубаш м присталица политичке струје у Црној Гори пре Првог светског

рата која се залагала за уједињење са Србијом”.

клуп м комад дрвета одсеченог од обореног стабла”. — Затијем се »засијецају

клупови« од 6 до 8 педи дужине (2:60). — С већејеле одбије се до 18 »клупова« (2: 61).

клупица ж клупа“. — Ка“(д)-дбђосмо тамо, лежи она на едну клупицу,

бачили под њ'ôм шаторско крило. —Многе куће имају и по коју клупицу с наслоња

чом, да у њој могу по вишина сјести (2: 88).



Речник Куча 183

клупко с конац намотан у смотак лоптастог облика”; в. премотават.

кл”ac{т) -a -o “сакат”, | кл”аста ж овца“.

кљокнут -нем св "посустати, изнемоћи, клонути (од тешког рада, старо

сти)”. — Може кљокнут (4:259).

кл”ораж свињац”; арб. кјори “глада”; (2: 241); | кл”орица ж дем. — Има

ону кл”орицу ђе прасе лежи.

кл”уват кл”ује несв“кљуцати“. — Онб клуцидрво ће ни осушит ону

трешњу, опет кл”ује у њу. - (Гавранови су још кљували злогласнога Џавида с

његовом тевабијом (3:251), | кл”ун м 1. продужен рожнати крај горње и доње

Чељусти у птица”; 2. део земљишта који се оштрим врхом пружа у неком правцу";

кл”уна ж непослушна и својеглава девојчица“; | кл”унут-не св кљуцнути”.

— Дође мачка да "ије с кокошкама па у нека кл”уне и мачка одма бјежи.

кљук м мед из саћа измуљан заједно с воском”. — Убијање пчела зове се »у

кљук. — Од извађенога меда, ко га онако кљуком не продаје, одабере се младо саће

(2:24 43).

кл”уса ж замка за лов на крупну дивљач” (2: 64).

кл”усекл”усета с“слаб коњ”. —Нека“(д) смо имали кл”усе, нека“(д) немали,

| клусина ж пеј 1. стар ислужен коњ, 2. незграпан, трапав човек“. —Изма“ки се

да те она клусина не спршти, он не види куј иде.

кл”уц оном убацити, гурнути”; в. спица, | кл”уцат -ам несв“мешати, раз

метати качамак“. — Сварен качамак се »кљуца« »туцњем« (2: 101); | клуцидр

во / клуцидријево с зоол детлић”; | кл”уцнут -нем св“убацити, спустити”.

— Овођен се некад знало: неће никнут само оно што у землу не кл”уцнеш.

кл”уч м 1. предмет којим се просторије осигуравају од приступа непожељ

них особа”; 2.а. “тања гредица у кровној конструкцији по којој се прикивају летве и

поставља покривка, рог, мертек”. — Венчанице се споља косо ижљебе, те се у те жље

бове уметну кључеви, који се на исти начин утврде и горе у жљебове од шљемена (1:

247). — Озго по слеменима се распореде »кључеви“ и којима је дио... усјечен у насје

ницу, а тако се и у главу прикују за сљеме (2:83). —С онога за да се спуштила поред

кл”уча (кл"учеви су овакбна, а зад је међу њима), б. дугачка обла греда“ (1:237)

(Пћ); 3. прокључала течност чим се скине с ватре“. — Гледао сам покојнога Илију

Никочева Мијовића кад јеђаше с »кључа« врело јело (2: 511), 4. последњи камен у

своду кречане“, в. заклучат 2; 5. зарези на крајевима обруча којима се ти крајеви

каче један за други“. — (На кључ) се вежу (обручи тако што се) крајеви обруча преми

те као кад чељаде прекрсти руке, и ђе се додирују премићени крајеви обруча, ту су

зарезане на оба краја по једна скала, те једна о другој запне (2:75); | клучић м дем.

— Био је на ту шкaтулицу и један клучић те се ш њим то затварало, | кључаница

ж полуга којом се затварају врата“. — Врата... затварају се »кључаницом« (2: 86).

кнез м братственички старешина (ређе, обично главар) (1:209, 2: 133).

кмет м 1. сеоски старешина“; в. старешина; 2. судија, пресудитељ у спору

око умира крвне освете“. — Умирник, кад се ухватила вјера и пристало на мирење,

бира кметове који ће, кад се закаже умирење, кметовати (пресудити). Кметови су

обично главари и из редова оних који су се старали да дође до умира. Кметови

настоје да умирник изабере неког и из крвниковог братства (11: 161); | КМЕТОВаT

-ујем (не)св“(пре)судити у измирењу крвне освете”.

књагиња / књегиња ж књажева жена”. — Даринка и Милена су биле

књагиње црногорске, | књаз м титула световних господара Црне Горе Данила

и Николе“.
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књига ж1. део животињског желуца, 2. писмо”, | књигоношам пошто

ноша”. — Он за књигу књигоношу нађе (5:71).

коa ж време“. — За коња до десет година каже се „у најбољу је ко у“ (алб.

koha) (2: 16).

кобел”ат се -ам се несв“копрцати се, отимати се”. — Да видиш како се

кобел”а и не мош му ништа поганч'ету, | кобрл”ат се -ам се “исто”.

кобила ж женка Еquus“; в. спутит, | кбба ж хип кобилица“; |

кобилетина ж прен корпулентна жена непријатног понашања“; | кобилендра ж

аугм. исто“. — Копрца се толика кобилендра (4:252); | Кобил”ача Ж“Исто“.

к'обит-им несв“чинити несрећним, кобним”. — Не ваља се некакав зајам из

куће давати... кад на далек пут који укућанин крене, јер би му се кобио повратак с

пута (2: 326). — Не ваља се за умрлиjeм ноћно плакати, јер се и његов остатак коби

(2: 329). — Ујте отлен, два галића врана, не кобите мога господара (5: 57).

к'бв м а. “прибор за откивање косе“. — Чекич и наковања ти је кбв, да

откујеш косу, в. оiлав (2: 123); б. прибор за поткивање коња”; в. клијешта.

к'ова ж плехана посуда“, арб. кова, в. лама.

к'овча ж.“копча“. — Има она ковча и кучак да се закопчае, гаће али рашва

и што драго.

ковчег м сандук са девојачком спремом, »велики и лепо израђени сандук

од дрвета за оставу бољег одела и рубља«, обично с равним поклопцем“ (1: 253, 2:

88 112). — Они из ковчега извадише тринконову робу, неупотребл"Ивану: душек

вуњени, јорган, кушин и све.

к'оговић м од кога, од ког братства, које презиме“. — Коговић бјеше они

ђетић те дбдио у Јанка.

кодош м проводаџија при преудаји“. — Онај што је посредовао о повратку

прстена или о удадби удате жене звао се »кодош«, кодошица ж проводаџика

при преудаји“. — Жене »кодошице« такође су биле презрене (2: 1641. — Кодошица

подметну своју родицу под овијем млађијем, грђу но сама што је (4:226).

к'одраж геогр“главица“ (1:110); арб. kodër: kodriné брдашце, брежуљак” (9:

175); rrafshine “равнина”: rrafsh “раван“.

кодрача ж дрвена чаша, с дршком, за воду” (2: 74); в. штpугљица (1:253).

кожа ж природни омотач људског или животињског тела”. — Виси велика

кожа, ка онб што су биле бунде унутра поставјене вунбм; | кожодера“ц -рца

м“онај који дере кожу”, изр. марач -. — Усљед тога се и зове марач кожодерац, јер у

њему многа стока »липсаје“ (2: 334).

кожу - ува м прслук од овчије коже, кожух“, в. веленица (1: 256); | КО

жушчић м дем. — Вас је кожушчић издро док се провука“ проз оне драче,

кожушина ж пеј. — Имаш-(л)и што друго обуј до ту кожушину, да ти се свијет

спрда.

кожђавина ж“козје млеко“. — Кожђавина је здравија од овчавине, нб коза“

нема одавно, а ево више ни оваца“ (бјдоше чобани у пјацу); | к'ожђи -ā -ě

“козји“. — Кожђа е вара ника добра да чисти стомак. — Немаш куј нако путем

кожђијем (Г), в. кочет, | к'оза -еж зоол“Caprahircus’. —Ка“(д)-сукозе истражили,

ови су народ ојадили грђе нб ка“(д)-су га у задругу угнали, | козар м пастир који

чува козе“. — Козари су мбрали бит вјешти да обрну козе ка“ (д) се оне попну у

стијене, козарица ж 1. женска особа која чува козе“. — Па би рада бити паши

ница /Да не бидне више козарица. — Да за једну Брђанку ђевојку, / Козарицу и го
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ведарицу, / Промијеним вјеру пророкову (5: 47137); 2. овца у стаду коза” (2: 14); |

козило с место на коме се козе жмладе.«”. — Козије млађење зове се »козило« (2:10).

—У Фундани и Затријепчу пића се козама даје »у козило« (2:39–40); | КОЗЛИНА Ж

“козја кожа“. — Стела се... обавије козлином или телећом кожом (2: 16).

коза“ла“ш -лца бот растиње из фам. Аraceae (2: 100).

козет 2 козја длака“. — Остине се лијече трљањем струњавом врећом или

покровцем од козети (2: 548).

који -a -ºе неки“. — Дојте за који дан. — Додајте ми који ту матику. —

Потрчи који да врне овце, f којом прил понекад“. —Могли бисте којбм наврнут

да видите мајку.

којунак м "позив на најаву опасности“. — Војска која се овијем начином

на вику или... »Којунак«. сабере (2:181); изр. радит на -. — Вала смо са сијеном

побјегли таман ка на којунак, да га киша не уфати.

кбка ж бијела - рода“. — Кад се види бијела кока да лети, такође је предзнак

кише (2: 323).

к'окбт кокота м "петао“. — Кад кокоти иза вечере пјевају, слуте промјен

времена (2: 322). — Ђе млого кокота поје, ту се зора не зна (2: 107); в. навидат, i
кокотић м дема. "петлић”, б. “немиран, непослушан дечачић”; | кокотина м

аугм. — Вала ћу ову кокотину брзо у котан, | кокбтит се - бтим се несв“кочопе

pити се, јуначити се”. — Немб ми се млого кокотит међу овбм ђец"бме ћуте урепат

ка магаре.

кокотал?“ јестиве бобице сличне рибизли”.

кокошка ж зоол “домаћа птица, Gallus“. — Нагрди ми лисица кокошке,

понијеће свакуту ако их) не затворим, | кокошињи -a -e “који се тиче кокошке”;

в. чума, кокошиња“ц -њца м просторија за боравак кокошака”. — Пази на ну

бизу да не ул”еже у кокошиња“ц, | кокошињак м кокошји измет”. — Због овије

кокошињака“ могла би да не бачујем метлу из руку.

кол'a ж лепило“. — Узме се оне коле па се то закбла и неће ни "ацнут, |

кбл'ат кблам несв“лепити“. — Са“(д) све може да се кбла, а ови те измислит како

да се народу закбла и гузица, па да само они прде ка су научили.

кол'āч -āчам 1.a “хлепчић који се пече на огњишту”. — Огњиште је... подло

жено танком плочом за печење колача (2: 86), б. пита, приганица”; в. вариво, 2.а.

“дар, поклон”. — Спрема »колаче“ одивама, кумама и осталој својти (2: 110) (Mч К

Бc), в. руо, б. погача која се у невестинској кући износи на трпезу да би сватови на

њу положили дарове“, в. част (1: 274 275]; в. "милост сиромашном”. — Оћаше ови

Раде Бешин понеси по врећу тије колача“ па дај оној сиротињи (Бc), изр. брат

ски -. — О удадбама својих одива братства су се збирала на »брацке колаче“ (2: 128);

колачић м дем, - од бубина лек против дечјих глиста” (2: 509).

кол'a°ц кбца м тањи ступчић који се побада у земљу, да би се за њега нешто

причврстило или на њега наслонило“. — Ако слива савије гране од рода, потуриш

кбла“Ц, да се не очепи, | кбчић м дем. — Побађу се уж њега они кôчићи танки и

свежу се, | кочаник м јака мотка, дуга 4-5 м, заоштрена на крајевима, за прено

шење пластова“. — Подвуку се она два кбчаника испот пласта и — носи до стога!

(обично у Пиперима); уп. ража“њ.

колеж м кукњава родбине у тренутку кад болесник умре“. — Колеж... зове

се плач родбине умрлога, који бива уз највећи лелек у онај час, кад покојник

издахне (2: 248); | колежит им несв“кукати, нарицати, лелекати“. — Кад ђеца
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6 лаката, а то је дужина »самарећега конопак, »до 3 м.“ (1:260, 2:79); в. узират,

| конопчић м дем, | конопчина м аугм.

конфиља ж бот растиње из породице трава, Stipa, Stipa pennata, ковиље“. —

На зиду уљаника посађују се на мотку »конфиље« (2: 41). — На сличну побађе се и

тако звана конфиља, а то је у букет свезана и у цијеђ од варена луга умочена једна

врста мекане траве, бијеле као да је од свиле начињена (2: 313).

коњ м а. *, б. поен у игри чифтања“. — Ко цијелу игру (чифтања) без погре

шака изврши, броји му се један »коњ« (2:432); | коњић м дем, | коњ"ина м аугм.

—Тбје била коњина вела, страте да му се прима“кнеш, | коњче -ета су | кбњ'o

м“непослушан, својеглав момак”. — Ка“(д)-се ноћас довуче дома, ономе коњу ћу

мбрат да набачим оглав, | к'бњик м полукружни дрвени подметач преко кога се

затежу струне на гуслама“; | к'бњиц м 1. исто”; 2. геогр“полукружни каменити

венац преко благо нагнуте падине“ (Бc) (12:30); | коњски -a -ô који се тиче коња“.

— Ника“г чоек нема мира — ка коњски реп, изр, ками коњски “плави камен”.

к'опа ж вертикално сложени снопови, купа“. —Жито се »укопис у »копе.« (2:

49). — Неколико снопова чине »копу“ (2: 50).

копања ж веће корито, за прање веша, купање“. — Са“спи у копању, да се

уједначи. — Измише ме у копању (4: 90 149); в. киштра, арб. копан карлица за

разливање млека” (1: 241); | копањаш -āша м човек који израђује копање“. —

Ор'авци су били копањаши е су начињали копање (2:75).

копат -ам / -лем несв1.а. Кокопавати усеве“. — Не зна како коплу, б. дуп

сти”. — Л”уђи су сами копали карлице, начињали лужице; 2. сахрањивати“. —

Шпиро е погинуо и 'ајте да се иде да се копа. — Кад год се који мртвац копа у

гробљу, женскадија плаче на гробовима скорашњијех својих покојника (2: 269);

В. Ластрица, развуј, | копачица ж мотичица за окопавање лука“. — Нагази на

ну копачицу и нагрди се и мбраће код) доктора, | копа“ц копца м копач”. —

Čјдоше ми копци да копау фруметин. — Што један »копац« (за дан) ископа зове

»мотика винограда« (2: 57).

к'опиле -илета с ванбрачно дете“. — Онамо ђе се молите, онамо и да ијете,

Мошова копилади и ништа љуђи (4:200); | копил”ан / копилан м. — А гило, гило,

а пуст оста. Држ” га, копилане! (2:9). — Но се курвин копиљан направи да није

видио (4: 384); | копил”анчић м дем, | копил”ача ж. — Копил”ача је курвина

шћер, | копил”ачица ж дем, | копилица ж женка животиње која се омладила

пре пуне биолошке зрелости“. — Крава или коза, која се годину прије природнога

рока омлади зове се »копилица«, арб, кошлица, kopilice (2: 12, 9: 1741. || копилит

се - Илим се несв(4:222).

к'опја ж копље”, в. оста“њ.

к'опнб -öга “земља која се појављује испод отопљеног снега”. — Ка“ (д) се

испод)-снијега првом јави копно, знамо да је зама минула; | копнина ж исто”.

— Сад је још копнина и траг ни се не може познати кад се примакнемо чијој кући,

али торини (3: 121).

копорат (ce) -а (се) несв“с муком се кретати, померати“. — Копора се још,

а нема у њу живота. — У једно доба ноћи мртвац је почео »копорати« (2:289); |

коп'орнут се -нем се св“померити се с муком, покренути се“. — Нијесам могла ни

да се копорнем.

копрес м компрес“. —Копрес из ракије најпрече нешто што е за запал”ење

плућа“н.
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коприва ж бот растиње Urtica”. — Брали су и варили коприве, в. ожариш.

копрцат се -ам се несв“отимати се, праћакати се”. — Бојим се е ћу морат да

те усегетим, да ми се не копрцаш толико, fкопрцнут се -нем се св; в. муанат,

| копрцан м дечачић који се отима, копрца”. — Копрцан праћака црним ножицама

(4: 178).

копча ж. В. ковча, | копчар м. — Дићање се врши копчама и копчарима (2:

343).

к'ора ж омотач дрвета”. — Кору од липе узе, да будне блага и озгор и

одоздб. – Јела се и кунова кора (1: 261); | к'орав -a -o “који се тиче коре”, |

корул”ина ж кора (обично одлука, јаја)“. — Покупите ове корул“ине, да се не газе.

кбра ж хип ружна стара жена”. — „А што чини она кбра?“ — „А што? Код

огња, ćеди и вазда нешто гундоли“, | корача ж. a. “стара ружна жена”. — Жена

грдна, груба, ка корача. — Ада она корача не мисли умират, б. фолк шаљива

народна игра“. — У једно доба појаве се тако зване »кораче“, а то су четири лица,

која претстављају чергашку породицу (2: 240). — Пред сједник излазе кораче. То

су обично четири лица, која представљају чергашку породицу и ради тога се што

више нагрде: »омрче.« лице, обуку се у »троњаве« хаљине, о које обесе и завежљаје

пепела, бравља звона и прапорце, а уз то их још »пригрђују« и најстарије коматине

од оружја (1: 291).

кораћ -āћа м*чекић”; в. дантат.

корба ж прекор, корење“. — Тешко снаси у свекрве корбе (2: 420), | корит

корим несв“прекоревати”.

коризма ж ружна стара жена”. — А грдна ли је она коризма — Б'бг ју

поćека“н! — Сјутридан, на Чисти понеђељник, осване на сваким вратима премазан

крст од замијешенога пепела и тијем домаћице страше ђецу, казујући да је то учи

нила корача или »баба коризма« (2: 240).

к'оријен м порекло“, в. нагрдит.

корист) -стиж “; изр. руке на - прихватити се јела“, | корисан -сна -o

“користан”, | користит-им fi "имати вредност, моћи се за нешто употребити”.

— А за чам ти то користи?; || користовић м прорачунат човек, који неће ништа

урадити ако нема непосредне користи“.

корито с 1. дуг издубен балван у који се налива вода за појење стоке“, 2.

“дебела ижлебљена греда у основи крова гладе“. — На зид се положи по једна де

бела, ижлебљена греда, која се зове корито или чечма (1: 236). — (Арбанаси имају)

велико корито, у коме граде од скорупа кајмак (1: 241). — За прасад имамо она

мала корита, ископа се дрво и начини корито, | корит"ача ж. a. "старински цреп

у облику хоризонтално пресеченог ваљка“, б. “цреп којим се прекривају сецишта

кровних површина, поклопница“.

корниш -иша м сигурносни зид поред пута“.

короман м добро испечен и осушен хлеб, двопек“. — Примао је војводску

плату од 345 гроша... и осим тога по два коромана дневно (2:139).

к'орота ж жалост за покојником”. — Корота или жалост или јаслак... значи

црнина или жаловање за умрлијем. — Побратими су носили короту један за дру

гијем (2: 267 235). – Жалост, корота, за умрлим траје годину дана и вреди не само

за породицу умрлог него и за цело браство или село (1:285); | к'оротни -a -ô који

симболизује короту“. – [На »Велик-дан«) жене иду на гробље, те наричу на гробо

вима и оставе по неколико »коротних јаја, која после покупе сиротињска деца (1:
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309); | коротник м човек који жали за покојником”. — Мнозина се даривају црве

ним, а коротници црним јајима (2: 241); | к'оротоват-ујем жалити покојника”. —

Пристоји се пјеват кад Букумири коротују (2: 128; 4:44); в. братственик.

корубат -ам несва.“скидати овитак с кукурузног клипа, комишати“, б. ски

дати зрно с кукурузног клипа, крунити” (2: 4951).

коса“ж 1. алатка за кошење траве”; 2.“мера за површину”. — Коса за мерење

ливада износи два рала (1: 260, 2: 79); | к'осач м човек који коси“, | Кос"a°ц

косца м исто”; || к'особаша м предводник косаца“. — Коса“ц су га звали, а неко

к'особаша; | косидба ж1. “време кошења”. — Ка“(д)-стисне гороглава“ш у косидбу,

нема почијевања док се не побјеже са сијеном; 2. фолк нека игра?” (2: 368]; i
кошевина ж покошена ливада, с које је покупљено сено“. — Иза гнај) овце на

кошевину, | косит косим несв. — Каткосиш, добро припреми и на остри косу,

кошење гл им (2: 16); | косиште с држаља за косу“. — Купио је и косу и

косиште, и водиjер и беленђију — и само још да научи да коси.

к'оса“ ж власи”, | косица ж дем, | косице ж мномча за хватање јаре

бица“. — Јаребице се лове »косицама« и »кошем« (2: 16); | косурина ж аугм. —

Ошишкај) му ту косурину.

коса“н косна -о “нерасположен, љутит”; | коc"ит се косим се несв1. “љути

ти се, испољавати незадовољство“. — Немб се за сваку трању косит с луђима; 2.

“нагризати рану“. — Овај зеленкасти мелем косио је рану (2: 550); 3. ударати ногом

о ногу (при несигурном ходу)”.

косијер -а м а. лака дугуљаста и на врху свинута алатка за сечење тањег

грања“, б. количина грања, дрвета, које берач може за дан посећи”. — Лисник уберу

два радника или... два »косијера« (2:38), в. клачина; | коćepић м дем, | коćepина

маугм. — Она ми је коćepина дана“с окинула руку, не могу ш њом ни цингар да

држим.

к'бс(т) кости ж. — Кости му се у гроб преметале, | костобол”a ж “бо

лест костију, реуматизам”. — Тај се начин (лечења) употребљава и против пре

сијека и костобоље. — Костобоља (rheuma)... крива и улози (arthritis, rheumatismus

articulorum), који се у Куча зову још и вучац (2: 531-532).

кбст"ић м зоол“птица певачица, Тurdus merula, кос“, в. прикрадаш се.

кострет / костријет ж“козја длака“.

кострика ж бот растињe Ruscus aculeatus L.”. — Цириктала циpик-тица у

кострику лаворику (2: 403).

котар м 1. велика корпа“. — Земља се гноји котарима, тј. бременима. — Мусу

су у дубокој старости изводили у котару на коњу, да им покаже међе (2: 45 137).

— Догнаше увечен котар рибе; 2. ограда око стог(ов)a”. — Котар је ђе се стогови

садијевају (Бc Уб Д).

кота“ котла м “већи бакарни суд у коме се кувала храна, котао“. — У кота“н

се све варило, и врела вареника, и размета качамак, беж њега није било ни

куће ни огњишта; | котлић м дем. — Шаку соли узми и котлић један па убери

коприван. — Тури се у кака“в котлић али тенећу побачну, | кота“л'a°ц -лца м

анат удубљење испод грла”. — Дошло ми нешто и стисло у коталац и не могу

да“нут. — Ђе мјеријо, ту га погодиjo / У коталац ђе му цука душа, в. мјерит 2 (5:

54); | котленица ж јака крива мотка усађена у земљу поред огњишта о коју се

веша котао (у »гладик место верига). — Укопа се у гладу код огња јака ка розга и

бл”ешаш кота“н на њу и веле котленица.
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кота“ц коца, мн к'очеви, м наткривен кружни тoр или преграђени део стаје,

појате, за јагњад, јарад”. — Плети кота“ц ђе ти га ота“ц (Бc) (2: 26); котец. — (Коша

ра) има... више у Арбанаса, који их зову котец (1:255).

кот"ит се коте се несв“размножавати се (о животињама)”; изр. у стард

пркно стра се котп.

котроба ж “земљани суд за воду, тестија”. — Причају, да је вода чешће изно

сила из гробова »котробе“, земљане судове, које су по неком старом обичају мећали

мртвацу под главу. — Или Куч се упути котроби да пије (1:49; 4: 247). — Ударају

Турке по догања и Турцима котробе ломја”у (5: 488).

котробан / котроман м дуван, набављан од кријумчара“. —Ми смо овође

узимали котробанис Крајине. — Навршио ђед лулу арбанским котроманом (4:97).

к'отула ж сукња”.

котул'ач -āча ма. “подметач у који је ушивена слама за котао (кад се мете

качамак) или стап (кад се мете масло)”. — Домаћица је под »стБп« метнула неки

ушивен »котулач« (2: 299), б. дебљи платнени подметач финије израде који жена

ставља на главу кад на њој носи какву већу посуду с течношћу”. — Метни жена

котулачна главу и на њега бронзин, пун до пелијеша, и да иж њега ни капла не

л”уцне.

к'отурм кружна направа, у облику точка или обруча (обично у дечјим игра

ма)“. — Ђедо начинио Ббру котур од|-жице, а ђеца заграјаше: оте да свакојеме

начини, | котур'ат -ам несв“котрљати“. — Ћерају ђеца те котуре, котурају иlхl

док се не издoволе.

к'оћа ж овца“; | к'оћарица ж овца“, | к'оца ж овца” (?).

к'оћета ж“широка клупа с наслоњачем”. — Ђедо је волио да се наслони у

ону к'оћету.

кофије мн“место изнад носног гребена, између обрва, повије“. — Ђе смје

ријо, ту је погодијо, /У кофије међу очи двије (5: 53 1191.

кочањ м стабљика купуса“; || кочањина ж сува кукурузна стабљика“, в.

амбар (4:259).

к'очет -иж “козја длака“. — Мијешали су к'очет с вуном, а била је и сама

к'очет кожђа (Кж), в. бисаке.

к'ош ма. “велика облепљена корпа за чување жита, пшенице у зрну”. — Кош

ти је оно што се начињи у сувоту те се фрметин зрнима држа у њега, б. плетер

за лов на јаребице” (2: 66), коши / кошун арб. тврдо оплетена крошња за доношење

ломљивих ствари на катун (1:241); | кошар-арам, арб, котец, чардачић, остава

за кукуруз у клипу, плетер“ (2:49). — Место салаша има по осталим Кучима, али

врло ретко, округлих кошара, исплетених од прућа (1: 254-255), | кошара жа.

“кокошињац”, б. део куће предвојен плотом за смештај стоке“, | кошић м “плетер

за риболов”.

коштанац м мршав, сувоњав, кошчат човек“, в. удан.

коштањ м бот листопадно дрво и плод из породице букава Сastanea sativa

Mill., Aesculus hippocastanum L., кестен“, коштан м (2: 238).

кошт"ил” -Ил”а м орах с тврдом кором, коштуњац”.

к'ошћела ж бот дрво копривић Сеltis australis L.; | кошћеловина ж ко

шћелово дрво”, в. боковина, | кошћеловак м обруч од кошћеловине (2:74).

кошула ж део рубља од лаке мекане тканине, за горњи део тела“, |

кошулица ж дем. — Она му кошулица "прсла и гл"ибава, ка кад нема мајке,
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| кошул”ч'ина ж пеј. — Нађите ми једне гаће и какву кошул”чину е не могу ово

глибат на мене, да ујутро обучем.

крава ж одрасло женско говече“; | кравица ж дем, | кравет"ина жаугм

пеј. — Угнате краветине у избу, да ми овудије не засирају, | кравул”ина жаугм

пеј. — Ћерам се с овијема кравул"инама и душу ми извадише, | кравски -a -o

*крављи”, - језик. — „Кравски језик“ је биљка која расте по катунима, а има ду

гачак и широк лист — по тумачењу Т. Ораховца (2: 550); — трава. — Паша, пошто

је овце проберу, зове се »кравска трава« (2:36). — Не одваје се то, но се мијеша

овча и кравска вареника. — Ка из вимена кравскога, | кравосица ж најотровнија

змија која, према народном искуству, сиса млеко из крављег вимена“. — Пропуштит

ће љуте змије кравосице (најотровнија змија, пепељуга, црнокруг, камењарка — 2:

254). —То ће бити змије кравосице (5: 236).

крај краја ма. “окрајак њиве који се не може орати”. — То се као посебан

рад зове »копање крајева« (2: 48), б. страна”. — Он је čедио на лијеви крај, а ако

је маска на лијеви крај, он на десни. — Оћу да у заградим, да у обрнем јед

нијем крајем, | крајем предл поред”. — Кад су ходили крајем Јаме Остpичке је

дан од њих падне у њу (2: 272); | крајчић м дем окрајак“. — Ко није има да м

врати пару, вратио му је какву долиницу, крајчић ливаде, крајчић метеја (Кж); |

крањи / крадњи / кратњи -ā -ě крајњи, последњи“. — Овб ти је најкрадња кућа у

село. — Кратња сеоска ђевојка (2: 249); | кратњица ж последња даска изрезана од

дебла, окрајак, крајница“. — Последња штица испод коре зове се »кратњица« (2: 61).

крак м 1. огранак“. — Он се примио на дрво па се опре на један крак да

нешто окастри и он се очепи — Б"бг га спасио да му тун не пукне мрамбp, 2.а.

“нога”. — "Ајде, ефендија, маки краке да минем, б. корак“. — Немб га ргат, да не

пушти краке га нећемо стизат; f крок м корак“. — И три крока ми је далеко от

прага, | кракат крачем несв“корачати”. — Нећеш, ја ним, тамо кракат, | кроке

прил из корака”. — Камен се баца... »кроке.« (2: 347]; в. затоне, | крочит крочим св

“коракнути”. —Запрла сам од)-глади и не могу крочит ни до тавулина. —Не може

вала ни крочит више никуј.

крап м зоол“шаран, Сурrinus carpiо“. — Догнаше увечен котар рибе: екои

крапови, кукала ти мајка! — Објесише на коња крапа.

крапела ж“кичма, леђа”. —Валаму е одрта крапела. — Зна му га крапела.

— Умијем ја ... увити пас у крапељу па девет дана трпјети глад као Усо Бећов фун

дански (3:91).

краста жа. "скрама, кора од сасушене крви или гноја која се ствара на по

вређеном месту у време зарастања ране“, б. оспе, богиње"; пасје -. — Отуд се оспи

не често зову још и пасје красте (2: 548).

краставица ж бот краставац, Сucumis sativus“ (2: 55).

крат крам св “бурно кашљати“. — Ђедо кра, дави се от кашла, а не-оће да

бачи дуван.

крата“к -тка -о невелик, мали по дужини“, | кратит (се) крате (се) несв1.

“одсецати нешто што је дуже од потребног, скраћивати“. — Вика је неки: „Три пут

кратим и опетје кратко“, 2. напасати овце на суженом простору”. —„Крате ли ти се?“

пита дозивањем пастир пастира (2:28); 3. узимати девојци срећу“, в. нарок, | крачат

-'ā(м) несв“скраћивати (ce)”. — Њему ова робица сваки дан крача, расте дијете.

кратошија ж врста ексклузивног вина“. — Пијте вино, свати наши, то није

вода, но је вино кратошија, свате премеће (2:224).
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крбат -ата м 1. “пањ“. — Донеси два-три клина и мацолу, да разбијемо они

крбат и да га више не заскачемо. — Зафатио пламени дим, скачу нагорели крбаци,

остају угарци. — Направите метеризе круте / Од крбата и букова грања (4: 203-204;

5: 393); 2. уображен човек“. — Виђи онога крбата како се ућустечио, а да га не

знамо — мога“ би прилицат чоеку, | крбат"а“к-ткам дем. — Понеси ови крбата“к,

вал”аће за добру жишку, в. обуpват.

крбат крбам несв“наслађивати се, кркати“. — Крба оне јагњетине, не умије

се зауставит. — Намечио се код оне проћепаче па к'рба оне работе, а ку(д)-ће га то

однијет — чека да видимо.

крбул”ат се -а се несвв. кобелаш.

крв крвиж изр. навро на крв, в. навријет, | крвав-а-о; в. завјеш; | крвни

-a -ô изр. крвни умир одустајање од крвне освете“; крвна вечера “вечера коју при

према убица из освете после умира“. — Тек онда се убица спрема на крвни умир који

мора убрзо следити у његовом дому у којем се приређује »крвна вечера« (11: 162); |

крвник-ика м убица“. — (Приликом умира крви) народ и главари скупљали су се у

селу оштећене стране. Тамо би дошао и крвник или покајник са две жене, куме, које

су носиле своју новорођену децу у колевкама (1: 219); в. потрефит, | крвнина ж

“казна за убиство из крвне освете“. — Суд је пресуђивао, која је страна крива. Кривац

је морао платити крвнину, а она је у кучких Срба била тачно утврђена: износила је

260 талира (1: 219); | крвница ж пушка којом је извршена крвна освета”. — Овај

долази... с пушком крвницом око врата (11: 162); | крвометник м човек који ства

ра злу крв, изазива раздор, крвопролиће, смутљивац”. — Овије, побро, био шпијун,

лажов и крвометник на земју (2: 302); | крвомутник м исто”; (4:314); | крвомут

ница ж жена која ствара раздор, смутљивица“. — Виђела сам кадје та крвомутница

сестре Симеунове додила у Симеуна (4:381); | крвоток м крварење из носа”. —Кр

воток из носа... се зауставља... затварањем »ноздрe« крпом, док крв смрзне (2: 545).

к'ргаж 1.a. “чокот лозе“. — Што један »копац« режући ордене ископа зове се

»мотика винограда«...400 лозовијех »крга.« (2: 57); б. “пањ“. —Находиле су се борове

крге код Кржањскијех Корита (2: 60); 2. разгранато братство у коме се далеки срод

ници већ могу међусобно женити и удавати“. — Најача је у Куче крга Ивановића“н,

3. фолк једна друштвена игра“. — Крге играју двије мушке особе (2: 367).

крг'ања ж посуда, стара или од слабијег материјала, за пса или свињче“, |

крг'ањица ж дем. — Нађеш чесову кpгањицу побачну и успеш воде кокошкама.

к'рд м “велико стадо оваца, крдо“. — Многи крдови бројили су хиљаду грла

и више (2: 6). — Има стоке стотину крдова (5: 315); | крдит -им несв“увећавати

крд“. — Митар Лазовић је крдио крд од хиљаде (2:6); | крдовник м власник крда“.

— Такви крдовници имали су обичај пуштати гаљастога овна у пазар... и тијем је

чињен оглас, да је нечији крд навршио хиљаду грла (2: 6). — А сад ко стотину има

вели се »крдовник је“ (3:261); | крдић м дем. — Из горе ниче с лијепијем крдићем

јагњади (3: 662).

кребеч"ит (се) -ěчи[м) (се) несв1. “правити гримасе на лицу, кревељити се“.

— Оно безобразниче нашло да се кребечи ђеду; 2. раздвајати два дела једне цели

не и чинити је дисфункционалном”. — Нембте ми кребечит ово перо е га можете

баЧИТ.

кревет / кревет м 1. лежај”; в. начињат, 2. жичана мрежа растегнута по

стубовима по којој се лоза високо разводи, одрина”. — Овудије је прет кућом лоза

дигнута на кревете; в. уздигнут.
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кремен м камен којим се, уз огњило и труд, избија варница, обично за

паљење цигарете”, | кремењача ж. 1. врста земље” (2:45); 2. тип старе пушке”

[2: 6491); 3. бoт булка (Б3); | кремовје с кремење“. —Достина су вршили гребиво

оштрим жремовјем« од пушака (2:250). — Приредите на пушке кремовје (5: 379).

кренут кренем св 1. ставити у покрет, помаћи с места, поћи“. —Кат крену,

они се вазда čете да су нешто заборавили; 2. почети се ројити”; в. рој, ројиш, |

кретат (се) креће (се) несв“полазити“. — Ка“(д)-би да се мртац креће, од нашије

Косорана“ нико не смје приступит.

крепават крепаје несва.“липсавати (о стоци)”. —На велики бул”ук не види

се ако понекб и крепаје, б. пресвиснути од туге“. — Крепавала је за њим двије

Године и више није могла, | крепат -ам св умрети напречац“. — Крепаше ми

двије овце, када их) је змија печила. — Чим су изашли из Блата, ови стари је

намјесто крепа, | крепавање с. — Крепавање или цркавица... je »брза смрт«, ... ка

пља (2: 523), | крепалица ж a. “угинула животиња“; в. јама; 2. лења, непокретна

особа”, | креп'āћ -āћа м 1. болешљив чоек, који се једва креће“. — Чули онога

крепаћа: не може никуј, а језик му је ка најздрави; 2. “велика глад”. —Неће на ови

народ креп'āћ, ка ни је на старе, но се леб бачуе ка да га не вал”а чуват.

креса -е ж упаљач. — Биле су оне кресе на бензин и имале фит"Ил”; |

кресат-шем несв“укресивати ватру”, | креснут -нем св.; | кресивача ж. —"Ајде

кресни ту твоју кресивачу да наждим ови цингар, | кресиво с прибор за укре

сивање ватре“. — Кресиво ти је огњиво, кремен и труд.

крецнут се крецнем се св проћи, прошетати“. — Значило је и да се само по

некад улицом у униформи крецне (4:221).

кречорога ж коза размакнутих рогова” (2: 19).

крив крива -o 1. искривљен“. — Ова ти је штица крива, дај) ми неку

правију; 2. који је нешто згрешио“. — Нека, чоче, што ти је дијете криво, 3. те

лесно дефектан, инвалидан“. — А он је, јадна не била, крив отка“(д) га ја знам.

— "Анђе крива, ево мука жива (Бе). — Комска вила једном... бирањена у ногу од

аждаје и заувијек је стога остала крива (2:274); 4. неправедан”. — Л”епчи је мали

нб криви дио, | крива -еж хрома жена”. —Докле ће, Боже, она крива гријешит

землу, в. костобоља (2: 531-532); | кривача ж. 1. исто“. — Богме је л”уцка она

кривача Станова; 2. врста ситног веза”. — Вез тај чињен је врло ситно, и њим c

чињене разне фигуре и »кучице« и »криваче“, налично везовима на зубуну (2:92);

кривачица ж дем, | кривна ж хрома жена”; | криво -а м хром човек“. —Што

ти рече они криво?; | кривал” м исто“. — Виђе ли онога кривала, | криван

м“исто”. — Ижлеган сам испл”аце с ониjeм криваном и, образа ми, понекад га

нијесам мога“ стизат; | кривелам“исто”.—Кујбл”еше кренуо они кривела?; |

криват кривам несв“храмати“. — „Што то криваш?“ — „Убола ме драча“, в. цото,

- се крива се бити неправо“. — Њему се крива за све што учиним. — Другијема

племенима се кривало, да речени мејдани само у Кучима у дио остану (2: 490). —

Божију ти вјеру задајем да ми се добро крива што те нијесам познала (4 385); в.

давија, давуuија, | крива“ц -вца м редак југозападни ветар“; в. валом, | кр"Иво

прил. — Ако им се крива, нека им је и кривље (4:286); | кривит се криви се несв

“извијати се, витоперити се“. — Нијесу штице биле суве ка“(д)-се то начињало,

па се са криве; | криво- у сложеницама: кривоврат -a -o “кривог врата“;

| кривоглав-а-о“кривог врата”. — Лијепо дијете, залуду, да није кривоглаво.

— Штетна ми она кривоглава (овца), на чудо сам од ње, | кривог"уз -а -о ишча
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шеног кука“. — Видиш-(л)и да је оно дијете Лубово кривогузо, | кривонос -a

-о“који има крив нос”; | кривонбс м човек кривог носа”, | кривoнoса ж жена

кривог носа”, | кривор"еп -a -o “кривог репа“. — Она ми је овца кривор епа, |

кривoгуз м особа с дефектним ногама”, | кривог"уза ж исто”; || кривoреп м

пеј исто“. — А кривoрепу грдни, Бок те поčекан ка те посека н!; | кривор епа

ж исто”; || кривош"изда ж исто“. — Зна ли се куј-ljЈе кренула она кривопизда?;

| кривокуриле м човек кривог пениса“; | кривоглават -'āвам несв°ићи, бити

кривог врата”. — Кривоглава по пл”аци, а он зна од|-чеса живи, в. штукнут.

кривит се“ кривим се несв“вриштати“. — Брзо, виђите што се криви оно

дијете, да га није што изело, | кривњава ж вриска, вриштање“. — Прекините,

ђецо, с том кривњавом да ви ја не придајем.

криж м камен који је састављен од танких плочица које се лако цепају?

[12: 30); | крижат крижам несв“сећи на кришке“. — Крт блу у киле — тако га ми

зовемо ако га не крижамо (Бc), | кришка ж“комад, одсечено парче (хлеба, лубе

нице“. — Понесе лијепу кришку диње, | кришколит-им несв“сећи на кришке“.

— Нем"б то више кришколит, достаје.

криларица ж коза” (2: 19); | крило - а с 1. орган који птицама и неким

инсектима служи за летење“. — Ја, за ђаола, бачи ками да оћерам кокошку и слом и

јој крило, 2. део тела у седећем положају од трбуха до колена на коме се може што

држати или прихватити кад се изблиза баци (код жена — на сукњи, код мушкараца

— кад саставе колена), окриље“. — Они је сио на столицу па га узео на крило, па

тама га усегетио, | крил'оња м “во са слабинама боје различите од осталог тела”;

| крилуја / крилулаж крава са шаром по трбуху“ (2:18).

крисија ж бот црна бобица слична боровници” (О).

криснут криснем св“вриснути”. — Крисну жена када се помами, в. даж

девњак, | криштат - им несв“вриштати“. — Не знам што им) је било да онако

криште; в. друго.

крит (се) кријем / кријем се несв“крити (се), сакривати (ce)”. — Ми смо

мбрали тудијен да се кријемо. — Иза грмена се крије, | кривући гл прил. — Он

је с трагом за кравама отиша“, кривући од војске и другије (прави ајдук је био),

неђе до близу Скадра (Кж), в. видоко, | кривучке / кријучке прил крадом,

тајно”. — Налагам и бадњак и свијећу ужижем, теке (ју кривучке ужижем од

овије (Бc). — Тама су отишли поноћи, кријучке, право на "Анове. — Таман, реко,

кријучке, да ме виши јад нађе. — Стизали су кријучке, крили се по салашима (4:

168); | кријалица ж дечја игра скривања, жмурке“.

кришка ж в. крижат.

кркат кркам несв“јести преко мере“.

кркачке прил "на леђима”. — Присили га да ју кркачке носи дође она хоће

[2: 525).

кркељив -a -o “који кркља кад говори“. — Позива кркељиви старац (4:271);

| кркљат -ам несв“кркљати“. — Не предаје се иако му кркља и шкрипи у плућима

(4:406).

к'ркна ж снажна корпулентна жена”. — Ја не знам како он даје џевап оној

кркни.

кркнут -нем св 1. подићи дете хватајући га длановима за подбрадака пр

стима обухватајући врат“. — Како се многе ђечије немоћи приписују спадању врата,

уобичајеноје да се ђетету »врат кркне« (2: 516); 2. “прејести се толико да се не може
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ни померити”. — Није ни чудо што не може кркнут: убачио је у себе више нб што

би у трешел мога“ понијет.

крктат - и несв“крештати“. — Кркте ове вранетине, а тешко ми је да идем

за ловницу и да их) мало треснем. — У једно доба му се учиње као да изнад њега

кркте ждраљеви (3: 60).

к'рлаж 1. корен дрвета, пањ извађен из земље“. — Најболи је ћумур био от

крла“ зановетније (Кж.). —Тб бјеу крле, дебеле ка чоек, теке, набога, оне не иду

дубоко, 2. јако, разгранато братство“. — Лако је вама кад ви га крла доноси; i
крл”ат-атам 1. пањ извађен из земље“. —Биће о-тије крлата“добрбга дрвета да се

гријемо ако и могнемо разбит, 2. “парализована особа”. —"Енo ју у крл”áт и преврћу

ју таман ка крл”ат, | крлата“к -тка м дем. — Убачи тун и ова два крлатка, i
крлатић м дем. —Покупитете крлатиће да се бачена огањ, | крлетина жаугм.

— Заскачем ту крлетину и никако да уложим да јЈу расцијепам, “ крл”ат крлам

несва.“вадити пањеве, крчити”. — Лакче ти је то сад извадит нб потле да кpлаш,

б. померати, љуљати зуб, да би се лакше извадио“. — Јака рука зуб не крла.

крма“к крмка м мужјак Sus“; | крмача ж, крме -ета с; f крмедар

-арам "свињац”, | крмећи -a -ô који се тиче крмади“; в. мећа, подмеc/т), подмета.

крмеза ж паразит сличан крпељу“ (О).

крмелат -ам несв“испуштати крмеље (у болесним очима), крмељати“. —

Крмел”а ми ово дијете, теке да брижим, | крмел”ав -a -o “крмељив”. — То је

дијете вазда крмел”аво и слинаво — ка да нема мајку, | крмел”ина ж“жућкаста

течност која се излучује из очију за време болести или спавања и на њима се осуши,

крмељ”. — Чека да ти баба макне ту кpмел"ину.

крмес м повезача преко чела”, | крмесит се -и се несв“најављивати про

мену времена”; в. вријеме.

к'рмзаж “слина” (Ор), | к'рмзат -ăм несвв. шлинат (Ф).

крмијекат -ијекајм) несв“гласати се као крмче, гроктати, скичати“. — По

којни ти ђиди-отац по кући, бостану изградама вођаше за собом по сто кокошака, а

ти крмијекаш стога шипка (2:465); | крмијекнут -ијекне св. — Ниједну да нијеси

крмијекнуо — да ти ову мач угу не би измјерио по гузици.

к'рнут -нем св“ударити“. — Не дроби е ћу те крнут.

крњ крња -e 1. без једног рога“. — Ка“[д)-сломир би, рече се да је крње,

крава крња, 2. са заломљеним зубом, оштећен заламањем”. — Ови ће ми крњи

(зуб), насум, брзо тражит она Машанова клијешта. — Ови ти је чешал” крњ ка

и бабини зуби; | к'рња ж коза с одломљеним рогом“, | крњо јарац“ (2. 19); |

крњата“к -ткам заломљен зуб”. — Имам у главу још три-четири крњатка, а и то

ми је млого ка“(д)-заболе. — Скубе крњацима (4:32).

крој м кројење“. — Кроју и шаву су вјеште жене (2:71).

крок м корак“, в. крак 2.

кромид м црни лук (2:54).

кромпир м бот биљка из породице помоћница, Solanum tuberosum” (н.); - у

киле (Бc), в. испаручиш.

кроп"ит кропим несв“прскати лозу”. — Лозу су пређе кропили потоњи пут

пред Видовдан и само ју гледали до Преображења.

крошња ж велика плетена корпа, најчешће за преношење гноја“. — Бербе

рова кјер домисли се, да је... ништа врећа крошња (2:458—459); | крошњат се -ам

се несв“гојити се, дебљати“. — Лијепо се види како се крошња, | крошњобок -a
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-о дебео“. — Викало се „ка Милија крошњобоки“, | крошњоб"окиле м. — Што

"оћаше они крошњобокиле?

крпаж марама”. — Коротне женске носе црне »крпе“, црнејакете, црне раше

[2: 267). — Жена је од »по вијека«... главу повезивала до испод браде црном или бе

лом крпом или фацулетом (1: 258); | крпица ж дем. — Ђев бчице вазда Гуче неке

њине крпице; fist. ж пеј стара крпа, рита“. — (Кутњицу) куме и преклињу да

изађе и упале крпине, да ју димом ишћерају (2: 338); в. шклопа“y, | крпетина ж

пеј исто, | крпчина жисто“. — Бачи те крпчине.

крпљаж направа исплетена од прућа, овалног облика, за ходање по снегу“.

крпушаж зоол“паразит овчија ваш“. — Занимљиво је, што би на таке ране

нанизали около »крпуше.« (2: 550).

крст) крста м 1. 9; в. кап, 2. раскрсница”. — Открста 'ојди за лијевом

руком (12: 30); 3. део плећке у коју се гата” (2:316); 4. две укрштене пречаге у

старом типу кошнице“. — ГУ улишту) препријече двије палице што се зову »крсти«

(2:41); мали - закрштање новорођенчета одмах по рођењу”. — Раније је у Куча

био обичај, да се оболило дијете прије крштења стави у тако звани »мали крст«

(2:210); | крста / крсти плтанат лумбални појас“, | крста ж боја у картама,

треф“

крстач -ача м 1. снажан маркантан човек“. —Тбе чек, може-бит, дана“c,

педесе-година“, али овакбеда“н крстач, развјен, фин; 2. сорта грожђа, вина“.

кртина ж “лоша вуна, нагрепци”; в. влас.

крт"блаж бот“Solanum tuberosum, кромпир“; | кртол'āч -āчам човек који

воли јести кромпир“; | кртолача ж жена која воли јести кромпир”; || кртолов -a

-о“који је од кртоле, кромпира“. — И сад панти они Саветин качамак кpтолови.

круг м дрвени поклопац (за бачву)“. — (Круг је) широка кружна даска, са које

се једе или којом се покрива посуђе, а на њој се меси и хлеб (1:253). — Од јавора

цијепају се кругови (2: 61); | кружит кружим) несв“кретати се у круг“. — Ја сан

з Безјова поноћи гледа здурбином кад авибн тудијен кружаше.

круноша ж овца која има изразит белег на глави”.

крут-а-о“поуздан, чврст“, в. заплеће, | крутит крутим несв“учвршћива

ти“. — Крути — не крути, под)-сакатбм рукбм све ће се распанут.

крушка ж бот “Pirus piraster Burgsd.”, | крушчица ж дем. — Које ми сломи

ону крушчицу извише смокве?

крчевина ж“терен који је очишћен од корења, дрвећа, камена и припремљен

за обраду”. — Искрчену земљу Кучи зову »крчевина« или »понов“ (2:45).

крчела ж мотка, греда у кровној конструкцији дубирога“.

крџумат се -ам се несв“свађати се, препирати се, отимати се“. — Нембте ми

се крџумат да веја не мирим.

кршм камен”. — Они су најболи ка“(д)-се почну гађат кршима, | кршат

-а-о“каменит, кршевит” (2: 174); | кршн"ат -a -o “исто”; в. ћафа.

кршијел” -ијел"а м зоол“паразит из реда зглавкара који живи на кожи жи

вотиње, Ixodidae, крпељ“.

кћ"ет 'оћу св“моћи“. — А кога сан ктио нај другога?!

кубас оном наглог скока, напада, од кога обично нема одбране. — А он њему

кубас за врат — и није се ни гласнуо, | кубаснут 1 кубацнут-нем св*изненада

скочити, наскочити на некога”. — Ако се кубацне на тебе, дрш се и што ти Б"бг да.

кубасица ж “кобасица“.
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кувентаж опрез“. — Клименти су на кувенту били (5: 69).

куверта / кувијертаж омот за писмо”.

кувет м снага, живот“. — Нема у њега више кувета, теке да држи дув, |

кувета“н -етна -о“који је сачувао још мало животне снаге“. — Бјеше кувета“н, ма

с малијем дуом.

куга ж тешка заразна болест која изазива помор резtis”; в. чума (2: 525).

куђела ж вуна уређена и умотана за предење, повесмо“. — И влас и на

грепци се умотају у куђеље (2: 30); | куђелица ж дем; в. дрндар.

кужина ж кухиња“; в. кућа (1: 249).

кук“ м анат избочени део човечјег тела између бокова и бедрене кости,

зглоб између карличне и бедрене кости“; в. стено.

кук“ м геогр“висока кружна камена громада са заобљеним врхом, стена

(полу)кружног облика за коју се може претпоставити да је снажним тектонским

ударом одвојена од брда и задржала се на његовој падини”(12:30). — Ћук ћука навр

кука (2: 440).

кука ж 1. трнокоп, будак” (2: 45); 2. свинути клинови на којима се ве

шају врата”. —У штатке се укују »куке“, о којима се закаче врата (2:87); | кукач

-ача м 1. кука на ожегу”. — Објесиш ожег за они кукач и тун ти је ка“(д) ти

треба за жар или за сач, 2. лукавац, препредењак“. — Мали си ти још да се с

та“квијема кукачима фаташ у коло, | кукл”ива“ц -вца м чвор »на машну«

који се развезује повлачењем краћег краја канапа“; в. дријешит, | кукулажа.

"кука насађена на дужу дршку, за чупање сена из стога”. — Да не би развршева

сијено, с оном кукул'ôм искубаш па ка“(д)-дођеш до ост'ожа, онб се озгбр сни

же, б. "копча за спајање крајева конопца“. — (Кукуља је) кука, дрво од шупљега

чвора кроз који се крајеви уривка прометну, те се крајеви стегну и »зајемче“ (2:

39), | кукорога ж овца, коза са роговима повијеним у облику куке” (2: 19); |

куч"а“к“ кучка м кукица којом су се закопчавале панталоне, сукње“. —"Имаш на

гаће кучак и ковчу па и заковчаш (да не останеш бежњи!); | кучица ж дем,

в. закучиваш, кривача.

кукавица ж 1. зоол птица селица, која обично не савија гнездо, Сuсulus

canorus”, 2. несрећница, жена с којом се живот сурово поиграо“. — Ако кукавици

не мош помој, нем'бјб(ј) придават, 3.а. “плашљивац”, б. морално проблематична

личност, лопов“.—Оне три кубика штицан понијеле су двије кукавице безобразне

тун из)-села; 4. фигура од боровог дрвета која се поставља уз надгробни камен”.

— Срби и Арбанаси често пути уз киљан чело главе посаде тако звану »кукави

цу« од лучевог дрвета у разним фигурама (2: 266); | кукавичица ж дем. — Она

се, кукавичица, стисла уз бабу и не одваје се од ње; в. вал ата“н, | кукат -ам

несв“испуштати глас »куку« (о кукавици); плакати од бола, жалости, нарицати“.

— Кука му сестра омрчена, не суши образе, изр. кукала му мајка обично за ис

тицање храбрости која може бити плаћена главом”. — Виђи Петра Спаова како е

пуштио глас, кукала му мајка! | кукава“н -вна -о несрећан ојађен“, в. јада,

јада“н, | кукали -a -ô несрећан, који има трагичну судбину”. — Чули, кумим те,

за кукалбга Јоша?— Зна ли се што о ономе кукалбме ђетету Мишовоме?, | куку

узва. за изражавање тешке забринутости или несреће. — Куку мене ка ми је, за

изражавање претње. — Куку ти га ако ти дођем.

кукол” м семе црног лука, арпаџик”. — Ми смо овође сви сијали тан

кукол”, нико га није купова бес ко је био сакат у главу.
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кукотрес м место на коме се кук тресе, око животињскога зглоба”. — Зани

мљиво је везање марвенога слома лопатице и кукотреса (2: 552).

кукуријек м бот булка Раpaver rhoeas Lº.

кукуријекат -ијека несв“гласати се као петао“. — Ђе млого кокота“н

кукуријека, тун се не зна зора (4: 677); | кукуријекнут -не св. — Дигли су се

прије нб је кокот кукуријекнуо.

кула - е ж тип спратне куће“. — Кула се зове још и кућа на избу или кућа на

таван (1: 248), - на свод. — (Тип куће) у које се од темеља изведе свод од опека и

камена, те су под сводом избе а над сводом горњи спрат кућни (1:251). — Кула (је)

клачена кућа »двобојна«, арб, куле (2:81).

кул'ачит-им несв“заобљавати балван на месту где га је тестера пресекла”.

кулаш м "коњ сиве длаке“.

кула“ч м птица, голуб, пепељасте или жућкасте, жућкастосиве боје“. — Ку

ла“ч је нечесова тица што од)-земл”е начиња гњијездо (O).

кулета ж“футрола”. — Е, вала, вал”a си ми таман ка кулетанбжу (2:91).

кулучит-им несв“под принудом и бесплатно радити на јавним радовима,

радити тежак и напоран посао, ринтати”; в. зулум.

кулаж 1. лош пас”. — Мршни ту кулу отoлен; 2. страшљива особа, кука

вица, особа сумњивог људског утемељења“. — "Ајде, куло, чеса се бојиш? — Е, што

ми учиње они кула погани (Ф), | кул”ит се -им се несв“понашати се незрело и

неозбиљно“. — "Ајде, нем'б се тун кулит, не могу те гледат каква си невал”ачка,

| кулица ж дем. — Пушти ту кулицу, нем'бју задијеват; | кулетина ж аугм.

— Што ти рече она кулетина?; в. тор, | кулецат-ецам несв“понашати се нео

збиљно и незрело“. — Докле ћеш кул”ецат, да ми је знат? | кулецнут -ецнем

св. — Неће би жив ако неђе не кул”ецне.

кулафер м "мангупчић, гуланфер”. —Виђе ли ђе онога кулафера Маркова?

— "Ајте, кулафери, да ми нешто поможете.

кум м 1. сведок на венчању, човек који дете држи на крштењу, сродство по

Божјем благослову уопште у међусобном односу свих мушкараца и жена лично или

породично повезаних неком од таквих веза”; 2. сведок двобоја, секундант“. — Ку

мови су после одређивали све остало око двобоја (1: 292); | кума -ě ж1.“кумова

жена”; 2. жена која у колевци носи новорођенче испред крвника приликом умира

крви” (1:219). — Пријатељи дома убилчева и дома погибаочева (узму) од четири до

дванаест жена с ђецом у колијевкама које су се звале »куме.« (2: 168); 3. зоол лас

ица” (2: 335); | кумарам кум”. — Је ли ме тражио кумара?; | кумче -ета с ку

мово дете“. — Видиш-(лји ми кумче: држа сам га на руке, а почео је да сиједи, |

кумит кумим несв“усрдно молити“. — Кумимо га: пушти га, нека чоек вечера па

та“пу се разговарате (Бc), | кумс(т)во с 9. —Тбје било кумсво помеђу Драгишбм

и Андријом. — Кумство је најсветији хришћански вез, којим су се мирили закp

вљени родови свију вјера (2: 212), шишано -. — ИТурци (су) примали тако звано

»шишано кумство« (2: 212). — Кот Петровића“ није било ни кумсва ни убисва до

деветбга кол”ена; | кумачица ж зоол“ласица“.

кумбул” прил, обично у редовном споју у кумбул” све заједно, одједном”. —

"Они су то све понијели у кумбул”.

кумбурлија ж врста леденице“ (2:91).

кунм бот“дрво из породицејавора Асег саmpestre, клен“; | кунов-а-о“кле

нов”; в. кора, | куновина ж“кленовина”.
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кунак м зоол мужјак куне, зверка из породице мачака, Мustelidae (2: 545),

| куница ж, в. рата.

кунета ж јарак”, в. зајазит.

кyнкољ м коров“ (2:51).

куњ м геогр“коса“ (1: 110).

купа ж боја у картама, херц“.

купаџија м човек који окупља, сазива, мобилише војску“. — Он и војсци

купаџије зваше. — Е су они купаџије војске. — Купаџије часе не часише / Но велику

војску окупише (5: 84258 360); | купел"ат -ам несв“овлаш купити, скупљати“. —

Купел"alj)тетб и нем бте ми тун бестијат, | купит-им несв“купити, скупљати“. —

"Узели забран па га косе, па тамо купе сијено, - се стискати се, скупљати се због

надражаја слузокоже у устима“. —Зар ти се о тијен круша“ка“ не купе вуста? в. ијед.

купит купим св“набавити за новац“. — Није ни било паран и кад би што

стио да купиш, | куповат -ујем несв. — Куповало се гас, с б, помало цукра; |

куповица ж "куповина”. — Уговори о куповицама земаља су поред капаре закључи

вани и тако званим Жодомашом« (2: 161).

купус м бот зељаста биљка из породице крсташицa, Brassica oleracea'; ||

купушњак м њивица у којој је сађен купус (Бc), | купусара м в. зградара.

куража“н -жна -о одважан, срчан“. — А била је куражна, била их) је ка

крвнике.

кура“ц Курца м анат пенис. —Злу куpцу руња смета; | курч"ић м дем, |

куралија в. муралија, | куре-ета с дечачић (у обраћању старијих мушкој деци)”.

— „Ајде, куре бабино, донеси ми ону сафицу воде“. — „Курац баби“; | кур'о

м хип исто”; изр. Кур'о Мудалев шаљ, према уобичајеном Перо Стеванов, |

куротресина м човек сирове снаге и мале памети”.

курва ж проститутка“; в. котиљан (4:384); || курват се -ам се. — Забора

вила како се курвала, а са“(д) пцује ове ђевојке, | курвет"ина жаугм, | куpвече

-ета с. — Наша“ некб куpвече и замоштроњала га, не зна куј се обрће, | куpвић м

“курвин син“. — Чека га, куpвићу! (2: 491). — Од куpвића Марнића Станише (5: 303).

курјук м плетеница“. — Лијеп ти је курјук (2:98, 4:340).

курта м дечачић, момчић. — А, мој курта, чекај) онб теле.

кус куса -о краткореп”; | куса ж овца кратког репа“. — Она куса вуче

ногу, виђи да (ј)у није сломила, | кусан м "ован кратког репа“.

кутaра ж неважни послови, беспослице“. — Пушти ти своје кутаре, нб се

са“гни на то што е пред)-тобом, — работа играрија”. — Треба ли да ви се помага

у те ваше кутаре работе?; || кутaранција ж немири“. — А сад ево и у Полску

некаква кутaранција, некаква измјена и са“(д)-су пуштили толико политичкије

затвореника“н. — Једа“пу сам скоро чита да има у Арбанију та кутaранција и да

"има један велики дио Грка“ православнија“н, | кутар"ит -'āрим несв“бучније

претурати по стварима тражећи нешто што је затурено“. — Ижл”ежи више истога

п'бртика, немо ваздан кутарит, в. препремат.

кутлача ж.“»велика лажица« (1:253).

кућа ж1. “. — Од жрста« к »cлемену« крајем »ступца«, из којега је »слеме.«

никло, гледа се унутрашњост куће (2: 317). — Са“(д)-се куће покријевају тиглбм, а

пређе су највише сламбм, 2. просторија у кули у којој се налази огњиште“, в. ку

жина (1:259); веља — / задружна -. — Задружне куће се у Арбанаса зову конаци, а у

кучкијех Срба »задружне куће“, ређе жвеље куће.«, често и »мусафирски оџаци« (2:
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105); - на избy /на таван / на свод, в. кула (1:248 251), одм у обраћању старијих деци:

"Ела, кућо бабина. — А, кућо мајкина, потрчи и врни оно теле, | кућица ж дем 1.

“мала кућа”; 2. снопић жита, сламе, руковет“, в. балица (2:49), туј (1:243); 3. “рупица

припремљена за сејање кромпира“. — Ис колике си кућице извадио ово крт бле?, |

кућараж 1. кућица за пса, штенара”. — Бачи те кости тамо пред кућаром; 2. раз

личити облици »градитељства« у дечјим играма“.—Ми смо једном начињели велику

кућару, с огњиштем, а нијесмо имали вериге, | кућ'арица ж дем кућица, колиби

ца”. — Е ти не мош ул”еј у моју кућарицу. — Ја се никад нијесам забавјао грађењем

кућарица (3: 50); | кућерина ж пеј. — Зиђу л”уђи те кућери не, а неће им) имат

к'о у њи улазит, | кућиштина ж исто“. — Не иде ми се у ону кућиштину више нб

у гроб, | кућиште с остаци, рушевине старе куће“. — Било је и доса“т кућишта“н

у која су се легле змије, ма ће и посад бит повише, арб. тин Киqishtë i кућић

м“човек из гласите, угледне куће“. — Састали се кућићи и оџаковићи, | кутњик

м човек посвећен кући, породици“. — Он је велики работник и кутњик (4: 271); |

кућница / кутњица ж 1. жена потпуно посвећена кући“. — Нема тамо ни кутњице

ни куће. — Боља је жена кутњица но добра поткутњица (2: 120; 4: 343), 2. змија која

се »удомаћила« у кући“. — Вјерује се, да свака кућа има по једну змију »кутњицу«, коју

не ваља убијати, јер је у њој жјенк некојега укућанина, па би одмах умро (2: 337-338).

куца -ě ж дем кучка, в. лајат, чафколит, | куцаја ж најгори представник

мушког рода”; уп. пицаја, тиздаја.

кучак кучка м “пас”. — Мичите ми тога кучка е ми подави ову пиплaд, |

кучка ж женка пса, куја”; в. оштенит.

кучак“ кучка мв. кука.

кушин -ина м јастук“. — Турите јој кушине на кревет. — Ми смо то звали

вазда кушин, а сад оте модерно па веле јастаек, в. фрљакнут, | кушин"ић м

дем. — Ови је кушинић таман према чека; || кушинчић м дем исто”. — Спремила

му је баба кушинчић, | кушинч'ина ж аугм. — О, кол”ика је ова кушинч'ина,

имаш-(л)и што мање.

Л

лабаж овца, | лабан м "ован” (2:10); в. лаба.

лабудина ж“комушина”. — Ми смо лабудину метали у сламнице и на то се

најлепче спало.

л'āв м лавеж“. — Има лав доба“р, далеко га мош чут, | лајат -e{м)

несв“оглашавати се лавежом (о псу)”; 2. неконтролисано псовати“. — "А куца

лајала, "а мајка зборила— њемуједнако. — Е, колико мога лајат она ибретница,

Богом те великиjeм кумим, | л'анут -ě(м) св.“проговорити, писнути”. — Ако

још једну ланеш, за летњак ћу те уфатит, | лајколит-им несвдем псовати

с прекидима, ћафкати, упорно гунђати, звоцати“. — Лајколи, лајколи, куце, ма

ћеш престат.

лавор"ика ж бот “ловор, ловорика“. — Ми овође велимо лаворика, а у

Паштровиће сам слуша да веле рблика; в. кострика.

лаворина ж ветар који не доноси кишу“.

лага“м ма. “експлозив, експлозија”. — Пучу лага“ми уз Морачу, б. про

паст“. — Све је отишло у лага“м, | лагамисат-ишем (не)св"уништити експлози

вом“. — Па велико истурише благо... / Ко Прентића лагамише кулу (5: 397).
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л'ад м хлад. — Ми се изма“космо у лад. — Онда се она туравала у лат;

ладина ж свежина”. — Ја ижл”егла мало на ву ладину после варопека, |

ладовина ж “хладовина”. — Велики је дуп, ладовина и повр онога задића фата

Л'āТ.

лажа ж в. ла“ж.

лажица ж кашика” (1:253); нејасно, в. лужица.

лазм 1. ливада у шуми, голетнастала крчењем”.— Има привру шумеједан

лијеплаз (12:30). — (Гвоздови) су и по другим крајевима планине често тамањени

лазовима (2: 50). — Почне дрва брат ка налаз (2: 480). — Затрепчани сијеку лазове,

да тијем створе сточне испаше (2: 60); 2. “много изгинулих војника на бојишту”. —

Кад селаз посјечен (значи погибаоце) (2: 322); |лазина ж1. “ливада у подножју

шуме“. — Кад избисмо на нулазину, веј није било лакче, 2. мноштво изгинулих

војника”. — Испод)-Сеница“н је остала лазина талијанска коју је дочека Филип

канд)-се Драгиша измака на Ораво, | л'азиница ж дем. — Сонелазинице имаш

путл”агу лијево.

лазба жа. геогр“стрма стеновита страна преко које може ићи и стаза, али

само за вештог и издржљивог пешака”. — Нисте л'азбе само вл”еш момак смије

кренут. — Под Гувнoм од Сокола Петар Радованов Џукелић, спомена ради, убpao

(је) један бор који се и сад у тој лазби препријечен види (2: 504, 12: 30); б. “мала

травната површина у стеновитој страни“. —Трављиви затоци и уљеге међу кршеви

ма зову (се) »међе“, иначе »лазбек (2:28).

лајат -e(м) несвв. лав.

лакардија ж лакрдија“. — Сад будли сте радији тако, будли претеците лакар

дију (3:438).

л'āка“т / лакат лакта м мера за дужину, 0,71м (1:260). — Ткају за плату по

лакту (2:72); народни - "мера од три »педек и подланицу” / “мера од »шест шака«?

[2: 79), терзијски - мера од »шест шака«”, мајсторски - "мера од 24 »унче.«”; др

жавни - „којим се земља мјери је 27 yнача“ (2:79).

лакац Лакца М В. Ла“ка“ц.

лаком -а -о узан улаз у обор“, — прелаз в. ждријело.

лакомица ж левак“.

лакoć'eн -a -o “осећајан, племенит, ненаметљив, благе Нарави”.

лала м дјевер — у Арбанаса” (2: 111]; в. лала.

ламаж“плехана канта”. — Потури ту ламу тамо по банди да у не прескачем.

— Лама... којом се вода из убла вади (2: 881. || ламица ж дем. — Што би с онијема

сплачинама из ове ламице?; || ламетина / ламина жаугм. — Ђе си кренуо с том

ламетином? (2: 641; | ламар м занатлија који израђује лимене производе, лимар“.

—Тб су начињали та“ ламари, | ламарлук м лимарски занат” (2: 479).

ламп'ијер -ијера м "вампир“. — Било је прича“ о тије лампијеран, ма мене

нијесу задијевали. — По народноме вјеровању, пастух није хтио ни под којом си

лом прећи гроб у којему је лампијер (2: 15288); | лампијерство с [2: 288).

лана“ц ланца м низ металних карика проденутих једна кроз другу (за вези

вање, причвршћивање или за украс”. — Аја сам више нбувјерен да те и ту једном

ланци звекнут.

лан"и /ланин прил прошле године“. — Нијесмо се од ланин виђали. —Тбје

ланин било, неђе о запосту Велије поста“.

л"апавица ж ситна киша са снегом“.
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лапетина ж овчија мешина” (2: 32).

лапис м оловка”. — "Узми лапис и карту и то му напиши.

лапpндат -ам несв*брбљати, причати без смисла“. — Прејела се па у свадбу,

лапpнда Лисија (4:262).

ларда / љарда ж чобанска игра са штаповима“. — Ларда или љардање је...

чобанска игра... с дугим штаповима... (којима се отискује) какво брумбуласто дрво,

камичак или кост (2: 344); | лардат се л”ардам се несв°играти љарде“.

ларма ж“вика, галама“. — Каква је то ларма?; | лармат лармам несв“вика

ти, галамити”; | лармаџија м галамџија”; в. фалицja (4: 376).

ласас-ста -о бео уз кичму и по трбуху, по боковима црн (овца, коза, крава)”;

| ласан м јарац“ (2: 19); | ласна ж овца, коза, крава” (2: 19).

л"асица ж зоол животињица из реда куна Рutorius nivalis“.

л"аста ж“коза са длаком боје ластиног перја“.

л'аставица“ ж зоол“најпознатија наша птица селица Нirundo“. — Проз тмину

се вију ластавице (5:232).

ластавица“ ж бочни кућни зид који се под кровом завршава у облику тро

угла”. — Велико се блато учињело / И нашу је кући уфатило / Источну јо“ диже лас

тавицу (5: 549); в. порез (2:81).

ластала“к м лагодан живот“. — Тамо еластала“к за жене.

ластaр м лист на изданку лозе“. — Кад брдуни почну листати, тај се млади

лист зове ластaр (2: 56).

ластика ж еластична трака, трака проткана гуменим нитима“. — Прекрстише

кутију ластиком из старих гаћа, везашe узо па у кесу (4: 147]; в. уза, узо.

л"астра жа. “танак лим, плех”, б. “лимена посуда“ (2: 250); | л"астрица ж

“лимена плочица“. — Они су сваки имали ту ластрицу с именом и с тијем су га

копали.

латинка ж стара пушка дугачке цеви, израђивана у некој од радионица

Призрену, Пећи или Ђаковици” (2:91); | латински -a -ô “католички“; в. српски, i
Латинин м католик”; || Латинче -ета с дем. — Ђе ме даде Вати Латинину. — Но ме

даде Вати Латинчету (5: 292).

латрит несв“пламтети, пламсати“. — Међу те сухотице латрио је огањ, ђе се

хајдуци грију, кувају ручак и вечеру и пеку пецива (3:88).

л'ā“жм само у изразу лаж и бирила“ж лажа и паралажа“; | ла“жа ж неисти

на, лаж“. —Тбе лажа ко каже е ико ишто зборио. — Ја оћу да се без лаже разговарамо

(3:392); | ла“жав-а-о“коме се не може веровати, лажљив“. —Тб је лажаво и он ће

"истину реј само ако му се отме па погријеши, | ла“жаво прил. — Оћу право, а нећу

лажаво (5:75); | ла“жава“ц-вцам“лажов“. — Јесте ли се здоговбрилико је међу вама

најболи лажава“ц, | ла“жавина ж лагање, лажно приказивање неког догађаја”. —

Вала кад бисте оставили те своје ла“жавине, боли бисте л”уђи били, | ла“жун

м“лажов” — Скупили се лажуни да се здогов бре којега ће међу њима главарсво;

| ла“жунчић м дем лажовчић“. — Ови лажунчић ће, кае(д) порасте, бит боли

лажунчина од оца му, | ла“жунч'ина м аугм лажовчина“; || лажулаж лажљиви

ца”. — "Оће лажула да речем да нијесам виђела што сам виђела, | ла“ж"улица ж

дем. — Ова лажулица је на вријеме почела да учи работу: лаже и не угара јој) га

око || лажат -ем несв“лагати“. — Ко је ови те болелаже од Илије нашега? — Не

ке овин лажат (О); | ла“шч'ина м лажовчина”. — Зашто лашчину, каурина постави

ше за управника Зем. задруге (4:221); в. фалиија, | ла“жикат - икам несв“говорити
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некоме да лаже“. — Лијепо ли научи да лажика мајку, благо му у дбм.

л'a"кла“ка-о“мале тежине, лак“. —Лакамије ова торба, не брижи, изр. лак

пот капом “непромишљен” | л'a'ко прил. — Ла“ко је низа“ страну, нб је тешко

навише, | ласно прил лако, без напора, с лакоћом“. — Ласно ћемо с тијем; ||

ла“ко л'a“снице прил“принудно, под принудом”. —„Ја то не могу носит, тешко ми

је“. — „Мбраћеш лако ласнице — како ти се неће“, | ла“ка“цла“кца м 1. хитар,

окретан човек“. — Немаш ти куј с овијема лакцима. — Они који имају хитрину да у

таквим приликама први ђе је потребно стижу зову се »лакци«. — Старци примјећују

хитрини садашње омладине, истичући хитрину... Људи првог покољења и многе

друге »лакце« (2: 181 356-347); 2. лопов“. — Пошто Жуја најприје отроваше лакци

(4:254); | ла“коčен -a -o “осећајан, племенит, ненаметљив, благе нарави“. — Она је

лакoćена ка јб(ј) мајка и мило ти је и кад ју на пут сретеш.

ла“ком -a -o “који има јаку жељу, страст да се нечега домогне, да присвоји,

патолошки жељан, похлепан“. — Дешавало се да л'a°коми чоек, кои је лаком на

браве, који би помислио да је то његово, да ти види овце, да ти најбола цркне

(Кж).

лев"бр-бра м револвер“. — Кад, у оно, донесе лев бр, а он га пита: оли ми

дати) та“ лев брда га виђу?

лед леда м 9. — Офуја се на лед и »платише.« ćедала, | л"еда“н ледна -o

“хладан”. — Ледне ли су ти руке, моје дијете; || леденица ж “хладна кућа, просто

рија”. — Жали се и на швапске куће да се тешко угријавају — леденице. — Послали би

ме у њихову леденицу, влажну и буђаву (4:89 396); | ледницаж исто”; | Ледења

ча ж.“Ледени клин“. — Но и ти следењачама бригу задајеш (4:347); | леднут-не /

леднут ледне св осетити хладноћу“. — Дођо, пипну на они полок — нема јајца,

пипну на други, кад нешто ми ледну.

леденица ж 1. врста кратке пушке”. — И тако је Љака у залогу дао двије ле

денице (2: 155). — Па пуцају пушке леденице / Бију Кучи наше мједенице (5: 451),

в. вијетат, 2. ледени клин“; i леденик м кратка пушка која се носи за појасом,

леденица”; в. обештат.

ледина ж необрађено земљиште обрасло травом, тло“. — А он ка“п вука за

витицу, па тама стисни ш њим о ледину те му е сломио кичму.

лед"о -ам приглупа а поштена особа”. — За такве се вели ледо, брукеласта

поштењачина; | лејка ж исто“. — Не зна лејка друкше, па то тије.

леђаница ж јесења болест јагњади“ (2:20).

лежат - им несва.“лежати“. — Ти још лежиш, а овце чекау, б. боловати”.

— Лежи веј неђелу дана“, а даће Бог да се дигне, | леј лежем св°лећи“. — Ви

причате, а ја бјдо да лежем; || лијег атлијегам несв. — Лијега ту ђецу, видиши

колико је ура“. — Оћемо ли више лијегат?; | леж"ечке прил лежећи, у лежећем

положају”. — Кад би се лежечке могло копат, не би болега работника од њега

било, | лежник м лежање, излежавање“. — Доста је било лежника —дик се!

леј се легу се несв“излезати се”. — Почела су да ми се легу пиплат.

лелекм ритуални говор над одром покојника“. — Њега су затварали за

лелек (Кж); | лелекат -âм несв“опраштати се од покојника лелеком”. — Од или

су пред њима на плачеве и они су лелекали, а избјегавали су да лелекну оне

које нијесу симпатисали (Кж.). — Ка“(д)-га лелека, излелека га па таман река“,

лелекнут -нем св. — Ка“(д) не може друкше, мораш лелекнут и онога коме

немаш реј ништа без „друже своије другова“; | лелек'ач -ача м човек који
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лелече“. — Било је овође вазда добрије лелекача“, ма су неки омањили ка“(д) су

после Филипа Рашкова научили да то може бит наопака работа; | лелеч "леле“.

—О лелеч си га нама (у игри »калумпер“), (2: 377).

лелекм зоол“poда”.

лемеш м део плуга, раоник“, в. јемјеш.

ленгаж дугачка тања мотка”. — У гвоздовима беру се »ленге..« и »остожа«

[2: 60). —А била је туна једна ленга čемењака“н. —»Сјемењаци«... се вежу у чифто

ве и вјешају о ленги (2:49). — Ленга је) подугачка мотка, препречена уједном крају

куће над ковчегом, (на коју се) вешају преко дан спаваће хаљине: поњаве, пустови

и губе (1:254).

ленцун -yна м чаршав”. — Ка“(д)-га нађи, тама га опаши ленцуном па ш

њим у скрињу. — Те ја ленцун скваси ракијбм. — Узеше га па га прекрише ленцу

ном (4:259).

лесица В. Лесица.

лети-лети, плане зоол бубамара Соссinella“.

лет"иперка ж дечја играчка, дашчица у облику авионске елисе, постављена

на врху штапића”. — Менеје ујак начинио летиперку и ка“(д) ш њом потрчим, она

се врти ка на ероплан.

летњак манат једњак”.

летрика ж електрична струја, електрична светиљка“.

летурђија ж божићни колач“. — Меси се само један обичан колач, који се

зове жлетурђија« (1:307).

лећет летим несв“летети”.

л"ецки -a -ô летњи“; в. лето, летски.

ливада жраван травнати појас који се може косити“; в. баштина.

лизара м ништарија”; || лизатлижем несв“лизати”; | л"изнут-нем св. —

Није боцу ни видио, а не да је и капју лизнуо; | л"искат/л"ицкат -ам несв“пити

помало, пијуцкати“. — Они када нете: лицкају помало, лицкају — па двије боце

(испразнише); | лицколит -им несвдем. — Е, колико могаше лицколит, сваку

и[м) капју ђаво попио, | л"ицнут-нем св“попити мали гутљај, овлажити језик“. —

Није ју, вала, мога“ ни лицнут, нб је он, насум, његово попио.

л"ија ж овца“.

лија -еж леја лука“. — Посадисмо лију лука (Бc).

лијак -āка м мужјак с дефектним тестисима”. — Ако има једно зрно

наполе а једно му застало унутра, тама елијак.

лијег"атлијегам несв“кретати на спавање“, в. лежаш.

лијек м 1. лек, спас“. — Ови се првоток оставја за лијек. — Онда више није

било лијека, са прли су ју да у посијеку и она тама рекла: добро, јеса“м! 2. прил

*мало“. — А ко је лијек боле мога“- господаје била и тама“к велика. — Боље спа

метнијем лијек но с бестијом вијек (2: 424), | лијеч"a°к прил сасвим мало, колико

за лек“. — Дате и мене лијечак од|-тога пипуна, и ја сам била нечије дијете, изр.

сваки - све, до последњег зрна“. — Понесоше сваки лијек и оставише ми ђецу без

ништа; в. провалит се.

лијен лијена -о в. л”ентуз.

лијеп м лепљива маса којом је нешто облепљено” (2: 52).

лијеп -a -o “добар“; в. лепота.

лијес м грађа за кровну конструкцију“. — Тако се ни лијес за кућу ни друга

главнија дрвенарија не сијече о мијени мјесеца (2: 331). — У гвоздовима беру се
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лијесови за куће (2: 60). — Покривач, иначе кров или покров, наслања се на лијес

[2: 83); в. врста.

лијеска -еж бот дрво, шиб из породице бреза, чији је плод лешник, Сorylus

avellana L.“.

лијеч"а“к прил в. лијек.

лика ж а. драга особа”. — Ану, лико, дода ми ту штилезу, б. поштована

стара жена“. — Невјеста ословљава свекрву »лико“ (2: 111).

лико с танак кончасти слој с унутрашње стране коре, најчешће липе, који

се употребљава у плетарству, лика“. — (Обручи) се вежу на два начина: ликом или

на кључ (2:74). — Настучено лико се опучи, обручи отпуште, дуге размакну, а пиће

се проспе (2: 462).

лима ж турпија за гвожђе“. — Зна ли "ико ђе сам сакрио ону лиму?; |

лимица ж дем. — Ове жене имају нечесове лимице за нокте, | л'имат -ам несв

обрађивати лимом неки метални предмет, турпијати”.

линија ж, мушка - мушки чланови патријархалне породице“. — Међу

њима има фамилија која је мањкала, мушка линија, приједно се осветила (Ж. 12);

линијарка ж лењир”. — Ја ул”ега“ у догању и тражим линијарку, а они веле

што ти је то?

линцура ж бота. “дугогодишња планинска зељаста биљка чији се корен

употребљава у фармакологији, Gentiana luteа“, б. “ракија у коју је додат корен ове

биљке“. — Од грознице је најпознатији лијеклинцура (2: 532).

лињат лињам) несв“нестајати“. — Сваки дан лиња са земје (Бе); — се

лиња(м се остајати без длаке, мењати длаку”. — Старчек почиње да се л'Ињака

старб магаре.

липсат липше / л'ипцат липче св "липсати, крепати“. — Липса коња да

вал”аш (у шали, блиском, кад други пут кине, па је „наздравље“ уз прво кијање

прошло узалудно); | липсават -aje / липцоват липчује несв. — Дође им) вакат

па липцају. — Убијена змија »липсаје“ после сунчева захода (2: 337); в. жуч, |

липсеж /липсож/липсош м помор стоке”. — Племе (је) давало рукопомоћ и ономе

племенику, који истрпи штету било од липсежа стоке, било од вучјега покоља (2:

129). — Овај лептирић доноси многе несреће, као болијести, смрти, сточни лип

сош и којешта друго (2: 293 317); | липса ж изнурена, измождена жена”. — Нема

живота у њу —липса палипса; || липсула / липцулажа. “изнурена, безвољна

жена”. — Богме је липсула: и колико би могла, тешко јб(ј)-(ј)е да нешто учини,

| липс"о -а м изнурен, изможден човек“; || липс"оња / липц"оња м исто“. —

Липцоња па липцоња— није га да Бог ни за што, | липс"овина / липцовина м/ж

1. “исто“. — А што зовеш ону липцовину, видиш-(л)и да га више ни ноге не држе,

2. угинула, крепала животиња“. — Одј-све лепоте, само ми је још фалило да се

с овом липцовинбм секам | липсата“к -тка м исто”.

лисица ж зоол 1. звер из рода паса Vulpes vulpes“. — Нагрди ми лисица те

кокошке, не смијем их) више пуштават, 2. лукава, препредена особа”. — Нејти

издријет слисицбм лукавом, преварићете, | лисичина ж лисичје крзно“. —Ћин

терци су постављени крзном, највећма лисичином (2: 291); | лисов м “пас” (2:9);

| лисока ж овца“; | л"иска м/ж беспосличар, варалица, мангуп“. — Ђе нађе ону

лиску безобразну да ми у кућу доводиш.

лист) листа мокрeсане гранчице јасена или храста, за зимску исхрану ова

ца”. — Већ крајем августа почну сећи сахрастове горе Жлист«, т.ј. младе гранчице са
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зеленим лишћем, које лепо сложе у лиснике, повисоке стогове од 1,5-2 м. у пречни

ку (1:240). —Тб су са дијевали у листове, | лисник м стог листа” (2: 38]; в. пора,

листоčек м простор на коме је посечен стог листа“. — Имали су они три али

четири листосека јасена, зановети, | листобер м исто“. — Узео је и они Јошов

листобер.

листраж бочни зид куће, забат“. —Листраје била дигнутакаједан метар,

(1:246, 2:80).

лит лије несв“тећи у млазу, сипати“. — Лије сад и за он ђ што л”етбс није,

| литва ж велики пљусак, провала облака” (2: 332]; в. плима, | лита ж неуред

на, нечиста жена”. — Не умије се лита ни обрнут око себе, | лит"улаж исто”; |
лит"о м неуредан, прљав човек“; | литов м исто”; || лит"оња м исто”; | Лит"ат

(се) лита(м) (се) несв“имати пролив (најчешће о говедима)“. — Угнајте те краве

у избу да тудије не литају.

л"Ит-Иж окомита стена, Литица“.

лице с "предња страна куће, »peброк на коме се налати улаз“, задње - друго

ребро” (2:80).

лицкат -ам несв“помало лизати“. — Злорано је, лицка а не 'ије; | лицнут

-нем св.; | лицколит -им несвдем. — Напуни ме сичије то дијете: бирколи,

лицколи, а ништа да из ије.

личит се личим се несв“одрећи се, прекинути везу с неким”. — Како ће ми

биткад ми... рупи сила на кућу, па ме присили да се од свога срца, од свога једи

нога сина, личим. — Како се личење сматрало срамотнијем чином, то су се малина

од убилца и његове куће личили (2: 167; 3: 79); в. одличевање, | лиџба ж бојкот

племенске средине према лицима која су се огрешила о интересе колектива или

повредила његов морални кодекс” (11:75).

лишаж карта без поенске вредности у неким карташким играма“; | лиш"ат

се -ам се сва.“одбацити лишу, ослободити се карте која нема поенске вредности”.

— Нијесам се мога“ лишат деветке, б. одвојити се од жене“. — Лишај ми се, љубе

моја, е ће другу љубит Марко (2:396).

лишај -āја ма. “гљивично обољење коже Пichen”. — Лишај, који се тако и у

Арбанаса зове, лијечи се мазањем »травом од лишаја«, б. бoт“група нижих биљака,

Lichenes”. — Лишај се може лијечити и јамужом у коју се додадне и тзв. »лишај од

камена.« (2: 547).

л"ише прил осим”. — Б"бкте узео ка те узео, лише народ. — Опушће ти веље

благолише браће (2:257).

лободажбот растиње Сhenopodium album L.,Chenopodium polyspermum L.”.

л"бв лова м 1. ловљење дивљачи”. — Иду у лбв л”уђи, некад више да се

виде нб да л'ове; 2. “ловина, улов“. — Ваља се лов ставити под решето (2: 330). —

Та“H њин л'бв дана“шњи лако ћеш сварит на длан, | лова“ц / лова“ц ловца

/ ловца м а.“учесник у лову“. — Он се са Славком ка лова“ц, тамо се у друшво

надили. — Ови се ловци тамо ломе за бизама и деру живот, б. фолк игра“. — Ло

ваца играју по неколицина (2: 369); | ловница ж 1. ловачка пушка, двоцевка“.

— Донеси ону пушку, имау једну ловницу, да нешто гађем, (2: 64); 2. мачка која
добро лови мишеве“. — Ова не ловница спасила од мишан, | ловит ловим несв.

— Не знам ни што могу овудије да л'ове, нако коју врану.

логалиште с брлог дивљачи”.

ложиштем лежиште”. — Мета“к што е био у ложиште; в. стеја.
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лоза ж породична грана, генеалошко стабло”.

лозар -арам бот павит Сlematis vitalba Lº; в. ломина.

л'бј лоја м масно ткиво које обавија делове неких унутрашњих органа код

животиња“. — Л'бј се топила, | лојав-а-о“у коме има лоја“. — Ово месо је лојаво,

ма Тб мене млого не смета.

локат лоче(м) несв“јести као свиња“. — Нађе ме јад од једнбга прасета:

неће да лоче ни да му се молим, | локнут -нем св. — Веле да је једна тужела

свекра кои јб|j}-|јје умро о-глади: „Јеса“м ли ти говбрила / свекре бане / локни

каше и млијека / муpве нека || л'окиво с храна за свиње, сплaчине”. — Не знам

више какво локиво да спремам овоме прасету нако да га понудим вином (а

та“ма“к ће ми, боим се, тражити ракију).

л'оква ж бара”. — Има тун више куће локва и тамо и(x) појимо.

локум м коцка шећера“. — БаČа је знала да ђеци однекле извади по локум

ц укра.

лом м густ шибљак“. — Опази” зеца у ови лом драча, па преко вр" крушке

скочи”, те га уфати (2: 451), | лом"ар -ăра м бота. “павит Сlematis vitalba L; б.

“шибље, жбуње“. — Завукле се краве у они ломар и једва сам их) иза“гна (7:

129); | ломина ж ниско шибље, жбуње”. — Њихове шарке пушке још једанпут

одблеснуше кад у неке ломине с обје стране посједоше пут (3:161); | ломутина ж

в. ломар. — Сијече ону ломутину и бачује овцама.

лом"ит ломим несвударањем или притиском разбијати целину нечега, раз

бијати на комаде, кршити”. — Није ов и коњ л'омен, нбони други, | ломата“к-тка

м“одломљени комад од неке целине, одломак”. — Не знам ђе нађе неки ломата“к

o(д)-ћикаре да на њега нагази (4: 368]; | ломачић м дем. — Нај ће дијете и

ломачић и драчицу, теке да је мене више сичије.

лонга ж печеница, месо поред хрптењаче“ (2: 40).

лонџа ж скуп”. — (Вјештици) је сјен одлазио на скуп или, како се вели,

»лонџук, а тијело јој је у полумртвоме стању остајало у постељи (2: 294).

лопата ж Ф, first ж дем. — Поред огњишта скоро у свакој кући има

»лопатица«, арб. Љопат (2:87); в. капура (Кж).

лопаш м део рала” (2:47).

лопта ж, лопте с коња. — Лопте с коња, јесир, играју по вишина мушкараца

подијељенијех у двије равне половине, лопте рупица. — Мушка чобанска игра, са

лоптицом коју треба убацити у рупицу (2: 344 345).

лопух м бот вишегодишња зељаста биљка Реtasites hibridus, Lappa major”.

— На мање ране се обично привија боквица (Plantago lanceolata), грки лопух или

репуx (Lappa major) (2: 549).

лотиња ж “смрад, задах“. — Задаси људски и животињски измијешани су са

свом лотињом. — Избјеже Тодора од сиротињске софре и лотиње (4: 171 257250).

луб м труп заклане животиње с извађеним изнутрицама”. —Мало који овчији

луб прелази 15, а козји 18 ока меса (2:10). — У гатању »у плећку«) месо и лубови

значе погибаоце (2: 321).

л'уг м “пепео, растворен у води“. — Домаћице оперу посуђе најбрижљивије, и

то лугом, да се скине мрс (2:240). — Сутра на Чисти Понедељник осване на свачијим

вратима крст од »луга“ (пепела) (1:292); 2. опруга на кљуси за лов на вукове“ (1:65).

лужитњак м направа, на зиду, за држање кашика”. — Лужице... обично се

држе у »лужитњаку.« (2: 88); | лужица, арб. Љује, ж1. кашика”. —Неки се нијесу
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никад одвајали од лужице, могла и је вал”ат ако се неђе нађу да што из ију. —

Сједе и кикоћу се скидајући »лужицама« пјену од варенике (2: 281). — Ево бројим

седамнајест лужица (3: 663). — Ђед поћута па отури лужицу ка поливен сплaчином

(4:200); | лужичица ж дем (2: 537]; в. плочица, 2. анат удубљење на дну грудне

кости“. — Заболе ме нешто на лужичицу, не могу данут, | л'жица ж. — Ври варе

ника и мајка му пружи л'жицу да опјени (4:88).

лузбарина ж »pђава штичина«, дашчурина” (2: 61).

лук м бот“Alium cepa, Alium sativum“. —Ми садимо лук црни, лук бијели,

| лучњак м мали бостан за садњу лука“ (2: 55]; в. забраз, | лучевина ж кора

одлука“.

лука луке ж ливада, њива поред водотока“. — На дно луке је они брекчић,

(1:31); ју“. ждем њивица на крају ливаде, терасаста њивица (Кж) (12:30).

лукав-а-о“вешт, притворан”. —Тб је и погано и лукаво и чува(ј) се да те

не нађе ненадна; | лукавит-им несв“понашати се лукаво, дволично“. — Вазда је

лукавила и мислила да ће стијем нешто да измудра; | лукава“ц -вца м препре

дењак, преварант, подвалаџија”. —Нашан да се надгорњаје с лукавцем старијем,

лукавство с. — Ка“(д)-се брава“к и ајвана“к дофате да један другога надлукаве,

мјери обојици лукавсво.

лула ж в. лула.

лумбрелаж кишобран“. — Ако не нади, он се на лумбрелу стапле али ју

објеси за врат теке се од ње не одваје, уп. слику, шатор.

луњат луњам несв“лутати, скитати“. — Не зна што ће са собом па луња до

Убала“ али до Медуна и ћера тице, | луњ'о -а м скитара, беспослењак“. — А што

ће луњо чињет кад не зна ништа другб.

лупат лупам несв“ударати, тући“. — Виђи ону шкуру и затвори ју да

не лупа, | лупкат -âм несв, | лупнут -нем) св. — Што нб лупну у п'бртик,

наклоните се неко, | лупњава ж лупање“. — Ако нете ђеца, "оће мачка, теке

мене лупњаве у кућу не фали.

лупеж м лопов, крадљивац”. — Није он лупеж нб скубара (2: 24 315);

лупежица ж | лупешчић м дем. — Тога лупешчића не доводите ми у кућу, |
лупешче -ета с. — Виђосте ли како лупешче свитка очима; || лупешчина м аугм,

лупежат -ам несв“красти“. — Не знамо како су лупежали они те бјдоше, а ови

те не оставит голе на ледину, | лупешки -a -ô “који се тиче лупежа”, | лупешки

прил. — Они не умију друкше нб лупешки; || лупештина ж крађа“. — Уплека

се у неке лупештине, а није му било ни тешко е друге работе није ни знава, |

лупеш(тјво с исто”; в. биринии-лупеж.

лутор м “неуредан човек“. — Виђи онога лутора: отка му је мајка умрла,

носи једну кошулу.

лучм љуска од борове срчике која, запаљена, служи као осветљење“. — Луч

"има смбле и даје свијетло, а бак нема (Бc). — Кад је мрачно, пут се освјетљује

лучем (2: 348]; в. квара“т, | лучеви -ā-б који је од луча“. — Раде лучево посуђе

[2: 74]; в. извит, | лучевина ж тврди унутрашњи део боровог дрвета, боровина”,

луча“ц лучца м а. лучнo пoвијена летвица над узглављем колевке преко

које се пребацује покривач”. —Тб се ситнило на мале коматиће тако да е могло

да стане на луча“ц от колијевке (Кж), в. боковина, б. огрлица за звонце на врату

животиње“. — Ђекад се од младе тисовине учине лучци за звона и цингаре (2:311).

— Кравска цингара вјеша се о ремику а не о лучцу дрвеном (2: 19).
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лучитлучим несв“одвајати младунчад од мајки да не сисају“. — Луче се

јагњад да не посу.

лучка ж 1. ивер, цепка луча”; 2. змијски лук“. — Не мало пути су се хранили

травама..., пурићем, лучком и гомулицама (2: 192).

лучњак мв. лук.

лушки -a -o ; в. прозница (2: 532).

Л?

л”абаж овца беле длаке“, | л”абан М. бели ован”; | л”абица ж дем. —Она

се л”абица не одваје од мене.

л”ал”а м обраћање старијих млађем од милоште, одмила”. — "Ајде, л”ала

м"бј, послушај) стрика да те не фрсне по гузици; в. лала.

ларда ж в. ларда.

љареза / љар"за ж зоол птица грабљивица шареног перја“. — »Љареза« или

»љарза« је, по објашњењу г. Крста Мирковића, студента филозофије (из Куча), пти

ца камењарка, која је шарена и прави гнезда испод камења. — Мисли се, да после

ђавола гром најчешће тучељарезу, зато се и каже, „Гађа га каљарезу“ (2: 336).

л”аца ж “ОВца“.

левач -ача м 1. “леворук човек, левак“. — Веле е су у Церја сваки скоро

левач био, 2. во који се преже у леву страну јарма” (2: 46), | л”евача ж. 1. “лева

рука“. — Јакша је у те потоњи левач био: левачбм је "ио, левачбм косио. —

Прекини — да ти не пуче левача, 2. леворука жена”. — Она левача Дујова је

л”уцка колико је тешка.

л”емез м 1. дуго тање дрво, облица у основи покривке дубирога” (7: 116); 2.

“млатач“. — (Лемез је) дуго дрво, којим се жито млати (2: 51); 3. “велики кукурузни

клип”. — Лијепи су ови л”емези, таман за čемењаке; в. иида.

л”енгуз м лењивац”. — "Ајте, л”енгузи, мало брже да ве не призамл”ујем

дреновацима—Ови моји л”енгузиједино су брзина ваган, | ленч'инампеј лењи

вац“. — Е, да ми је да ове ленч'ине метнем уз)-Шароњу: њему би било лакче, а

њима не би било горе; | ленчура м/ж нерадник, нерадница, ленштина”; | лијен

лијена - о лењ, нерадан”. —Тб је лијено, огријешиће землу по којој иде.

лепота ж. — Нека носи, тако ми Бога, ову лепоту куј гој "оће. — То је

нама донијело сваку лепоту; | лепотица прил лепо, добро“. — Богоми, баба

бјеше лепотица, а мислили смо да неће главе дизат; || лепотиште с лепота

као привремено обележје“. — Љепотиште на буњиште, а добриште на огњиште (2:

120); |лијеп -a -o 1. добар“. — А то је најлепча планина, Бл”уштура и Гропе, за

млијеко, тб-је ка извор да ври о тога живога —млијеко и вареника (Бc). — Помога“

ти лијепи Б'бк. —Рачунало се: кравалијепа и десет оваца“ дају једнако варенике,

2. леп, красан“. — Ништа л”епче није се рађало од)-те несретње ђевојке; |

лијепо прил а. лепо“. — Славка видим лијепо е му је зекан пријатнии. — Лијепо

је доша“н на вронога цука и збвнуо. — Лијепо га уфатила па га прождрла до по

њега, в. пренемајат се, безрзно, б. добро, доста“. — Кад је лијепо одмака“ — пете

у гузицу, свитну ка свијећа!; | л”епурица ж. овца“.

лепурица ж ноћни лептирић који лети око упаљене лампе, сваки ситан

лептирић“.
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л”еса ж 1. а. врата на обору”, б. део, сегмент ограде на покретном тору“,

2. “група равно распоређених играча у колу“, | л”есица ж 1. дем леса. — Овце

ми обалише ону л”есицу кливади, 2. горња површина стопала; горњи део шаке

од зглоба до врхова прстију”. — Стиште ме нешто у л”есицу и не могу се опpијет

на ногу. — Њему је на једну ногу, на л”есицу, њему се провалило било, рана му

е била толико времена. — А нешто се бје ударио у л”есицу од ноге па замота

крпом. — Пет камичака сложе (се) на длан, па се групом одбаце навише и дочекају

на лесицу од руке (2: 341). — А она двојица са стране ставе љесицом по једну руку

[2: 367); || лесице мн. — Опута... којом се опанци око ноге стeжу, зове се »лесице«,

»пријеплетк, »коломата и »обувача.« (2:90).

л”ето с годишње доба, лето“. — Река“ је да те д'бј на лето, нијесу ево

неколике године, | љетовиште с летњи боравак на планинском пашњаку“. —

Против отока слезине препоручује се и љетовиште у планинској клими (2: 534,

11:38). — Изводе на љетовиште овце из Зете (2:12); | л”етораст).-стам једного

дишњи Ластар, младица”; в. плава, | л”етос прил прошлог лета“; || л”етски прил

“лети, током лета”. — Овође нико не живи нако л”етски.

л”еш м мртвац“. — Износи се мртачка скриња с л”ешом прет кућом.

л”ешњак м плод леске Сorylus avellana L, лешник“.

л”ил”a -е ж стара жена, може бити самохрана, која ужива поштовање свих

који је знају и која на све млађе гледа као на своју децу“. — Оди, благо л”ил”и, да

поćедимо, и ćyтра ће сунце на Ум.

л"бп'a -ě ж“ругоба“ (Б3).

л"бе"а“кл'бска м прасак смеха”. — А оно све л'бса“к'о-смија.

љоц, љоц! узв за вабљење телета или краве (2:18).

лубава“н-вна -о а. “стидљив”. — Стидљива човјека у Куча зову још и »љу

баван«, па се о таквоме каже: „Ни жуч му није грка“ и... »мелемом је“ (2: 477), б.

"искрен, непритворан, љубазан“. — Који се је јавно показивао љубаван према својој

жени (2: 117]; в. лавурача.

љубица ж бот матичњак, Меissa officinalis, трава којом се мажу кошнице“

(2:42).

л”yг м шумарак с више травнатих површина”. — Ено ти се овце рашириле

повр л”уга, | л”yжара“к-ркам дем. — Рашириле се овце по номе л'ужарку (О). —

Извише онога лужарка је био закопан, љук луг, долац, увала“ (1: 110); арб. lugine

[12:30–31).

љугач (?) м / лугача (?) ж тесла с овалном оштрицом, за дубење дрвених

посуда“. — Мањи чабрићи и бачвице с кабловима, боколама и бурилима се цијепају

од двије половине, па се изнутра истешу љугачом (2: 75-76).

л”уђи / људи луђи, изр. добри -. — Обичајима и правилима (приликом уми

ра крви) руководила су два човека, изабрана од завађених страна. Они су се звали

добри људи (1: 219); | лудурина м аугм. ; в. донијет, | л”уца“к л”уцка -о чо

вечан”. — Луцак је кол'ко је тежак, išči -a -ô људски“. — Образ луцки

није се купова ка главица купуса, | л”уцки прил људски, човечно“. — Он није

умио друкше нако л”уцки,fºr ж“својство честитих људи, човечност”.

— Луцковину ти је мило срес и на пут и у кућу, | луцкота ж људскост”. —

Л"уђи су се вазда по луцкоти познавали, нб су они излињали, а ови дана“шњи

највише се збре несојлуцима и безобраштинама.

љук узв за одбијање, терање телета (2:18); | л”укат -ам несв“одбијати

Теле (најчешће приликом муже)“; || л”укнут -нем св одбити, отерати (теле)”. —
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Ја бјдо да л”укнем телат, па се спота“ко и замало на главу, | љукање с (2:18);

| лукач -ача м мала палица, штапић којим се теле одбија од краве приликом

муже”. — Кад музе, жена има они лукач, паличицу чес'ову, па теле мало фрсне

по ћуши (2: 17-18).

л”улаж 1.а. "кратка цев кроз коју истиче ракија приликом печења”. — Ка“(д)-

се ракија препијече, она прва која крене на л”улу је првоток, б, цев кроз коју

отиче вода на уређеном извору”. — Вода (на извору) отиче дрвеном или металном

љуљом (лулом) (1:13); в. ћунта (1: 249); 2. део пушачког прибора, лула”. — Виђи

оли ми мој најнеђе једну л”улу е ми је ова више изгорела; в. навршит.

љуљак м полни орган у мушког детета”. —Милача застрије љуљак кошуљом

од жежене свиле (4:56); | л”ул”ат л”ул'âм несв“клатити, померати нешто лево

десно, напред-назад”. — "Оћу, таман, нијеси ми лул”á врата — вели се ка“(д)-ти

неко нешто тражи, а не може му бит, | л”ул"нут-нем св заљуљати“.

л”ут“ лута -o 1. опорог укуса, који изразито надражује слузокожу”. — Ове

године ни је лук л”ут, не могу га изес да ми сузе не заф'рцају; 2. који бурно

реагује због сваке ситнице која му се не допада, прек, напрасит”. — Остави га, тб

је луто, од њега би се змија отровала, 3. чврст, тврд, који се тешко сече или

ломи”. — Нећеш ту крлу разбит бес клина и маце, тб-је л'уто ка најлући ками,

| лутит л”утим несв1. “изазивати код некога љутњу, нерасположење”. — Боле

га не задијевајJте и не лутите е не знате што ве може снај; 2. “додавати јелу

љут зачин“. — У та“н м бј дио не додаји млого папра, не-оћу да ми га л”утиш ка

тб твоје, - се. — Нема друге работе нб да се л”ути; | л”уткат (ce) -ам (се) несв1.

повремено испољавати блажи облик љутње“, 2. имати блажи облик љутог укуса“;

| л”утнут (се)-не(м) (се) св. — Мало се л”утнуо на мене, ма га брзо прошло. —

Ови л”еп, Боже ми га дај, мало л”утне, в. благ, | лут"идрача ж бот љутотрн,

Poliurus spina — Christi Mill.; | љутина ж напитак од воде којом је преливена

»извара«”. — Извара (се) »стрпаје“ у чабар, па се налије водом, од које се учини тако

звана »љутина«. — Качамак се једе... и (са) »љутином« (2: 101); | лућавина ж 1.

“горушица, жгаравица”; 2. узбучало, узљутело млеко”.

л”ут“ -иж камењар, стене, литице”.

л”уцкат -ам несв“преливати се, обично из пуне посуде приликом ношења”.

— Пази да ти не л”уцка; | л”уцнут -нем св“прелити“. — Жене су могле на главу

донијет пун сић воде и да им) капла не л”уцне, | л”уцколит-им несвдем. — Не

може она више ни штpуглу понијет да јбј не л”уцколи.

М

ма узв“на, узми“. — Мати овб и понеси баби. —Нејтамо од ит, мати Божу

вјеру задаем.

ма св. али”.

ма” в. ма“.

ма"ана ж1. мана, недостатак”; 2. замерка (Ж. 20).

ма?ат / маат / мават -ам / мајем несв“махати”. —Маа главом. — Свако Јани

руком маа, ма"а руком и јабуком (2: 410). — Они оћау мават некијема лопатицама

(Кж); | манут / манут -ем св 1. махнути, замахнути”. — Мануо ћускиjбм да га

удари ка стапом, в. мећаица; 2. “потерати“. —Маните овце навише.
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магара“ц -рца зоол 1. домаћа животиња, лихопрсти папкар из породице

коња, Еquus asinus“; 2. човек слабе памети, глупак, будала“; | маг"о - а хип. — Она

магарица у кућу, а маг"о за њбм. ; |магарица ж. арб. gomar, gomarice.

маг"ир / ма“г"ир / мерг"ир / мрг"ин / мргињ -ира / -ина / -иња м камен

међаш“. — Магир је међу поредницима вазда био свети ками и није се ни д'Ира

ни помица. —Тунје неђе магир, пази да га не дофатиш. —Кад) се магирједном

пободе, миче са само ако све припане једнога. — Мргин си мога“ мај ако си ку

пио дотичну земју, а друкше не ни да Ббг. —Л"уђи су мргињ поштовали, а нес'оји

су друго — за њи нико није ни река“ да су л”уђи, в. међа.

магpива в. мајpива.

мађија ж враџбине, магија”. — Она тамо нешто шушори, ромиџа, неке

своје мађије; || мађијат -ам несв“врачати, гатати“. — »Тамо оне« мађијају љубав

нике своје додиривањем шупље кости од слијепога миша (2: 298-299), | мађиони

ца ж врачара, гатара“. — Мађионица се сматра злом душом као год и вјештица, али

није у стању претварати се у други облик (2: 298); в. замађијат.

мазат мажем несв1. превлачити, трљати неком машћу, течношћу”. — Он

је то мета у ракију и тама се маза с тијем; 2. кречити“. — Пређе се то није

чињело, а сад у ове нбве куће то мажу и бијеле, 3. ласкати, умиљавати се, лага

ти”. — Овијема дана“шњијема главарима најболи су они који им) најболела“жу

и мажу.

мазгаж мезгра“ (1: 261); в. мезга.

мазгала ж отвор, рупа на зиду, крову”. — Затисни ону мазгалу, да се она

мачкетина Јбш'ова не провуче и не оштети ни онб месо, | мазгалица ж дем; (2:

26).

мазија ж комад усијаног гвожђа који је окривљени морао вадити из вреле

воде да би се утврдило да ли је крив или невин, тоје био Божји суд - вађење мазије“.

маињат -ам св“оставити се нечега, оканити се, престати нешто чинити”.

мајасил м кожна болест у виду лишаја, најчешће по рукама и леђима, ек

цем”. — Мајасил, који се тако и у Арб. зове (шуљеви, haemorroides), познат је споља

на кожи и унутра (2: 547).

мајдан м легло“. — Овође је у прве вактове мајдан лисици био (Бc).

мајде (3: 127); | м"ајде богме изр. обично за исказивање незадовољства.

— Мајде богме ћеш ми платит — нако те не стигнем. — Мајде богме, ако је твоја

работа учинила брла, моја неће (2: 489).

мајка ж мати”; || мајчина ж пеј. — Њима је мајчина дигла реп на крсти

и нема кад ни руча“к да им) сигура, | мајчетина жаугм. — Ђе ти је мајчетина,

да у нешто питам?; || мајчин -ина -о“који се тиче мајке“. — Гркнуте ти, дијете,

мајчине сузе, в. млијеко, - прош симболична »накнада« мајци у тренутку од

вођења невесте из куће”, | мајчинство с наследство од мајке“. — Имање што од

мајке породу остане зове се »мајчинство« (2: 126).

мајкават -ајем несв“умањивати“. — Кад си туђе ткање ткала од њега си

мајкавала, а у своје придавала, в. ма“нкаваш.

мајстор м човек оштрогјезика, вешт говорник“. — Један учителу Цетиње,

нека“ка“в мајстор, река“нје кад је уједињење било, | мајсторисат-шем несв“ра

дити мајсторске послове“. — Славко тамо нешто мајсторише, а ђеца му помагају;

мајсторлук м мајсторски послови, мајсторство, мајсторисање” (2: 433).

маканоса / маконоса ж“коза, овца са ситним пегицама по њушци“ (2: 19).
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макања жа. “нејако, слабашно дете“. — Како се не нађе ко нашим макањама,

кад бијасмо сиротиња пука до Бога, но се правили у заглушке (4: 108). — Наћа“c

пазите ову макању, узмите двојца ножеве, нем бте спат цијелу ној нб дворите

више колијевке. — Нембте ми ту макању заплакиват. — Нијесу га дали тама

Брскућани ту макању укопат у грббле брскуцко, б. мушко дете у детињству”. —

Син (је) у првим годинама ђетињства »макања« или »ђетеце« (2: 114); | макањица

ж дем. — Немб се гријешит с том макањицом: || макањче -ета с. — Чије би оно

макањче?

м"аква ж млака, подводно земљиште”.

м"аклен / маклијен м бот дрво Асег саmpestre L. sensu lat., клен“ (Бc).

макул 2. — Буљукбаше макул учинише / И на троје војску дијелише (5: 85).

м"ал м стока, стадо“. — Ми пропутисмо с малом (4: 115). — Сви за њега јем

чимо и главом и малом, да је поштен чоек (3:92).

мала“Чко прил сасвим мало, малкице”; в. пробачит.

малина ж “мали број људи, мањина“. — Прије (су) малина потпуно узели свој

»мираз« (2: 126]; в. мираз.

мал"ит се мали се несв“смањивати се”. —А ако су ми се оплеле чарапе од|-

сигаве вуне, о-црне овце, онакве какве се оплету—такве ће и прснут, ника“(д)-се

нијесу малиле, ни су се могле омали(ти) (Кж).

маљица ж. штап“. — Ону ми маљицу дотури (4: 173). — Стиско маљицу (4:

306); ; | мал”уга ж штап, мочуга”. — Ја узе једну мал”угу, и да се стаплем, а и

да се нађе за недајбоже. — Овом ћу га маљугом, заисто (4: 404); | мал”ужица ж

дем 1. штапић”. — Бачи ми ту мал”ужицу да овође нешто ргнем; 2. непаметан

момчић“. — Ка“(д) му она мал”ужица порасте, биће ћити ота“ц, | мал”уг"ан м

висока непаметан момак”. — Они му је малуган, залуду, лијеп да није брукелас,

| мал”ужина м аугм. — Метнуше за секлетара једну мал”ужину који би се уáбио

и ка“ (д) га питаш како се зове; | мал”yгат -ам св“тући маљугом”. — Ну се, ђецо,

мало смирите и нем бте да ве малугам, | мал”ужит -им исто“. — Није и(x)

мал”ужио кад је требало и сад им) не може ништа.

м"âм ммамац“. —Зна он кои ће му мам метнут, | мама ж исто“. —Намје

стиће они и њима маму ка што су млогијема. — Ловац често домами лисицу или

куницу на »маму« (2: 65); | мам"ит мамим несва. “примамљивати“. — Ови су

почели да маме неке трање и ништа-робе, б. изокола, посредно сугерисати, на

говарати”. — Нашли ону кукавичицу незнавену дају маме и да јб(ј) нешто обетају

ако им) рече да га виђела.

мамутовка ж врста леденице” (2:91).

мана ж храна у облику слатке росе или зрневља којом је Бог хранио Из

раиљце у Синајској пустињи док их је Мојсије изводио из египатског ропства“. —

Жене су отровале брашно (ману), које је Бог свијету за исхрану давао (2: 304).

мана / махана ж мана, недостатак“. — »Махана« је породиљи (за четрдесет

дана) ићи на сеоске воде, а тако и на скупове и и у цркву (2: 210); | ман"исат-шем

несв“налазити мане“; в. потрбушина.

манина ж наруквица“. — И ја сам имала ту манину, али ми је пропала док

смо бјежали али ми ју је неко укра.

ман"ит -a -o а. “Психички поремећен”. — Ка“(д)-е виђела што су јб учињели,

раскривила се у маните. — Манити се пјанбме с пута уклања. —Команит скочи —

посран ćеде, изр. удрит у маните пореметити памећу“, б. који се понаша нера
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зумно“. — Ја 'аветна, а ви манити, па гледајте коме ће прије по пркну. — Ђбћете,

бестије маните (2: 463); || манитат -ам / манитат - итам несв“понашати се не

уравнотежено“. — Не знају што те са собом и манитају како им) се ђе сврсне, |

манит'āћ -аћам особа неконтролисаног понашања”. — Макни ми тога манитаћа

да га ја не мичем, | манитов м исто“. — Куд је они манитов завро зна ли ико, |

манит"улаж 1. “жена неуравнотеженог понашања”. — Пушти ту манитулу да те

не нагрди; 2. вештица“. — Манитуље зову да једну још честиту душу упуте греш

нијем правцем (4: 128).

манут / манут -ем св према маат.

манџаж сиротињско јело од упрженог недозрелог јечма“; в. толокача.

м"аом реч. “углавном”. — Она маом расте уз древад, узјасен, уза“ шуму. —Тб

се маом от прућа начињало, | маоручке прил "на брзину, ужурби“. — Турци (су),

пошто су маоручке враћени из поћере, о поноћи улазили у кућу Илијина оца (3:109).

мараз м омраза“.

марач марчам трећи месецу календару, март“. — Главни скупови вјештица

чине се на Бадњу вече и први дан марча (2: 294); | марчани -a -o “мартовски“, в.

Карамлак.

марда ж ствар, предмет, роба (пољопривредни производи, животне намир

нице) којим се заинтересоване стране у неком спору око међусобног дуговања мире

пресудом неколико споразумно одабраних људи“. — Мнозина и сад дугове... мире

»мардом« (коју) процењују људи које уговарачи одаберу, (при чему они) обично

преполове суму у којој се уговарачи разилазе (2: 78). — Манит јунак није богзна

каква марда (3:53).

марит-им св“жестоко ударити“.— Пази се да те не мари, | марнут -не(м)

св“исто“. — Ну се мало макни, да те не марне дрво ако оскочи испод)-ćекире.

маритмарим несв“водити рачуна, имати на уму“. — Ови дана“шњи главари

не маре млого за образ, а добро се чува(ј) ако им) напанеш на оно што им)

вал”а гузици.

марифет м/ж 1. вешта, лукава особа”. — Е, виђе ли онога марифета што

учиње от погануле, 2. вештина, лукавство, марифетлук“. — То је погано и зна

сваке марифете, | марифетла“к м "вештина, лукавство“. — Бачи ти те твоје

марифетла“ке, а прифати матику, | марифетан -тна -о лукав, превејан”. — Латин

че је марифетно било / Овновима не кида рогове (5:41); | марифеџијам лукавац,

превејана особа”. — Марифеџија је то и нем'бј) се ш њим фатат ако нејда останеш

грдан (2:445).

масаница ж јело од сувог хлеба упрженог на масноћи“.

маскарит-им несв“шалити се, шегачити се, подругивати се“. — Нашло се

оно ибретниче да се маскари жђедом и бабом.

масло с млечни производ који се издваја из млека бућкањем, маслац“. —

(Масло кучки) Срби никако не граде (1:241). — Масло се излије у ваган, па се слије

ожицом и укили (2: 34); в. мећаица.

м"ac{т) -и ж1. боја, фарба“. — Олубави, црна масти / што ми живот упро

пасти; 2. бојалица“. — Онје црне масти, када су га Габели начињали, | мáст"ИТ

мастим несв1. бојити, сукно, пређу”. — Ка“(д) се то среди, тама се масти, меће се

у карабоју, 2. причати неистине, лагати“. —Кат почне да масти, чекај) да видиш

ђе ће се зауставит.

матара ж плехана канта”; в. лама.
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матаруга ж наказа, ругоба”. — Па да не знам кућу у коју је тај матаруга

приздренска звана на част (3:429).

матика ж 1. мотика”. — Нема више ни матика“н ни оније кои би и

прифатили, сви бјдоше у политичаре, 2. мера за површину земљишта”; в. аргат,

копац, крia.

матовило с штап, полуга на коју се намотава ткање, мотовило“, в. дегенек.

матрак м ништарија”. — Та“ма један од овије матрака“н: „Ја се слажем с

Петром“. — Они су ту поставилиједнога матрака, најгрђе челаде у Куче. —Ђе ви

је та матрак, та брабоњак (4: 174).

маћа ж болест пољопривредног растиња, пламењача“. — (Ђаволи) чине да

пада маћа на родове (2:280).

мафиш м палац између кажипрста и великог прста као гестарогантног од

бијања, шипак“. — Треба да се усправи, мафиш. — Могло би мафиш (4: 286).

махрама ж марама“; в. таће.

мац узв, в. мачка.

маца ж велики чекић, на дугој дршци, за разбијање камених блокова”. —

Мијењају се ка на мацу; | мацолаж мања »маца«. — Узео мацолу и цуколи по

номе камену, а нико не зна што ће му то.

мац"ињак м мачји измет”. — Мачка вазда загрне мацињак, а у землу а у

снијек.

мац"оња м°во сиве боје“.

мача ж боја у картама, пик”.

мача“к мачка м 1. зоол“мужјак мачке, Felis domestica”; 2. лукав човек“. —

Мача“к је он стари, неј га преварит, 3. “ониско дрво које расте на висинама изнад

1.000м. Тогdylum officinale”; first м“лукавац“. — Мачков је то стари, нем"б се

ш њим фатат; | мачка ж. — Што мачка роди — мише лови; | мачкица ж дем,

мачкетина ж аугм. — Мичите ми ту мачкетину како знате да ми не коле ту

п'иплaд, | м"аче -ета с младунче мачке“. — Бачите неђе ту мачаде не могу дават

џевап ни овијема, | мачкач м усукан појас као реквизиту игри »мачке.«”. — Мачкач

је усукан пас, који играчи крију додајући испод кољена један другоме непрестано

вичући: „Мац! Мац. Мац!“ (2: 367). — Дође на његово мјесто усред кола, да га бију

док мачкач ухвати (2:368); | мачке “друштвена игра с »мачкачем«”. — Мачке се иг

рају заједнички: женске и мушки посиједају поткупљеним ногама (2:367); | м"ац /

мац-мац узв за терање мачке. — Мац, ђаволи ве позобали!; || мац"ињак м мачји

измет“.

мачкулић м ситница, дрангулија (обично у каквој дечјој игри)”. — Нађу

ђеца вазда какве њине мачкулиће да се с играу.

мачуга ж“већи штап“. —У таким је приликама путник или бјегунац... дужан

свезати на пушку или на мачугу (2:201). — Дигла пичку на мач угу, в. прифатница.

Маџгала Ж. В. мазјала.

машала узв којим се изражава допадање, дивљење, заштита од урока. —

Триш машала (4:253).

машеват се -ујем се несв“узјахивати”. — Немб се машеват, нб причека да

ти нешто речем, | машит се машим се сва.“узјахати на коња“. — Други дан, на

Тројчиндан, ја се машио на коња, "ојдем у пјацу. — Не смије се коњу ни примај,

а би да се маши, б. обрлатити, »узети под своје«. — Машио ми се за врат и не

знам како ћу га бачит.
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машице -ица“ плт "гвоздене штипаљке за захватање жара“. — Мичи се да те

не гађем овијема машицама. — Више кућа имају и »машице« за дохватање огња (2:

88); в. верижице.

машна ж кравата”. — Трања свеже машну и узме ташну и мисли да е чек.

маштрат -ам несв“лагати, варати”. — Нашан мене да ме маштра и да ми

прича некакве његове прдакарије.

ма“ ма"а м а маховина”. — Има тога ма"а и на дрво и на ками. — Скупи

врећу мaа, да га мјесто вуне прода (2:445), б. шаљ науснице“. — Ено му је кренуо

ма“ испод носа, у клетви: м'ā“ те спопа, fºr / менат -a -o a. “обрастао махо

вином”. — Стари менати мрамори казују да је хајдучка пушка угасила многи живот

путника (3: 148), б. буђав”. — Ови ти је скоруп мало манат.

ма“г"Ир в. мапир.

ма“грива ж бот дрво белих цветова и ситних плодова Prunus mahaleb из

фам. Rosaceae, која служи за калемљење трешања и вишања, багрем Сегаsus avium

(L.) Moensch” (Бч).

м"ај макнем св 1. уклонити“. — Ма“ко му ону жицу. — Они сви макли

петокраке, 2. порушити“. — Све су они тамо макли, и цркве и џамије, све су они

тамо сутурали; 3. ослободити се”; в. мрчен, 4. украсти“; в. турбет, гурбече, - се

“склонити се”. — У Ораво су се пријавили неки Оравци кои су у блок били, па су

се макли тамо у та“"Ум, изр. оди ми се мачки склонити се“; | ма“кнут макнем св

“исто”; | м"ицат мичем несва.“истезати трзањем, чупањем”. — Ишчашење згло

бова такође су... вјешто намјештали »мицањем«, док зглоб пукне и намјести се у

чашици ђе треба. — Кад се неко у зглобу »навије«... лијечи се »мицањем«. — »Ми

цање« је потребно према народноме схватању и кад се некоме у зглобу месо »заије«

(нем. Нехепschuss) (2: 552-553), б. трзати се у предсмртном ропцу“. — Кад човјек

умире каже се: »миче.«, »paЗдваја се“ или »дијели се душе.« (2: 247); 3. склањати

се“. — Мичи ми се отоле, да не бидне друга.

Ма“кив"ије м црквени празник Макавеји, 1/14 август“. — Дана“шњије ми

Макивија“, синој сан почела, они бјдоше некуј, а ја брже-боле—ужди свијећу.

мандатмандам несв“причати без смисла, брбљати, трабуњати“. —Привали

тамо и не мандај), не могу те више слушат (О).

ма“нђел м бот варијетет храста Оuercus petraea, »бјелошума« (Кж).

ма“нђуша ж наушница, минђуша“. — Носиле су ђев бјке у уши оне

ма“нђуше.

ма“нкават / мејкават -аје несва. “нестајати“. — Ка“(д)-дође да манкаје

уле, он прида. — Ту су веле јаме и стијене / У њи снијег никад не мејкаје (5: 411);

б. “недостајати“. — Како једноме мејкаваше, уграбише ми капицу с главе и њему

ју за пару дадоше (2: 446); | ма“нкат / мајкат / мајкат -а св нестати“. — Те

године бјеше манкала вода овођена и на Убли и свуј. — Неће никоме манкат

кућа покривена. —Причали су стари да е бивало да нека кућа манка прије но се

осветила, да се истражи. – Млого га је и не може мајкати (5: 529), | ма“нкамена“т

-нта м*мањак“. — Ми смо у све на манкамена“т без на несојла“ке.

ма“н,'ат мања (не)св“смањити се, смањивати се“. — Ма“њало је лијеч"aек. —

„Ма“ња, Пеко Савов“ викали су кад неко лаже „брда вал'a«: | мá°њ"ит ма“ЊИ

несв*смањивати“.— Стока која "ојде на издиг на један катун и не мрда, она га има

двије-три неђеле, па га тама све мани, | - се мањи се. — Тун се вода никад

нити се вриши нити се мањи (Фн); | ма“њават мањаје несв. —Мањаје ли више

та“ кијамет?
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ма“ска / мазгаж зоол“домаћа товарна животиња, настала укрштањем коња

(пастува) и магарице Еquus himnus, мазга”. — Одма после ослобођења купили су

ма“ску, ону велику талијанску. — Божина Радоњин Манојловић био је у скадарској

тамници, зашто је био покрао маске Селим-бега барскога (2: 201]; в. врцат, испр

чиш, крај, | ма“cºа“к маска м мазгов” (2: 170); | м"а“шче-ета с младунче мазге”.

ма“слина ж бот зимзелено дрво Оlea europaea L.“ (Бч); | ма“слинов /

ма“шлинов -a -o “који је од маслине”. — Ма“шлинова гранчица коју је сломио да

служи на свето кандило (1:22).

мачалина м/ж "брбљивац”. — Колико она мачалинa мoга блејат, кумин те

Богом, и да јој не досади, | мачат мачам несв. брбљати“. — Муч, не мачај), не

могу те слушат.

м"ед медам Ф, млади - мед са младим саћем”. — Младо саће... се находи само

у првијенцима или у ројевима (2:43), в. прва, првијенац 2, - без-огањ (2:43); в. без

ојањ, | медовина ж пиће припремано »на вино“ и »на водук“ (2: 44); | медбка

ж бела овца с кружном шаром боје меда око очију“; || медбк'ан м "ован са шаром

боје меда око очију” (2:10).

медњ'ик-ика гранични камен између имања”; в. међа.

медуна ж, у изразу трт -, познато и као старо женско име, према мадона,

као траг некадашњег католичанства у Кучима.

међа ж1. “граница између имања”. — Дјелови (се) означе камењима у земљу

пободеним што се зову »међе.«, »мењици«, »мејњици« или »мергири« (2: 124);

в. котар, 2. травнато место у тешко приступачној стени“; в. лазба, | међаш"ит

-ашим несв“граничити се, додиривати се имањима”. — Асан Ђурђевић међашио је

Кучку планину с Аџи-пашом (2: 136); | медник / медњ"ик / међник / мејњик /

мењик-ика м гранични камен између имања”. — И сад се виде пободени »међни

ци« од камена које је он у планинама понамештао (1: 231; 11:143). — Тун су били

стари медњици па су повађени, в. међник, | међоњат -ам несв“уводити стоку у

тешко приступачне стене” (2:28 29); в. међа 2.

међед м зоол“Ursus“; в. зима, | међедица ж. || међедић м дем младун

че медведа, мече“; | међеђи -a -ě медвеђи“, најчешће у изразу мравиња уста

— међеђа гузица нећкати се, устручавати се да се седне за обед“, | међеђака ж

“тврда крупна леска“ (Бc).

Међудневица ж време између 15/28. августа и 8/21. септембра — Она се

брала у Међудневицу, међу два Госпођинадне, | међусобни / међусобњи -a -ô 9.

—Тб су њине међусобне работе. — Оне не умију да стануса“ њином међусобњбм

свађбм.

мезаж 1.“менза, кухиња“; 2. неукусно јело“. —Тб ти је прва меза иза гбвна,

| мезит-им (не)св“јести уз пиће“. — Изнесоше ни вина, пршуте и сира те смо и

пили и мезили док смо се надбстили.

мезга ж поткорни сокови на дрвету, мезгра“. — Хранили су се... буковијем

жиром и »мезгом« од букове коре (2: 192]; в. мазга, мазга.

мезлиз м савет, одбор”.

меит м мртвац; в. мртав, мршац.

мејдан м двобој, мегдан“. — Идем на мејдан Божини Радованову. — Ако је

Божина тун, нека искочи на мејдан. — Мејдан је чињен ђекад у Куча, обично за

какву увреду (2: 196); мејдан (1: 292); | мејданџија м мегданџија”. — Они су »у

име њега« одабирали другога, поузданијега, мејданџију (2:197).
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м"ек мека -о а. “који се лако увија, угиба под притиском”, б. који угодно и

благо делује на чула”; в. нежан, човечан”, изр. - образ стидљивост”. — Учиње то

од мека образа. — Од мека образа — трбу до зуба“; изр. мека на сису“која се лако

музе”. — Она је мека на сису и одморим се док ју музем; | мекобраза“н -зна -o

“стидљив”. — А нем'б га, ч"бче, видиш-(л)и да је мекобразно, | мекобраштина ж

“стидљивост”, | мекота ж питомина”. — Нама“ка“н се на мекоту, | мекофукм

“меко и укусно јело“. — Прије неку вечен ја бјд"о код Петра и жена му спрем'ила

некакве палач инке и таквога мекофука не знам јесам ли се у мој вијек дофата, в.

мрза“н, | меч"ит мечим несв“гњечити, прштити”. —Мечи се грожђе.

мекет м мекетање“. — Чула сам мекет, а не виђу и(x); | мекет ат-ºеће несв

“гласати се као коза“.

мелем м лековита маст која се привија на рану”. — Веће ране се обавијају

мелемом, који се тако и арбанашки зове и који се дијели на слатки и грки мелем. — О

таквоме се каже...мелемом је (2: 549-550); | мелема“н-мна -о а. “који се тиче ме

лема”. — Њему је и ријеч мелемна. — Облагана је рана мелемном крпицом (2: 5511;

в. врху, б. “особа благе нарави, душевна”; | мелемно прил. — Све му је мелемно, и

што чињи и што збори, fмелемник м пријатан човек“. — Мелемникје и ка“(д)-те

сријета и ка“(д)-те прати, | мелемница ж. — Та је жена и баница и мелемница.

меле бн-бна м милион“.

мерагџија м мераклија“. — Он је мало згодни, жиђи е, Предраг је на њега

виши мерагџија.

м"ерат -ам несв“ударати, тући“; в. шут, шуто.

мергир м камен међаш”; в. мапир.

мeрeметит-им несв“тући“. — Није га мереметио кад је био вака“т, а то је

сад убичило и не помага ништа.

месо с 9, дивје -. — Грки мелем привијао се... на набоје, ђе се појављивало

»дивје месо“ (2: 550).

мест) метем несв“чистити метлом”. — Мела, не мела, ту је вазда глибаво,

|метла жа. “направа за метење од шибљикастих гранчица или брезовог прућа“.

—Мене ми се чињ и да сам се родила с метлом и да се од ње нећу одвојит ни на

та“ свијет, б. “коровска трава из рода Косhia, најчешће од врсте Косhia scoparia од

које се праве метле за чишћење спољашњег простора, дворишта“; |метлица дем.

— Начињи се метлица от чесовије гранчица“.

мест) метем несв“разметати брашно, изметати масло“. — Био је они стап

што жене мету варенику, в. каша, | м"ећа ж храна за свиње, с мало брашна“. —

Рече цареву слуги, да прстен дадне у мећу једној патки да га прождре (2: 4551, в.

подмета, | мећа"ица ж кружна плочица на дугој дршци, за разметање масла у

стапу”. — Никад нијесам више до пет пута манула оном мећаицом и знавасмо:

ка“(д)-се измете, на масло она мећа"ица остане; i мећарица ж палица, дрвце за

разметање брашна“. — Брашно (се) разметало... мећарицом, која се откидала с врха

од младејеле (2:34 101).

мест) се метем се несв“боравити на хладноћи, бити изложен студени“. —

Ђеца ми се мету за овцама, а немам им) што обуј, | Мећава ж снежне падавине

праћене ветром”. — Не може)ш од мећаве ока отворит.

металиште с место за бацање камена”. — Мјесто ђе се баца камен зове се

»метало« или »металиште« (2: 347); | метало с исто”; } метат / мећат мећем

несв1. бацати камен с рамена”. — Метање, тј. бацање камена с рамена је опште
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позната игра... којом се проба момачка снага (2: 347); 2. стављати, полагати“. —Тб

су л"уђи метали за нашћеницбм, да сакрију од|-ђеце, | мета“к метка м избачај

камена с рамена”. — Његов метак био је пребачио Турчинов за добар крок (3:180);

метнут метнем св 1. бацити камен с рамена”. —Кадје други пут метнуо, нико

му га више није добача, 2. ставити“. — Метни га тамо ђе драго, | метач м камен

који се баца с рамена“. — Камен који се баца (зове се) метач (2: 347). — Узе метач

камен у железну руку па, не хтједући чинити никаква загона, стаде на биљегу, те

једнијем махом руке ућера Турчина у лаж (3:180).

метат / мећат меће несвбезл севати“. — Меће свијећа; | метнут метне

св севнути”. — Метнуло је од Гарчева“.

метеј / метех м сеоски пашњак, комуница”. — Тун је метеј њин био и он

је тамо чува овце. — Подијеле се ораће земље, ливаде и метеси (2: 124]; в. вака“м,

баштина, крајчић (12: 32).

метеп м мехтеб, основна школа” (2: 442).

метер"из м шанац“. — У боју је свак себи правио шанчић или метериз (2:

183).

мет"ил” -Ил”а м болест оваца, коза“.

м"етла ж в. мест/.

м"ећа ж в. мест).

мећава ж в. карамлак, мес/т) се.

мећик м “чунак у шиваћој машини, калем с концем од којега при шивењу

настаје доња страна шава“.

Меч"ит Мечим В. мек.

меџидија ж 1. турски сребрни новац од 20 гроша, кован 1844, за време владе

султана Абдула Меџида”; 2.“фес бољег квалитета, назван по истом султану“ (2:93).

м"ије с / мијех м мех”. — Узе оно мије (Бc). — (Остала је) сујма за украдени

мијех смока (2: 155). — Дипле су прављене с мехом или без њега, | мјешина ж

“мех, мешина за скоруп”, в. мјешавина, набијат, мјешавина, | мјешчић м дем

a. “мали мех за урду”. — Урда се држи у »мјешчићу« и једе на планини (1:239); б.

*стомак, трбух“. — Сваки се уклонијо када смо губави, па чува свој мјешчић (3:79).

мијена -ежа. Месечева фаза између уштапа и прве четврти, праћена оби

чно променом времена”. — Да није каква мијена. — Брзо ће мијeнa — забол”ело ме

кол”ено, б. “нека друштвена игра” (2: 370); | мијен"ит се мијени се а. “променити

се (о Месецу — суштапа на млад месец). —Зна ли се ка“(д)-ће да се мијени? — У

календар пише да ће се мијенит у четвртак, б. променити се (о времену)“. —

Сијева ми у кости, брзо ће се мијенит.

мијешат мијешам несв“мешати“. — Мијешаш то да ти не загори, |

мјешавина ж пуномасни сир, мало просушен, посољен и измрвљен, у меши

ни“; в. каменица. — Мјешавина е сир кои се пршти и меће се у мјешину (Бc).

— Пуна нбга смо га мјешавине сварили. — Мјешавина, тако и у арб, се прави од

смрвљенога сира, који се у мрвама посоли, па се спрема у скиснуту брављу мјеши

ну (2:32, 1:237); | мјеша"ица ж варјача за мешање“. — Ка“(д)-се то свари, тама

(узмеш) мјешаицу и мијешај).

милет ж 1. непослушно, неваспитано чељаде“. — Тб су па“ćе милети; 2.

"мноштво, маса”. — Около је сједио свакојаки »милетк: бабе и старци и сваковрсна

младеж (2: 282). — Хоће да за ћеф своје жене толики милет птица удави и од њих

жени кућу направи (2: 337); | милетка ж непослушно женско чељаде“. — Да ми
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је јадној дофатит ону милетку да ју тегнем за ону витицу, | мил"ече -ета с де

pиште, безобразниче (в.). — Клепи то милече поганб, да ми не палºкa и задијева

ђецу.

милост! -ости ж мали дар, као знак пажње, наклоности“. — Ово ми је

милбс ofд)-ђевера, | милостива“н-вна -о милостив“. — Она је и према крвника

била милостивна, | мил"улаж крава благе нарави, размажена”; | м'ила ж раз

мажена овца, коза“. — Размакнешјагње и оно иде за тобом и ка“т порасте и ето ти

мила; | мил”авоша ж умиљата овца“; | м"илурица ж умиљата коза“.

миљ м дебела игла са спљоштеним, оштрим крајем као у длета”. — Прили

ком вађења куршума из ране служио је »миљ«, којим се и кости из ране вадиле (2:

551, 1:313).

миња-еж експлозивна направа, мина”. — Од онога динамида начињали су

миње, баче један клас и лов или рибу, | мињат -ам несв“минирати“. — Ка“(д) су

мињали пут уз Ријеку, ил”аде су миња“н запалили.

мираж чисти природни запах воћа или старинског јела, мирис. —Данас

више нема миру ни ружа, а не јабука али дуња, в. мучњак, | мирис м 9, |

мирисат -шем несва. “одавати из себе пријатан мирис. — Липа још помало

мирише, б. удисати пријатни мирис. — Ове руже дана“с не можда миришеш:

лијепе су за око, а ђаола не мирише, - се -ишу се показивати знаке сагласности

у пословима сумњиве моралности“; в. зеленаш, | мириснут-нем сва.“омирисати,

помирисати“, б. пољубити дете (обично у главу, у косицу)”. — Прима“ки глашу да

ју бака мирисне.

мираз -азама. Имовина коју жена доноси мужу приликом удаје“; в. очин

ство (2: 126); б. “неочекивано »страно тело« у јелу, пићу”. — Вала сам могла без

овога мираза с вериган.

мирал'aj-аја м виши војни заповедник у турској војсци“.

м'ира“н мирна -о “миран, смирен”. — Био је миран чек, ма кад га "ргнеш,

боле да му нијеси близу, filº мирим несва. “решавати умир крви“. — Рана

се мирила с половином крвнога умира (2: 171), б. судити за одштету за крађу”. —

Онда је мирена украдена ствар са седам пута таквом (2: 161); | мирничина м ми

ран човек, добричина”. — Мисле многи мирничина, а он, кад му дођенуше Јаблана,

потеже дрвену наслоњачу (4:273); в. дођенут.

мирија ж порез, данак“. — У то дође коњаник на бијесну коњу, који носи

царску мирију (2: 206).

м"ирис м В. мира.

миритат -ам (не)св“плаћати дуг“. — Мирита је све што је дугова и сад

може да дане.

миса“ / мисан мисли ж мисао“. — Они су сви били у једну мисан ||

м"исит-им несв“мислити”.

миč! узв за вабљење мачке.

м"иčИт-им (не)св“љубити“; в. Глава.

мит"о - а с накнада коју родбини убијенога даје убичина родбина, поклон,

дар”. — Има ли кои мито?; | митница ж подмитљивица”. — Земља је митница, оће

гноја (2:45).

митрол”ез-еза м митраљез, в. раздробит, фишек.

мића ж“динамит“.

м"ицат мичем несвв. мај.
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мичи 15, последњи члан бројалице у игри »џиџање.«” (2: 343).

миш м зоол животињица, штеточина из реда глодара Мus', | мишињак

м“мишји измет“.

м'ишка ж мишица“. — Оно му остаде мишка преко онога клупка.

мјед -и ж бакар”. — Ови су котлови начињани од мједи, | мједеница ж

“звонце”; в. леденица, изр. мједенд гувно место на коме се окупљају вештице”.

мје"Ир -а м мехур, поткожна течност на месту опекотине“. — Искочите ти

мјеир и по нози.

мјерит -им несв1. мерити, одмеравати, процењивати“. — Кат почне да

мјери, не бој се да ће на своју штету, 2. нишанити“. — Дрекале га мјери џеферда

ном, / Ђе мјеријо, ту је погодиjo / У коталац ђе му цука душа (5: 54) мјеркат

-ам несв. — Намањују се тудијен и нешто мјеркају, а најте оно што су оставили; |

мјерколит-им несвдем. — Кад не знају што те од|-себе, мјерколе оне работе.

мјешавина ж в. мијешаш.

мјешина ж в. мије.

млад -и ж младунчад“. — Изјутра се одвоји »млад« (јагњад, јарад и телад)

од остале стоке, па се тако одвојена отера на попасак и том приликом гони се само

китама од здравца. — Рече мајка да донесеш за млад мало траве (1: 309). — Уочи

Ђурђева дне одлучи се први пут млад од млечне стоке (2: 241); | младе -ета с

младунче“. — Лијепо ти оно младе, небирулбк! (2: 10); в. изјаловче, омладит се,

младит се млади се несв“поново израстати, омлађивати се“. — Трава се брзо

млади ако ју не арају, ако не пасе живб, | младић м. —Младићјетама затворен,

младунче -ета с »позније младе.«, јагње, јаре“ (2:10); | младин"a -'é ж1. “свеже

младо месо“. — Нашкопио се младине па сад може да звијука, 2. “млад месец“.

— Ево је младина, | младбст) -стиж | младок'осни -a -ô “младо сено, отава”. —

Били што сијена, Ббро? — Билијечак од онога младокоснбгаса“ дно Мокре; |

младошк'опа“ц-пца м млад кастриран мужјак“. — За млада ушкопљена брава каже

се »Младошкопац.« (2:15); | младун"ица ж пеј жена која хоће да прикрије године,

да буде „млађа“ него што јесте“. — Има овије младуница“ које оте да су млађе од|-

ђеце. — Неке наше младунице млого панте, а не умију да рачунау.

млаз м младица, ластар“ (Бc), в. искус, | млазика ж зановетни љетораст“

(2:38).

млака ж подводно земљиште“, в. маква.

млатач -ача м дуга танка мотка за млаћење зрелог воћа”; в. трескалица, |

млатињат -ам несв“лутати, скитарати”. — Кол'ко млатиња она аветиња, кумим те

Богом, | млатит-им св ударити“. — Кад ју је гребула млатила, одма се ćетила

како се зове, | млатнут -нем св“исто“. — Боле ће бит да се мало изма“кнеш,

да те не млатне; | млатит млатим несв1. “врћи млаћењем”. — Оћемо ли сутра,

молећи Бога, да млатимо онб мало пченице?; 2. “мучити сваковрсним захтеви

ма”. — Зашто сте ову ђевојку узели те млатите ш њом?; | млаћеница ж остатак

млека после изметања масла“. — Ка“(д)-се измете масло, остане млаћеница (Бc). —

Изметено млијеко зове се млаћеница (2: 34).

млекара ж овца која се музе”. — Он чуваше јалове, а син му чуваше

млекаре. — Чува овце млекаре || млекарина ж накнада за изгон оваца на

планински пашњак“. — Зецке овце су се иза гониле на млекарину: од млекаре

килу али окусира. — (Било је) давање оваца на мљекарину (11:90); | млекула

ж"крава која даје доста млека“, | млијек'о - а с кисело млеко“. — Удроби л”еба у
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млијеко и нека ти бидне доста, изр. — мајчино (у клетви). — "Ајде, дијете, дабогда

те млијек'о мајчино разгубало!; | млијекоша ж в. млекула; | мл”ећ"авина /

млеч"авина ж в. млаћеница (Бз); || млијеч м 1. бео сок на петељци младе смокве

или на стабљикама неких трава”. — Огули ту смокву да те та“ млијеч не оклапи, в.

оклашина, оклашиш, 2. мрест“. — Рибе су у млијеч. — Неки пију млијеч да очисте

софру (2: 515); | млијеч"a"ц -чца м в. млијеч 1; || млијечан -чна -о“који је погодан

за испашу и на коме стока која се музе има доста млека”. — Не ваља се сухом граном

с прољећа млијечна стока ћерати, јер тијем начином стока запраже варенику (2:

328); в. киша: | млијечница ж млечна каша, житко скувано брашно у млеку”. —

Кад се брашно сипало у врелу варенику и као каша варило, то се јело) зове млијеч

ница (2:101); | млијечњак м мужјак рибе“. — Побише се млијечњаци (Бч).

мл"иво са. “млевење“ (2: 479), б. брашно“. — Отиш'ā“н је да догна мливо,

зецко -.

млијек'о - а с в. млекара.

млин м, мн млини, воденица”. — Замио је жито у млин на Биоче (2: 52, 1:

11).

млита ж “лења, млитава особа”. — Ада, та ће млита огријешит землу ку

дијен гази, | млита — е ж безвољна, апатична женска особа”. — Та млита не би

умјела побл”еј ни ка“(д) бију смрт призам'ила, | млитав-а-о“. — Ка“(д)-ти руку

пружи, видиш колико је млитав и да у њега нема живота; || млит"о м хип. —

"Ајде, мл'ито, тресни се мало, да не липчеш, | млит'оња м исто“. — Да га боли,

ономе млит'оњи Ни мелеми не би помагали; | млитула ж в. млита. — А учини

нешто, млитуло млитава, дбјте ти л”уђи у глиб.

млоги -a -ô којих има много“, в. грлобоља, | млого прил много“; ||

млогаш прил “много пута“. — Млoгаш је одио сам у млин, | млозина ж многи

људи“. — Млозина су то учињели, па те га млозина и платит, | множ м/ж мно

штво“. — Наједном загрмље множ гласова (3:220).

мл'āват млим / мним несвм мислити“. — Ја сам мл”ава е више нећу куће

виђат.

мл”ацкат -ам несв“стварати шум одвајајући усне жваћући“. — Кад "ије, не

може да не млацка; | мл”ацнут -нем св.

м"бба ж узајамна помоћ у већим радовима, најчешће грађевинским и ко

сидбеним”. — Док је било луђин, од или су на мобе, помагали један другојега; |

мобар м учесник у моби“.

могат могаднем моћи“. — Оли могат да му ово понесеш Мишу?; | мој

могу моћи”; | могућа“н -ћна -о“који има материјалну могућност”; в. вађевина.

модар модра-о“који је модре боје“. — Вас је био модар и он зна што су

му чињели, } модрет - им несв“постајати модар“. — А потпуно бјеше почела да

модри, да црвени, | модрина -ēж лепота набујалих усева”. — Биће бирићета од

ове модрине ако мало и засуши, в. субјелкас/т).

мбза“к мозга м 9; изр. кука из мозга, form. м“човек велике / мале

памети”; | мбзг"оњица м пеј. — Чусте ли што лијепо од онога мозгоњице?

мој могу в. могат.

молит молим (не)св1. молити“. — Одио сам да му се молим да ми нађе

какву работу за-во дијете. — Немб ме дират, молин ти се, 2. нудити“. — Јело, ја

Тебе не моли л”ебом.

м"ол” м мољац”.
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мома ж девојка“. — Мома спаше нехајаше, | мом"a°к момка / момка м 1.

млад неожењен човек“. — "Ајде, скочи ка момак и врни ми оне овце. — Био је ка

вила момак да га има к'о научит, | момче / монче - ета, зб мончад, с дем. —

Који бјеу она два монч'ета с тобом? — Питала мончад једнога ђеда што те учињет

Њемци у Русију, а он река“: „Биће некако, мончади“; | момчадија ж група

младих људи“; в. нокат у долину, | момчина м. —Тб је била момчина залуду, да

не крену на запут, | монч'еце -ета с дем момчић“. — Тражило те некб монч'еце.

— Прбђе чоек и једно монч'еце ш њим, (2: 114]; 2. послушник”, в. пристав, | MO

мкиња ж слушкиња” (2: 109).

мора ж вештица која долази у сну; в. чума, | морна ж вештица"; в.

вјештица (2:293); | моретница ж вештица, проклетница”. — Живју огањ изгорио,

моретницу (2: 260).

морукача ж. сорта Тикве (?)“. — Мутна вода иде у Морачу) А све носи куле и

чардаке / И некакве тикве морукаче (5: 232).

московка ж “модел руске пушке” (2:91).

м"бс{т) моста м 4. — У прву мрак смо прешли преко моста на "Анове, |

мостић м. — На ни мостић нешто рађау и мора сам мало причекат.

мосур м траг од ударца прутом”. — Све су му остали мосури по гузици.

мотавило с дуг штап за намотавање пређе, ткања, мотовило“. — Ја погледну:

онб мотавило! А није мања нб оволико, а дебела е такб (беча, в.). — Они му

ђетић сува висок ка мотавило; в. нота (неварена).

мотрит мотрим несв“гледати, посматрати из прикрајка“. — Ја сам сваку н"бј

мотрио, али се није појавјевала, в. појавит се, појавјеват се.

моуp / мохур м "печат, мухур”. — Рече му, да ће га посјеј” ако му не нађе из

губјен моур (2:454). —Ђе је тобоже и мохур у плочу урезан (2:340).

моћи / мошти плт“земни остаци свеца“.

моч"ар -āpºа м влага, мокрина”; | мочарина ж спарина”. — Притисла ова

мочарина и не мош ни да“нут.

мошти в. моћи.

мошток м дивљи дуван“. — Свраб на кози, као и на овци, лијечио се одваром

од кочања дивљега дувана, који се инако зове ждивјан“ или »Мошток; (2:19-20).

мрава ж овца, по боји главе“; | мраван м "ован, по боји главе” (2: 10);

| мравбл” м зоол мрав“. — Удавише ме ови мравбли, не знам окле ми д'бде

до огњишта, ка да ће и они да се грију; | мравињак м 1. мрав”. — Пецну ме

мравињак.— Кучи још означавају мрава и речју мравињак (2: 337); 2. мравињак“. —

"Ево ми мравињак испод прага, | мраваљ (?) м мрав“. — Удави мраваљ аждају (2:

337); | мравињи -a -e “који се тиче мрава, мрављи“; в. међед, међеђи.

мрак м 9. — Одовде смо кренули у мрак. — Дођоше кад је била мрак (К),

в. мос/т); | мрака ж мрачно време, оморина”. — Притисла некаква мрака, а не

изгледа да ће бит кише, | мрачница ж мрачна просторија”. — Можда е неђе

бачен у некакву мрачницу ђе нема вида, ни сунца ни мјесеца, | мрачара ж

"мрачна јама, пећина”. — Хајдуци (су се) у својој подземној мрачари осјећали без

бједни (3:477).

мрамор м надгробни камен”. — Тун ће му мрамбр пукнут. — Сваки (гроб) је

покривен са неколико грубих плоча и над сваким је прост, неправиланонизак »мра

мор« или »киљан“ (1:46), в. килан. — Да загрле гробу мрамор више глава (2: 258).

мрва ж 1. мpва, мало“. — Да ми мрву л”еба. — Отреси те мрве с рукава,
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2. “ситан остатак”. — Не знам има ли са (д)-тога и мрве, в. дуб, 3. мала овца”; 4.

“детенце“. — Што ми не доведосте ону мрву, да га баба види, | мрвица ж дема.

мала мрва“; б. мало, ситно дете“. — Пуштите ми ту мрвицу, нем бте грајат на њу,

мршица ж мрвица”. — Ја сам при њима козле, мршица, ништа (3:85); | м"pвит

-им несв“ситнити“. — Мичита“ л”еб испред)-ђеце, да не мрве кад не-оте да ију.

(мрг-?) - и несв“прести (о мачки)”. — Избачи тумачку наизван па иако тако

лијепо мрги.

мрг"ин -ина в. матиp.

мргуд м намрштен човек“. — А да те нијесу карали те си мргуд (4:44).

м"рдат(ce) -ам (се) несв“померати”. — Ка“(д) онамо: они ју не мрдали, нб

онако како сам ју ја оставио, ни да у обрну на леђа, | мрднут -нем св. "поме

pити (се), помакнути (ce)”. — Не могу, вала, да мрднем ни преко сланке. — Мрдни

гузицбм, нијесу ти руке опале и посмируј по кући, да ти л”уђи не улазе ка у

"избу, в. запријетит, стат.

м"pдит се -им се несв“мргодити се, мрштити се“; в. заплачит.

мрена ж очно обољење, катаракта“; в. рошци.

мрешкат се -а се несв“показивати знаке погоршавања времена”. — Нешто се

мрешка небо, могло би се и мијенит, | мрешколит се -и се дем. — Мрешколи се

од Гарчева“, не знам оће ли не сквасит.

мрж'ет мрзим несв“мрзети“. — Мржели су се горе нб ови наши и њини,

| мрзав ж“мржња, омраза”. — Један другога не може виђет од мрзави. — То је

главни узрок унутрашње мрзави међу осталим Кучима и Дрекаловићима (2: 481).

— Дође до »мрзави“ и развода брака (2: 299), | мрзан м који је омражен, омра

женик”. — Оста кућа на мрзана, | мрзан мрзна -о “мрзак. — Није му мрзно

ни плеће јагњеће. — Може се он намај и на добар качамак, а није му мрза“н

ни неки други мекофук, | мрзно прил. — А да, божа ти вјера, не би и(м) ни

мрзно било, | мрзновољан -љна -о “нерасположен, мрзовољан”; в. одбашан

[2: 477); |мрсак мрска -о “неомиљен, мрзак”, | мрско прил. — Мрско ми је и

причат о томе.

мрзгор м сасушена, спечена прљавштина”. — Они мрзгор прво се стуче, па

се тама пере.

мријет мрем несв“умирати“. — Ако ми тебе, Станоје, није најжалије

даб бгда никад не мрла (Бе). — Он је био тун дош'ā“ да мре.

мрк мрка -оa. таман, тамносив, загасит”. — Бјеше на њега нечесова фањела

мрка, б.“љутит, нерасположен“. — Нешто је мрк, нембте га задијеват; | м"рка ж

“овца“, | мрков ма. коњ”, б. “вук”. — Вук мрков, који ни од чега не узмиче (3:68);

в. чучак, | мркна ж кобила мрке боје“; | мрк'оња м°во“; | мркула / мркуја ж

крава“; | мркушаж овца” (2:18 334 489); в. рашица.

мркат се мркају се несв“парити се (о овцама)”; | мркање с овчије прази

ло” (2:20); | мркач -āчам 1. ован за приплод”; 2. женскар“. — Ове мркаче води

она работа.

мркнут-не св “смрачити се“. — Кад је мркло, извели су ме горе опет и

опет зашто сам Лелекa ФИЛ'ипа; | м"рцат мрче несв“смрачивати се”. — Овијема,

река“н би, неће ника“д мpцат, ка што је млогијема, од њине банде, мркло без

ника“(д) свитања.

мрљанут - анем св“залутати, забасати, изгубити се, скренути с пута“. — Је

дан више мрљанут, нема штете (4: 205).
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мрс м/ж 1. млечни производи“. — Скупи л”ети мрс, сир, мјешавину,

скоруп, продај) ујесен, узми паре, а оно пића што сам има — нијесан га одма

продава, причека му цијену (К). — И пита ме Петар: је ли истина да ви наћас

"имате у кућу ил”аду и двјеста кила“н бијелбга мрса, сира, мјешавине. — Ира

танка, нема ника“кве мрси у себе (Бc), 2. стајско ђубре“. — То је "акнуло, она

дебелица, а нагнојено, па нади доле мрс у земју.

мрскатат -ам несв“мрзети“ (Ж32).

мрта“в мртва -o 1. “. — Било је тамо више о-двадес мртвије. — Милуна

нема ни међу живијема ни међу мртвијема, оће да рече да није жив, а није ни

мртав зашто му поп није очита опијело, 2. неспособан, лењ”. —Тб је мртво и

није га Ббг ни за што да. —Кад братственици увиде, да је онај кога се освета најви

ше тиче... одвећ лијен и мртав, тада му реку да он почине (2: 172), изр. мртви чво

*чвор који се не може развезати повлачењем једног од крајева канапа, конопца“, f
мрта“ц мрцам мртвац, покојник“. —Ђе су гојтудијена нашли мрца аустринскога

— сваки је православни био! — Мрта“ц је вазда у цркву ноћио. — Кад је било да

се креће мрта“ц, нико не смије приступит. — Умрлога у кучкијех Срба зову »мр

тац«, а у мусломана меит. — »Дворети« болесника или мрца дужност је свачија (2:

247.248);fºr -a -ô “који се односи на »мрца«”. — Мрта“чка вечера дае се

ка“ (д) се двор и мрта“ц; в. скриња. — У мухамеданаца »мртачку« одјећу шије хоџа

[2: 264); | мртвик -ика м лењивац, ленчуга”. — А што си мисио: е ће те они

мртвик помој, | мртвица жhм лења, неуредна особа”. — А мртвицо мртва, неј, ја

ним, л”уђе пуштити) у ови глиб. — Породиља... која се тешко опоравља укорена

је, да је мртвица (2: 5271. || мртвиче-ета с. — Сви су мртвичад — ка им) мајка, в.

ба“зfg/, ба“жђет.

мрцин -а-о“који потиче од животиње која се не налази међу онима којима се

храни човек, који потиче од угинуле животиње, мрцине“. —Ни таква велика штедња

неће нагнати кучкога Србина, даједе »мрцино“ месо..., јежеве и »јазбавце.« (2: 103).

– Орао није за цара, јер ије мрцино месо (2: 337); | мрцина ж изнемогао коњ”;

мрцино прил ружно, мрско“. — Вала ми је мрцино о томе и причат. — Ја нећу

мрцино умријет (3:52). — Нећемо се мрцино пуштити (5: 368).

м"рчм гар, чађ. — Ђе нађо ови мрч, да ми је знат. — Мрч је такође сред

ство против урока и зла ока, а њим се често дотакне по које лакомије дијете у чело

(2:311). — На зубуну учини крст од мрча (2: 282); | мрчав -a -o “чађав”. — Кући

стигосмо ка оџачари мрчави (4: 1921, | мрчит (се) -им (се) несв1. "прљати (ce)

гаром”. — Бачите то, ђецо, нем бте се мрчит. — Није Драгиша ни пушке мрчио. —

За чобанином су скидали звона и мрчили стоку и угиче (2: 268); 2. упуштати се у

бесмислен подухват“. — Нембте мрчит ако не знате што ћете потле чињет.

мрча -'é ж несрећница“. — Бјеше ли она мрча још жива?; | мрча“н мpчна

-о ојађен, несрећан“. — Она му жена мpчна бјде у ббницу, ђеца без начина, а он

не зна куј да се обрне од работе, | мрчен -a -o “несрећан, унесрећен”. — Они Војо

мрчени нешто у школу бјеше, жа и|м) да га макну, а ја више не мога да идем, |

мрч"о -а м несрећник“. — Што си оно учинио, мрчо, ја(д)-те наша“ ка-те наша“.

— Мислила сам на једнога мрча бангавога (4:370); | мрч"ов м “мученик, несрећ

ник”. — Зови онога мрч"ова да мало преда“не и попије чашу ракије; | мрч"улаж.

– Čјде мрчула да изагна овце и запе ногбм за некакву жицу — и ту сују нашли

ка“ (д)-су овце саме дошле дома, | мpчник м несрећник“. — Чули се што за нога

мpчника, в. тегнут, тежа; || мpчница ж несрећница“. — Свакује стопу мpчница
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огријешила, | мрчо- у сложеницама типа: Зна ли се што за оно мрчо-дијете? —

Каква бјеше она мpчo-ђевојка. — Овакбе Мил”о мрчо-Милеву слима. — Ојдо да

виђу мрчo-Јовану.

мрчава ж 1. јаруга, удубљење у густој шуми, оивичени стрмим камења

ром”. —Доша“ сам из оне мрчаве од лијеса“ка“, 2. “велики градитељски подухват“.

— Колики је убан кренуо да копа — то је права мрчава (Кж) (12: 31); 3. тама,

мрак”. — Наједанпут паде такав мрак, да се у густу шумску мрчаву једва једвице

човјек видијо окренути (3:72).

мрчат - и безл несв“имати несвестицу”. — Мрчи ми свијес. — Мрче ми

свијес кад и виђо е иду к мене, в. скале.

мрш! узв за терање пса, | мрш"икат -ам несв“терати, одгонити пса”. — А

што га мpшикаш стално, не сметати, ч"бче, ништа, | мрш"икнут -нем св. — Што

не мршикну ону бизу испре-куће, | мршнут -нем св“исто“. — Мршни ту кулу

отoлен.

мршица ж в. мрва.

муанат-а-о“непредвидљивог понашања“. —Тбје муанато и никад не знаш

ка“(д)-ће се копрцнут.

му"ар -āpºа м бот крмна биљка из породице трава, Setaria”.

м"уда“р мудра - о уман, одмерен у поступцима“. — Бабајб|j} (ј)е била заисто

мудра жена, а она се иста“њила, | мудра ж женска особа која се покушава пред

ставити мудријом него што јесте, мудријашица“. — Петкова се мудра не намаља из

куће (4: 307); | мудрица ж исто“. — Не може мудрица да не зађене, | мудрина

ж“мудрост, вештина”. — Кад аветиње почну да причају о мудрини, то је таман да

се чоеку стужи. — Кад је царева кјер цару отишла, испричала је како је избавјена

мудрином Шогоњичином (2:452); t мудроват -ујем несвпеј разглабати о нечему

што се не разуме“. — Ка“(д)-се ајвани састану и почну да мудрују, најла“кче им)

се може мјерит памет.

м"уда“ц м, само у обраћању старијих дечачићу. — "Ајде, муда“ц, благо баби,

иза“гна ону овцу из ливаде. — А, муда“ц, донеси ђеду једну жишку да запали

цинг'ар, | мудо - а с тестис“. — С нес'ојима се муда не мјере, | мудал” м момак

»од једне мисли“ (у обраћању старијих)“. — "Ајте, моји мудали, донесите и оне два

пластића, | мудоња м храбар, силовит човек“. — Мудоња је то био и није му око

угарало ни претким, | мудоњица м кочоперана неугледан и приглуп човек“. — Оће

мудоњица, насум, да се прима“кне луђима, а не зна колико је то тешка работа.

мужа ж извлачење млека из вимена краве, овце, козе, музење“, | музара

*крава, овца која се музе“. — Причам по комшилуку каква је музара, триш машала

(4: 253, 2:12); | музница ж исто“. — Лијепаје та музница, | музач м камен пред

стругом на коме седи пастир који музе овце“. — Пред стругом су два камена, који се

зову музачи, јер на њима седе пастири или жене, који пропуштају једну по једну

овцу и музу (1:237, 2:27), | музарица ж, в. пиштарица, | муст) музем несв. —

Сви су они музли: требало је помус пет)-шес крава“ и сто оваца“.

мужак м мужјак“. — А веле: мужак бече је млого мањи нб женска.

музара / музница ж в. мужа.

музика ж усна хармоника”; в. нsидат.

музур-урам ухода, осматрач, извиђач“.

мука ж a. 9. — Мука е, јада“н, вазда на народ била: на некога мука, на

некога добро. —Уфатила га је мука — кад болесник падне у несвијест (2: 521-5221;
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в. падање, б. порођајни болови”. — Кад је породиља при порођају, каже се: „На муке

је“. — Ако је жена на порођај, те на муку, дође с онијем стапом те јЈу овако цукне

ис-трипут, тача“с се раздвои ж-ђететом, изр. муке ђетиње порођајни болови”. —

"Умрла је на муке ђетиње, | мучан мучна -о тежак“. —Тбе мучан поса“ био,

та“ пазари, обично се одило понеђелником и четвртком у пјацу (Кж), изр. мучни

са ат в. умрли час (2: 247); | мученик м измучен човек, кога су убиле несреће”.

— Што се од мученика чињело — не знам ни како је жив, | мученица ж измучена

жена”. — Не огријеши се с том мученицбм, доста јбlj-j)е што су ју ђеца убила;

| мученици “Светих 40 мученика Севастијских — Младенци“. — На мученике у

кучкијех Срба горе жcлемишће“ на расадницима (2: 241); | м"учит (се) -им (се)

несв“мучити се патити“. — Васи вијек се мучила мpчница, а та“н злосретњи син

ју нагрди безлијека, | мучног"уз -a -o “Лењ”. — Брже, мучногузе, не можемо ве

чекат, | мучногуз м лењивац, ленштина”. — Нећемо онога мучногуза дочекат,

мучногуза ж лења жена”. — А, мучногузо, мрдни лијечак, не бој се.

мукавица ж болест оваца, коза, праћена храмањем и слепилом”. — Даемо

овцама некакву траву од мукавице.

мукајет непрому изр. ни мукајет не прословити“. — Она га пцује, а он ни

мукајет.

мукат муче несв“гласати се као говече“.

м"улина жа. “углачан камен из речног корита, облутак“, б. камен кафенка

сте боје“ (Бc).

мула“г"ин -ина м танки преградни зид између кужине и камаре, обично од

омалтерисаног плетера“.

муња ж гром, светлосни ефекат електричног пражњења“. — Гром се иначе

зове муња (2: 332).

муp- основа с почетним м- м. к- за обраћање мушкој деци”; | муралија. —

Ану, муралија л'Ил”ин, поита за овцама, нем'б тудије нагузиват, | мураш м.

— "Ајде, мој мурашу, скочи до стрика и донеси ми ону мацолу вишу: || мурац

мyрца м. — "Ајде, мура“ц бабин, послуша ме е ћу те избит ка магаре, ј м"уре -ета.

— А, муре бабино, поита за овцама, | мур'о -а. — А, муро, муро, врни ми оне

овце да не ускоче у фрметин, | мур'оња. — Срб и лите ђе, муроња?

муpва ж бот дрво и плод дуда, Мorus”. — Имали смо ми ту велику муpву,

али је излињала, осушила се (1: 261, 2: 59); в. стегнут, | муpва -\е ж “ракија

од муpве, дудовача“. — Тата је сваку ракију, и лбзу и муpву, оставја на дваездва

града (2: 59); | муpвoвача ж исто“. — Мајка даде ђеду Ристу чашу муpвоваче,

а он је нагну па се загрцну: „Е, ђаво те, лише те тамо, сваку кап попио лутали

би.“

мурга ж овца, коза црвенкасте боје“; | муpгом "ован, јарац црвенкасте

боје“; | мургоња м исто”; || мургоњица м дем; || мурђа ж овца“; | муров

м“пас црвенкасте боје“, арб. мурови (2:9). — Погледни то дијете, да га муров не

дофати.

мусафир м гост”. — Њима су вазда додили мусафири, | мусафирски -a

-б“гостински“. — Дочеку мусафирски (у лелекању) (2: 105108).

м"уст) музем в. мужа.

м"yć! узв за терање магарета, | м"yćком магарац“.

мутит мутим несв“мешати, мутити“. — Ова ђеца нешто вазда муте,

мућкају и никад да то све заврше, | мутница ж малтер“. — Камен тешу сами
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Кучи »мајстори«, а сами справљају и варили клак и мешају с песковитом пржином,

те добијају особито чврсту мутницу (малтер), која се просто скамени у зиду (1:

248); | мућење с друго орање” (2:48); | мућкат -ам несв“мућкати”; | мућколит

-им дем несв. — Кад узме прву ракију, мућколи је у уста па у тама прождре, |

мутљавина ж мутна вода”; в. жаба.

мућим 2. — Није мућим, да је та чојак умро, док се доста јада не нагледа (2:

498).

муфлис м човек који је банкротирао“. — Прича се да су Пала с Медуна

проћерали, пошто су му као муфлису раздрли доламу на стражњици. — У Турака

су се »муфлису.« од стране власти раздирале гаће на стражњици (2: 141 162); |

муфлислак м банкротство” (2: 162).

муха ж пчела” (2: 42).

мучат - им несв“ћутати, не гласкати се“. — Ђедо ни нешто јутрбс мучи, да

га неко није наиједио. — Муче ка тушице, не чују се колико да нијесу живе (4:35);

| мучке прил 'подмукло, изненада, из потаје“. — Не ваља се псу с метле давати да

једе, јер ће уједати мучке кога год могне ујести (2: 328]; в. шарка.

мучница ж крупније животињске изнутрице, пуњене мало посољеним

брашном и сушене као кобасице; једу се обично куване с купусом (раштаном)“ (8:

474); | мучњак м сандук у који испада брашно испод млинског камена”. — Нема

слађега л”еба од онога из мучњака е ови млини на струју брашну изваде и миру

и душу.

мушкет м стрељање”. — Ко од играча (лопте рупица) најприје учини шест...

фаља, дружина га осуђују на »мушкет“ (2:345), | мушкет"ат -ам св*стрељати“. —

Илију Божинина мушкетали су прије нб се Никола закрал”ио.

мушкулаж коза“; || мушкулан м јарац“ (2: 191.

муштерија м/ж купац занатске или друге трговачке робе, али и продавац

у неком купопродајном послу“. — Неко би стека“ муштерије продавањем ћумура

ко-Турака“ подгоричкије најчешће (Кж). — Међу подгоричким дућанџијама имају

већина Куча... »муштерије« код којих вересијом тргују (2:77).

муштрат -âм несв“заводити ред строгим поступцима”. — Виђе ли како ово

поганче муштра бабу?

муштулук м а. лепа вест“. — Баба, муштулук, добила си још једнога

унука, б. дар доносиоцу лепе вести“. — Рекла ми је кошулу за муштулук, |

муштулугџија м сватовски часник који најављује долазак сватова у невестину

кућу“. — Муштулугџија као сватски гласоноша прође да огласи сватски долазак (2:

221-222, 1:274).

Н

набавит -им св набавити“. — Није мога“ л”еба за госте набавит, |

набавјат / набавјат - авјам / -авјам несв. — Они су с"б набавјали исКотора и

носилију преко Црне Горе.

набадат-ађем несв1. “натицати на оштар врх“. — Нембтб набадат на вилу,

но га подуфати оздºбл”; 2. ићи с напором, старачки“. — Ђедојош пол”а”ко набада,

а вели да има кад и да ниђе није на "итање, | набос -одем св. — Набола се на

драчу, нагрдила.
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набанда ж “бандоглаво чељаде, с којим се тешко усагласити”, у сталном

споју женска -. — Не умије женска набанда друкше нбје научила.—"Ајде, женска

набандо, макни ми се с врата.

набача ж1. гомила, хумка“. — Тудије су биле некакве набаче, гомилчине,

и нико не зна је ли што под њима било, 2. чини“. — Бојали су се л”уђи тије

набача“н и да их) нешто не заманђија; | набачит-им св 1. набацити, направити

гомилу“. — Набачите те драче тамо па ћемо их) заждит, 2. замађијати“. — Баба

је викала да им) је то неко набачио и зато им) је све кренуло у назадак, |

набачиват / набачеват - ујем несв, | набачивање с. — Кућа му је срушена »наба

чивањем« камена (2: 165]; в. бачит.

наб"игузица м 1. сват који нема у сватовима никакву функцију, пустосват“,

2. човек који је увек спреман да се нађе за туђом трпезом”. — Од овије набигузица“

не може се чоек одбранит, а образи(м) се познаје по задњеме крају, | набијат

Тијам несв“набијати, сабијати“. — Онда они сир набија све у ону мјешину (Бc),

набит -ијем св. — Ка“(д) се добре набије у мјешину и ка“(д) се свеже, сигурно

ти је да му ништа неће бит, | набој м отвpдло оштећење ткива, жуљ (обично на

пети или табану) услед притиска обуће или убода“. — Набој (solea vulnerata eundo)...

добија се од дуга пута у слабој обући или од босотиње (2: 540). — Док из набоја не

искочи тзв. спечак, а то је сагњило месо, не држи се да је набој излијечен (2: 541].

наблизу прил "недалеко“. —Тб и|м) је све наблизу, тун повр потока.

н"абога реч. "побогу“; в. кpла.

наббкат се -"бкам се св“најести се”. — Наббкала се па се сад може како "оће.

набрајат -јем несв“ређати, нарочито у тужбалицама, при нарицању“ (Ж25).

набрат -ерем св према брат. — Не мош ни да набереш кол'ко би требало.

набрец"ат-ецам (не)св“надгорњавати се, надмудривати се разним доскочи

цама”. — Слична су набрецања доскоро постојала међу сватовима и родом невјес

тиним (2: 481).

набрбћ"ит се -бћим се св наљутити се (обично о детету кад му се не задо

вољи нека жеља, хир)“. — Наброћила сам се, натутушила пут ње. — Моји су стално

наброћени (4: 252).

набул"учит-им св одгајити велики буљук, стадо“. — И ја сам набул"учио

двјеста — зецкије!

навалит"-алим св сићи низа страну, спустити се у низину”. — Лако е

навaлит низ Рет, нбе мука навише. — "Ајмо да навалимо на Биоче да видимо оно

дијете. — Мислио сам ć"утра да навалим у село. — Ка“-си навалио с Царина“н?; |

навaлºеват / навал”Иват -ујем несв. — Оли навалеват на Биоче дана“c? —Да не

прође ловца ни трговца / Нит навали озгор зимничара / Ни излеже оздо планинара.

— Кад војводу Кучи разумjеше, / Нека момчад на ноге скочишe, / На Биоче равно

навалише (5: 79 498).

навалит“ - алим св напасти, опколити“. — Навалише на њега, да му очи

изваде, а он не зна што га нађе, | навалица ж гужва, навала, налога”. — Велика

је навалица, други пут ћемо поранит (4: 247).

навaрдат -ам св“набацати“. — Колико сте тије дрва“н навaрдали, када ћете

клaчницу да горите. — Сједничари се скупљају око навaрданога огња (2: 34).

навезат -ежем св. “надовезати“. — Она навезала уривке да то спушти с

петра.

навес - едем св 1. навести, накренути”. — Нешто је навео за Резолуцију па

се боја е се открио. — Он зна што су му све тамо навели; 2. накренути, искрену
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ти”. — Овакбн треба да четрдесосам сати лежи па онда нека се пола“ко наведе на

леђа да леже, | наведен -a -o “слабуњав, болешљив“. — Наведена је те добро, |

наводит се -им се несв“поболевати“. — Давно је она почела да се наводи, нем'бте

се јб(ј) се бојат.

навес-зем св“направити вез“. — Богме ћу ти, дијете, навез гузицу.

навидат -ам св 1. навити шраф”; в. видат, 2. преварити, наговорити, навући

на танак лед“. — А овога Бранка, нашега учитела, навидаше: „Ако "ико бидне "уом

мануо, глава ће му отиска кокоту на трупи"цу“. — Навидава да пофермам (4:35).

навиђет - идим несв“мрзети“. — Навиде ли те учители кад имаш толико

слабије?

навијат-"Ијам несв“увијати зглоб“. — Она је триш увијала ту ногу и неђеће

oстaт бежње, | навит-ијем св“извити, уганути“. — Кад се неко у зглобу »навије«,

каже се: »навио се“ или »уштукнуо.« се (2: 552).

навика ж 9. — Грдна је навика да чек мора да "ије триш на дан.,

| навикават се -ајем се несв. — Првом јб{j}-lј)е па се тешко навикаје, кад се

бидне други пут (удавала), лакче ће, | навикнут се -нем се св. — Чоек се и на

ш'огу навикне, а не на прсле гаће”, изр. што дикла навикла што се у детињству

усвоји тешко се мења”. — Што дикла навикла ни невл”еста не промијени. — Што

дикла навикла то баба укопала.

навила“к / навила“к -лка/-л”ка м количина сена која се обично подиже

вилама“. — Бачи теладима навила“к сијена. — Сијено се око остожа набача на

виљак по навиљак (2:37-38). —Чоек би лакче подносијо да му се проз грло прогони

навилак драча, но један час умирања (3:360); | навил”чић м дем. —Та“ навил”чић

нека овцама.

навират -ěм несв“дотицати, сливати се“. — Скупила се сила народа и још

навиpe, | навријет наврем) сва. “налетети, нагазити“. — За убилца) се рекло:

„Навро је на крв“ (2: 166-167). — Навро на крв (1: 263), б. упрeти свом снагом“. —

Навро је да извала они ками, а не знам што ће му то без да дере живот.

навише прил према горе, узбрдо“. —Кренусмо он бђе откуће мало навише,

ја и Зарија и Ђбрђија. — А они авибн покуша навише, навише, па тама наниже

и пануо је на кућу Ђбрђије Радева.

навишорога ж“коза с високо извијеним роговима” (2: 19).

навлаш прил намерно“. — Може бити навлаш остављен кад су Букумири

начињели јуриш на затвор, — Неријетко навлаш кроје капу. — Нас двије изостасмо

навлаш (4: 36 54 247 349); | навлаштито. — Појединци јачијех братстава или по

знати јунаци из силобатње навлаштито (су) кварили ред (2: 1511.

наводаџија в. проводаџија (2: 217), | наводит - одим св в. навес, | НаВОД

ница ж “ластaр лозе који се закопава у земљу да би се од њега формирао чокот”, в.

потребеница.

наврамит се -им се св“навалити, нагрнути, навадити се“. — Једне године се

бјеу овође наврамиле бече на јајца.

навријет наврем св в. навират.

наврнут“ -рнем св. “окалемити“. — Отишан је да наврне неке лозе у

Пол”анице, | навртат / наврћат-ћем несв“ калемити“. — Наврће лозе, наврћали

су л"уђи.

наврнут“ – рнем сва.“навратити, свратити“. — "Ајде наврни на ракију и на

кафу, б. натерати“. — У планинским лазовима... се сјеме поспе, па се туда наврне

стока да га попрља (2: 50).
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наврш"ит -ршим св напунити до врха”. — Ђед навршио л”улу арбанаш

кијем котробаном и са“(д) дими под муpвом.

навуј -учем св сва. навући, обући. — И ја то припрем'и те га тијесно

навуци. — Ми смо га причекали док је навука“ ону одежду, б. “довући, навући“.

— Ка“(д)-се навуче сијено, они пластови, тама се са дијева, | навуковат -ујем

несв“навлачити“. —Тб се тешко навукује.

нагађат -ађем несв“домишљати се, претпостављати“. — Не знају што је

било, теке нагађу, в. паћат;

нагазит -им св према пазит, | нагажат -'āжам несв. — На та“кви кастиг

нијесам нагажа у мој вијек.

нагињат се -њем се несва. превијати се у појасу и истурaти горњи део

тела”. — Баба се све више нагиње напријед и тешко ће се више исправјат, б.

“извијати се у страну”. — Кад иде, он се нагиње на банду. —Танти се товар мало

нагиње у лијеву банду, | нагнут (се) нагнем (се) св.“превити се“. — Нагни се

мало, не бој се, | "нагнут -a -o a. “повијен, померен из вертикалног положаја”. —

Река“н би да ти је они стºбг мало нагнут, б. у изр. нагнути делија увек спреман

да, на знак опасности, прискочи у помоћ”.

наглава“к -вка м получарапа, део који обухвата стопало до чланака“. — У

Арбанаса и мусломана просци поред назубица добију и везене наглавке с по јед

нијем шалом (2:218); в. рудица; || наглавчић м. —"Ево је баба исплела наглавчиће

своме ђетету; || наглавчина ж пеј. — Бачи те наглавчине тамо да се оперу.

нагледат -"едам несв“повремено навраћати и погледивати, надгледати”.

— Нагледај) ту ђецу ка“(д)-си тамо, в. промјењеват; | нагледнут - еднем св. —

Нагледни и(х) док се врнем.

нагнат -ам / наженем / нажденем св 1.a. “натерати“. — Ка“(д)-наженеш овце

на воду, пази ми овојагње и виђи оће ли пит, в. увалит, б. приморати“. —Он кће да

ме нагна да и ја нешто речем, в. наместити (се)“, в. јабука б., 2. извикати се на не

кога, жестоко га укорити”. — Богме ћу му га нагнат — нако се не сретемо, | нагон"ит

- оним несв“натеривати“. — Не нагони ми овце у ливаду, дијете, да се не свадимо.

— "Ајде пол”a°ко нагони и(х) на стругу (2: 27). — Нбја полако "ргну га — не кће ме

више нагонит, || нагон м присила“. — На збор је могао доћи ко је хтио, а могао је

и недоћи, јер није било нагона (2: 150); | нагонџија м а. “силник, силеџија”. — Од

овије дана“шњије нагонџија“ и ребра пучу и очи искачу, б. човек који је нагнат,

присиљен на неки поступак”. — Ако нећеш бит блџија, бићеш нагонџија.

нагнут (се) нагнем (се) св в. напињат се.

нагодит (се) — одим (се) сва.“постићи договор“. — Већили једне и друге стра

не нагоде вјенчање (2: 220). — Нијесу и могли нагоди рођаци, б. “споразумети се,

отклонити неспоразум“, в. заторчиш се.

награбит се -им се св напљачкати се”. — Отка е ул”ега у те патарице,

награбио се ка "ика“д.

наградит - адим св“припремити казан за печење ракије“. — Упаде ми мачка

у чабар (одила повр гредан) и нагрди ми три ил”аде кила“ вина па сам лијепо

наградио казан и сваку каплу испека"ну ракију: ја га нијесан стио пит, а да га

продаем — нијесан стио грије на душу, в. допас; | награђеват -ујем несв“при

премати казан за печење ракије“. — Тама сам наградио потоњи казан и не ми

cГлјим да ћу га више награђеват: нема се живота.

награнут -a -o yображен болесник, хипохондар“; в. весвеселија.
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нагрда ж “ругоба. — Баба вели да је ђедо њена нагрда, а кад га не види

пбуре, одма пита ђе, | нагрђе с исто“. — Остара челаде и ето ти нагрђе, |

нагрдит (се) - pдим (се) св. 1. уништити, опустошити“. — И ту повр Пода па

овудије лисица је за исто знала кокошке нагрдит (Бc), в. посудит, | 2.а. “унакази

ти“. — Оставили га у колијевку и отишли неђе, а прасе дошло и нагрдило га. — Не

нагрди ми ту ђецу, Б"бк те поćекан, б. изгрепсти лице у жалости“. — Нагрдио се,

изгреба“н се по образу, 3. унесрећити“. — Спрцала му се шћер низ ону стијену

и нагрдила га омрченика да му више ни живот не вал”а пару, 4. осрамотити”.

— Нагрди га они несретњи син, узе му образ да му више ништа не вал”а. — Он

испјева пјесму — нагрдио јбј трак и коријен, в. безобразник, | нагрђеват -ујем

несв. — А што нагрђујеш ту жену кад видиш да је и бес тога нагрђена а се с

Тобом саставила, “ нагрда“н -дна -о 1. несрећан“. — Она је, нагрдна и омрчена,

и пепел”ак огријешила; (4:273); в. печит, 2. ружњикав“. — А богме је нагрдна ма

поштена и стимаће те лијепо, не нб најлепче што могне.

нагрепци -еба“ка“ мн кратке вунене власи, отпадак привлачењу”; в. влас

(2:30).

нагрис-изем св“почети гристи“. — Што ми је нагризло ови л”еп —да ми је

Знат.

н"агрк -a -o “помало горак“.

нагрнут – рнем св. а. други пут окопати усеве, набацити земљу уз струк

биљке да би се сачувала влага”. — Нагрнули смо и фрметин и крт блу и сад — што

и[м) Б'бг да, | нагртат / нагрћат -ћем несв. — Молећи Бога, ć"утра да нагрћемо

крт блу, б. нанети, набацити жар на сач”. — (Лопатицом се) огањ на сач нагрће при

ликом претања хлеба (2: 88); | нагрћање с [2: 49).

нагуђеват -ујем несв“наговештавати“. — Нагуђуј ти ка стрика Симеун

(4: 287]. – Нешто нагуђује да би одио у Подгорицу, а не зна што ће тамо, |

нагуђет -дим св наговестити”. — Са“(д) сеја čећам да је он о томе нешто давно

нагудио.

нагужеват / нагузиват (ce) -ујем (се) несв*невољно ићи за неким послом,

оклевати, задржавати се под различитим изговорима“. — По итај), дијете, и не

нагузуј да те ја не призајJмим дреноваком. — Нембте ми се тудије нагужевате би

могла бит) друга, в. муралија.

над м нада”. — Нека ти је над у Бога. — Кад се изгуби над на оздрављење

болесника (2: 246).

надарит-им навести на непромишљен поступак. —А ђаво ме надари па ја

данас вика: „Живјела крал”евина!“ — Надари ме враг код Станка (4:275).

нада“гнат -ам / -а“ж{д) енем св надјачати, надвладати“; в. остар.

нада“кат се -'ā“кам се св“најести се”. — Нада“каше се и сад их) нем"б питат

ђе ће се станит.

надбит -ијем св“победити, надјачати”; в. опепељат.

надб"ос - одем св“надјачати у бодењу“, в. јаловица.

надвоје прил на два дела“. — Подијелили су га надвоје, изр. надвоје

натроје “брзо, у најважнијим појединостима“. — Ја ти то причам надвоје-натроје.

надгорњават се -ајем се несв1. надмудривати се“. — Гледате сат како

ће балеге и брабоњци да се надгорњају; 2. надвладати“. — Отка:Lд) су комунисти

почели да надгорњају, љуђи се више нијесу ништа питали, | надгорњат (се)

-ам (се) св. — Чекај) да видимо ко ће да надгорња, в. шњуват.
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надијеват -"ијевам несв“давати име“. — Ми смо вазда надијевали ђеци

наша стара имена српска, | нађенут -енем св. — Нађенули су му некакво име,

а ја не знам ђе су га нашли: Делибор, Дулиббрали тако некако.

надиклит-им св опити се”, в. изаветит.

надима“к -мка м назив, име од миља или погрдно, које се некоме даје уз

лично или породично име“.

надират-ем несв“наваљивати, наилазити с разних страна”. —Тбје надирало

са“ свије страна“н и нијеси се мога“н одбранит одј-те силе: и Њемци, и Талијани,

и четници и партизани, сви једни против другије, а народу вазда по рба“ту, |

надријет надрем св. — Ка“(д)-сила надре, гледјај) куј ћеш зглав"бм.

надит" надим несв“налазити“. — Ђбрђија је надио бечу ђе зеца прождире.

— Ка“-се врнуо, није га надио, неко га узео, к'о зна, теке такбе излиња. — Овудије

и(х) веј не надимо. — Док ову капицу израздро, вејте ова мука не надила (2: 522),

— се упуштати се“. — Немб се надит у те работе; в. наодит.

надит“ нади несв“падати (о киши, снегу)“. — Нади лијепо, а не изгледа да

ће брзо патинут, в. наодит.

надјакат -ам св; в. јакаш.

надјачат -ам св надвладати“. — За оне те су чекали да виде кое надјача, ја

и нимало не поштуем.

надл'ајат -ем св надвикати; надлајати“. — Ону ибретницу још нико није

надлаја и неће ако ју не уфати за летњак.

надлукавит-им св показати надмоћ у лукавству”; в. лукав(ство).

надница ж новчана или каква друга накнада заједнодневни рад”. — А више

би његове ријечи вал”але двије нб нечије двадес надница“н, | надничар"ит

-арим несв“радити на надницу”. — Ка“-је имало кот кога, од или су и надничарили,

надничарење с рад на надницу” (2: 69); | надничит -им несв. — Надничио је

свуј ђе су га звали, за "оку жита али пченице.

надовезат -ежем св“додати, спојити, наставити“. — М'бра се то надовезат да

дофатиш, | надовеживат - ујем несв.

надос"ипат / надосипат - иплем / - иплем несв“доливати“. — Уле се

надосипало у оне четири кандила коe висе о иконостас. — Уле се надосипало и

гори докле гој "ула траје.

надбст"ит - бcтим св 1. “штедро, богато обдарити”. — Кунем му се дином и

аманом... / Да ћу њега надостити благом, в. ћап (5: 485); 2. довести нешто до пуне

мере“. — Е, надбстио сам се (од посла) и за дана“с и за č"утра и не бити пару да

за више; в. меза.

надражеват -ујем несв“подсмевати се, изругивати се”, в. сврабљив, |

надражит -'āжим св“подругнути се, подсмехути се”. — Не знам ко га надражи,

теке он фрли ка манити — преко прага!

надраст) -сте св надрасти“. — Надрастан је и ђеда и оца, | надраста“к

-ска м израслина, израштај на кожи“. — Је ли то ка ка“ка“в надраста“к, или за

брадавицу, и то са"(м)-маза тијема зрнима.

надреждат се -им се св дуго се задржати чекајући“. — Вала сам се у свој

омрчени живот надреждала дочекујући и испраћајући и своје и туђе и не бити

пару дала за више.

надријет надрем св в. надират.
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надут се надмем се св 9. — Нешто ми се једна овца надула, бо"им се да е

ШТетована; | надим"ат (ce) / над"имат (се) несв. — Не смијем га јес, надима ме и

не могу издржат.

надуш"ит се -ушим се св надути се, надувати се, наљутити се“. — Надушио

се. — Надушио се ђед да пукне (4: 200).

нађенут -енем в. надијеват.

нађинђушит -ушим св накинђурити”. — До ослобођења Куча невјесте су

носиле нађинђушене капе, зване »ћук, које су биле зашиљене и необично високе

(2:93).

нажижат -ем несв“припаљивати цигарету“. — Ка“(д)-ćедиш код огња,

срамота је да нажижеш кресбмали фурминбм; first -ëМ НеcВ “Исто“. —

Стари су л”уђи наждирали л”уле жишком са длана; || наждит наждим св“при

палити цигарету“. — Додај) ђеду кресу да нажди цингар.

назад прила. у правцу из којега се стигло“. —Врни се назад, дијете, имаћеш

кад одит на запут, б. пре. — Кад је био у ону крчму ђе је назад десет година ве

черу дужан оста (2: 452); | назада“к -тка м назадовање, пропаст“, в набача, |

назадгузе прил уназад, натрашке“. — Немб, дијете, назадгузе е ћеш се спрцат

нисте стубе; | наза“да“чке прил уназад”. — Умијешити, дијете, од и/т) друкше

нб назадачке. — Нагрди се јутрбс: падо назада“чке ка свијећа. — Онда се изми

чући назадачке, а да не окрене леђа, убилац удаљио (2: 169). — А једној другој кући

до оде говед с паше назадачке (2: 308). —Лисица се прикрада кокошињцу... узмичући

назадачке (4:345); | назадно прил. — Све му иде назадно, ка ка“(д)-се ради бес

памети.

назват се -овем се сва. “добити име“. — Њега су назвали Гвоздо, а нико није

знава које му је право име, б. проћи, променити се“. —И ово ће се назват јучен.

наздријет наздрем св на тренутак угледати“. — Учиње ми се да сам га

наздро, ма ми замаче иза драче.

назеб м прехлада”; в. прелада, фуренција, | назеблина ж. — Све (у вези с

назебом) народна медицина узима под општим именом »назеблина« или »ропо

тина« (2: 513). — Назеблина, водуpина или ропотина... долази, како се вјерује, од

незрела грожђа, »слабе.« (рђаве) воде или назеба (2: 528), в. вода, | наз"e(п)с(т)

-ебем св“промрзнути, прехладити се“. — Назебла се, нагрдила, кад ју је уфатила

киша и десет)-дана“ није главе дизала.

назбр прил "на силу, силом”. — Не може се назбр у луђе. — Божја вјера,

нећемо мечки на рупу, ни назор ни навлаш, одма' ће те питат ђе си био у то вријеме

(4:274); | назорице прил пратећи издалека, крадом”. — Сад он узе да мисли да би

најбоље било да назорице иде за поћером (3:73); в. стомбор.

назрнкат -ам св начупкати, набрати много зрна“. — Ђедо није дава да

зрнкамо грожђе, ма сам ја назрнка подоста, | назрнколит (се) -им (се) свдем.

— Назpнколише они, а акођедо види — казаће им) работу.

назубит - убим св 1. направити зупце, ставити зупце на грабуљу“. — Теса

сан зупце, гребулу да назубим, 2. оштетити сечиво на алатки“. — Ко ми назуби

овакб ову косу?

назубица ж. обично мн кратка вунена чарапа. — Мене ми је прсла ова

лијева назубица. — На прсте су као и данас облачене шарене назубице (назувице)

[1: 256, 2:90); | назуват (ce) - увам (се) несв“обувати опанке, ципеле”; | наз"ут

(ce) -ујем (се) св обути (се)“; || назулат -ам св обути се“. — Хајдуци... журно на

зулаше обућу (3:113).
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наизван прил “напоље“. — Те ја поведи му сина наизван. — Изласте

наизван и нембте се кошкат да вене бијем. — Од тога силнога стреса сва је језер

ска вода избачена на изван (2: 277).

наиједат (се) на иједам (се) несвјести до ситости“. —Тб се није наиједало

док у војску није отишан, в. преиједат се, | најес се наијем се св најести се”. —

Зар се још нијеси наијо? — Ја и поведо низ гору да и наијем.

наиједит се на иједим се св наљутити се“. — Њему се лако наиједит и

боле је да га не задијеваш.

нај нађем св“случајно или намерно доћи у посед нечега, угледати или от

крити некога или нешто“. — Рече неко да се нађемо на окуп и ђаво не понесе:

нијесу мбрали да не окупјају.

најавит -ави св в. јавит. — "Ајде најави овце на стругу да и (x) помузем.

наја“м најма м најам”. — Одила по наја“ма“н, мучила се, о јаду радила, |

наја“мник / најемник м изнајмљени чобанин, најамник”. — Био најамник, ђаво

ме ђаволу додава од грднога грђеме и не знам ни како сам претека“н (2: 109); в.

пристав, | најемство с најам”. — К себе Љуљо зове најемника (5: 201). — Добио

је увјерење из Ерцеговине како је тамо служио у најемство. — Кренеједно од своје

ђеце, да га дадне негђе у најемство за саму исхрану (2: 284); в. дворба.

наједно прил скупа“. — Везирове слуге скупи наједно (2: 454). — Кад се Кучи

на једно скупише (5: 198); в. укркат. || наједн"бм прил одједном, изненада”; в.

побијелет.

најест) в. наиједаш.

најзадњуша ж овца која у колони увек иде последња”. — Припази ми ту

најзадњушу: ако неку претече, може бит да је та ббна.

најпотла“шњи / најпотоњи -a -ě (нај)последњи”.

накале с ругоба”. — Заглaвaр или некакво накале да се ш њим спрдају.

накан"ит се - аним се св, в. бологлава, | накањом прил нерадо, невољно“.

— Примили су ме у катун те накањом. — Накањом га бачио, да га поможе. — Све

што ти чиње, чиње ка накањбм.

накaрaдa“н -дна -о дефектан, оштећен”. — Остала му је нога потпуно

накарадна, па су га ћерали у Београд те су га тамо поново аперисали,

н"акарадно прил "неприродно, асиметрично”; в. проват.

накараде мн група Цигана-свирача“, в. дојања. — Жена његова учила га је,

да рече накарадошима да се измакну ега сметају у рад. — (Према тумачењу Ђорђије

Рашовића, »накараде.« су општи назив за Цигане са бубњима (гочобије) и зуpлама и

за њихове музичке справе, а »накарадоши« су сами ти бубњари и зурлаши (2: 459);

накарадош м “Циганин-свирач“.

нак"acáт-шем св “случајно наићи, набасати“. — Да има чим дочекати поће

ру, ако случајно накаше на њега (3:73). — У неђељу прије сунца јарка / Накасаше

на кучку западу (5: 61); | накаш"ат -'āшам несв. — На такви кастиг у свој вијек

нијеса“м накаша.

нак"астрит (се) -им (се) сва. према кастрпт, б. упутити (ce)”; в. забри

жиши се.

накваса“н / накваса“н -сна -о болешљив, безвољан”. — Оно ми је дијете

нешто наквасно.

наквечит (се) -им (се) св накривити се, наднети се над нечим“. — Ну се

мало наквечи и виђи јесу ли доле. — Чело трпезе сједијо је човјек необичне тјеле

сине с наквечeнијема вјеђама (3:430); в. разбистрит.
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наклањат се -ам се (не)св“навраћати“. — Нешто се наклањала она ђев бјка,

не знам што је шћела, | наклон"ит се - оним се св навратити”. — Наклони се и

виђи како је онбдијете; в. да да ми је.

наклипит -ипим св“навалити”. — Е су на нас наклипили Турци (5: 192).

нако “сем ако“.

наковања ж наковањ“, в. ков (2: 37).

накомица ж 1. особа склона свађи, прзница, силеџија”. — Не мош с

накомицбм ника“[д) доглавит, 2. особа која хоће да се гости на туђ рачун”. — "Оће

накомица за туђу трпезу; | накомичит се -им се (не)св1. свађати се, понашати

се као прзница, свађалачки“; 2. навадити се на то да чашћавају други“.

накончат се -ам се св 1. припремити се, прибавити све што је неопходно

за неки посао“. — Чекајте да се ја прво накончам: да донесем крт блу, да нађем

стругалицу, да виђу има ли доста воде. — Онда су се опет вратили и некако

накончали, нашли Радомира и питали су га и он и је фино каза ђе био укопан,

2. “договорити се, споразумети се”. — Они су се тамо свађали и бручили док и

неко није рекан (а знам и ко) да привале и да се ка л”уђи накончају. — Онда су

се они некако накончали и то се смирило да не бестијају; || накончават -ајем

несв. — Вала се млого наконч'aеш око тије работа“. — Наконча ите се више и не

бестила“Чите —да ви се народ не спрда. — Све се то лако накончае кад л”уђи оте

да се накончау.

наконче / накоњче -ета с мушко дете које се невести предаје у наручје пре

уласка у младожењину кућу“. — Стави се у ђеверску торбу »здравица« и мале једне

чарапице, којима се дарива (наконче —2: 225); в. ћетеце.

нак"от м пеј“потомство“. — Не могу се ни од овога мојега накота обрнут,

а не да се и с туђијем секам, | накотит се - бти се св“намножити се, увећати се

бројчано“. — Накотило се то и има и(x) и на пут и на ливаду.

накофрштит се -им се св наљутити се, накострешити се”. — Што си се

накофрштила, јеси ли рекла да те не чекам?

накратко прил в. штета.

накренут - енем св, в. кренут.

накривит -"Ивим св, в. шета.

накркат се - ркам се најести се“.

накрмесит -и св “смрачити се, најавити невреме“. — Тако се било

накрмесило, а не паде ни капи.

накрој"ит се -ојим се св најести се, наждерати се“. — Виђити како ћеш се

накројити пушти друге приче.

накрцат -ам св начистити много ораха”.

накрцат -ам св“натоварити, наслагати, преко разумне мере“.

накупит-им св“прикупити“. — Ојде да накупи нарама“к брстина“.

накућер"ит се -ерим се св“онерасположити се, постати спреман на свађу”.

— Накућерени Ђоле дофати ме за руку (4: 355).

налагат - агам несв“ложити“. — Налагаши бадњак али си отишан у

комунисте?— Огањ гори, но ко га налага? (2:350); | наложит – ожим св“потпали

ти, подложити ватру”. — Ја таман наложила огањ и турила двије-три кртбледа ми

се згрију на шпорет (Бc), в. удробит.

нал'ане мн“натикаче, нануле“. — Има они Васо двоје налана“ па носи једне

она једне она (2: 304).
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налез"ат (ce) -ěзам (се) несв“стављати кокошку на гнездо да излеже пи

лиће“. — Расквоцале су ми се двије ма и не би налезала; || налијег"ат -ијегам

несв“исто“. — Виђи оли налијегат ову кокошку; | нал'ej -ěжем св. — Налегла би

ју ако нађем још које јајце. — Она сносила тамо више дана“, онда се налегла да

изводи пиплат.

нал”еј-ежем св наићи“. — Били су наљегли (4: 355).

налелекат се -ам се несв“лелекати на многим сахранама”. — Налелека се у

свој вијек више нб иједан Куч.

налет м навлака“.

налетник м ђаво (в) (2:280).

наликоват -ујем (не)св°бити сличан, личити“. — Изгледом не наликују (4:

59); | нал"ицат - ичем несв“исто”. — Они сви помало наличе на ђеда, а да видимо

отели бит погани ка он, | налику прил слично“. — Као да сују жељели што прије

из куће налику зле године изгнати (2: 218). — Он сад зато куњаше своје рођење

хватајући се прстима за грло, налику вука кад идући шумом казни ногу угризањем,

што му случајно под њом прасне дрво (3:73); | налича“н -чна -о “сличан”; в.

вртијељка, касалија, | налично прил слично“. — Њих куме даривају налично куч

кијех Срба (2: 212).

налога ж1. ред, гужва”. — Велика е налога у млин, неће ми са мл”ет ни за

два дана; 2.“прека потреба”. — Мобу збирају људи у великој »налози.« од рада (2:

21 129).

нам у изр. пас/ти) / панут нам сетити се, помислити, пасти на ум”. —

Пани ти нам, дијете, да ћеш и ти старат ако неђе брзо не зајазиш какву кунету

(ж26).

намал”ат (се) — алам (се) несв“помаљати се“. — Више се тамо нијесмо

намал"али, Боже сачувај). — Нијесмо се у обор више намаљале (4: 379), |

намол'a°к -лка м геогр узвишење, превој с којег се улази у нечији видокруг“. —

Били смо на намола“к Биоча кад је (запраштало) у Раћа“, fºr се - ОЛИ се

св 1. појавити се”. — Л”убица се намолила на прозор. — Ка“(д)-са“[м)-се намолио

отут, видио сам: Косорани се разилазе, 2. измолити“. — Ја сам му се намолио и

одма ми је да.

наманут се - анем се св свратити накратко, навратити”. — Намани се, чоче,

да се макар чује да смо живи.

нама“ј -а кнем св 1. намаћи, натакнути“. — Кратко је, не може се нама“кнут,

2. “навадити се”, в. мек, мекота, мржет, | нама“кнут -а кнем св. "исто”;

нам'ицат -чем несв; в. мицат.

намес -ете(м) св. према мес. — Намешће ноћа“с да врата нећемо мој

отворит, в. пропртит, | намет м 1. смет, снежни нанос”; 2. чини, магија” (2:

300); в. урок, паскат; || наметни -a -o “који се намеће, набацује“, изр. наметна

прозница в. прозница.

намеч"ит -ечим св“направити меко седиште”. —Метни ђеду седачку и мало

му намеч и (Ж28); — се наћи се у ситуацији да буде пажен, тетошен“. — Намечио се

ка зет у тазбину. — Намечио се код оне проћепаче, па да видимо докле.

намир м намирење, подмирење, исплата дуга“. — Према раније утврђеном

незеру тражио (је) намир (2: 1551, | намирит (се) — ирим (се) св изравнати ра

чуне, надокнадити“. — Све се лако намири без луцке главе и образа; в. арач,

намироват -ујем несв“измиривати дугове, плаћати рачуне — Ови данашњи

главари намирују се гузицбм; в. самнут.
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намјена ж в. урок (2:300).

намјестит-им сва.“наместити”. — Увече не би мјеста па ме намјестише ко

двојице за прифатно, б. вратити ишчашени зглоб у чашицу”. — То сам први пут

намјестио та“ ишчаш, | намјешћ"ат - ешћам несв. –Чашке сам потле намјешћа

млогаш. — Ка“(д) ју намјешћам, ја гледам да не бидне накарадна.

намол'a°к в. намал ат.

намртво прил на смрт“. — Ако не пане намртво, од првијех метака, пуца на

четнике (2: 174).

н"амчица / нанчица ж a. “омча“. — Начини ону нанчицу и метне ју у плбт

ђе се може провуј, [2: 66), б. "храброст, спремност да се изазову погледа у очи,

петља”. — Ти, богме, мала, имаш нанчицу, в. запеш (4: 355).

наниже прил на доњу страну“, в. напас се, покос, поспуштат, турит, |

нанижице прил “оборене главе“. — Одговарам обамрло, главом нанижице (4: 327).

нан"ијет - есем св навући, набацити“. — Виђи који је снијег ов"бђе вјета“p

нанио за овије пет минута“н, | нанос"ит - осим несва.“набацивати”. — Наноси га

вјетар, и прозор ће ни набачит.

наногат се -ам се несв“довикивати се да би се било на ногама, да се не задре

ма (о пастирима)“; | наногнут се -нем се св“довикнути”; | наногање с пастирско

довикивање” (2:9), | наножит се -ожим се св“опрети се на ноге (после болести)“.

— Бјеше се мало наножила, ма нема живота у њу.

наобручат -ам св 1. поставити обруче на бачви, бурету“. — Кад метнеш

први обруч, можеш реј да си наобруча кацу, потле је лако.

на"одној прил“предвече“. — Ја сам своијема очима гледа кад, на одној, ћук

пане на едан ками па ћути, а тица дође па око њега вр-вр-вр!, а онда му пане

пред њим те јЈу обритви.

наодит се на"оди(м) се несв1. налазити се, сретати се”. — Ка друге народе

кои се наоде у свецку историју (Ж 1 10); 2. падати (о киши, снегу). — Наодила је

сву нбј и са“(д) ће насум да стане.

наопoслб прил на прави начин, како треба”. — А не све наопако, кумим те,

нб понекад учињи нешто и наопoслб.

напаруку прил близу, при руци“. — Остави ми то тун, да ми је напаруку. —

Знало се: кадје пост, мрс под катанац, кључ Марта у њедра, не смије да је на паруку.

— Није му вазда на паруку (4:87 124).

нап'ac{т|-стиж 1. невоља, недаћа, зло“. —Нађе ме напас: покупи ми нешто

кокошке; 2.а. “насртљивац, наметљивац, напасник“. —Мичи ми из оваца“ту напас,

убиће некога, б. “шерет, спадало, који понекад претера са својим шеретлуцима“. —

То је погано и напас, неки пут би га слатко клепила, а не мош му ништа; в. ешек.

нап'ac{т) / напанут -нем сва. “кренути у напад, напасти“. — Ми за њи не

знамо, али да те вена“ћа“с напанут, б. наићи, сјатити се“. — Бјеше вјеровање да га

нете имат, да заболи виме овце ако напану на туђе солило.

нап'ac{т) се -ăсе се св наићи на добру траву и напасти се до ситости (о

стоци)”. — Напасле су се, вала, те лијепо. — Они "ојду "одовде на Језера, стока се

напасе, фрешку траву, и она га придадне, | напасат -āсам несв. — Нете ти се

тамо напасат ђаоле капле, нб и ћера наниже.

наперит-им св“поставити, усправити“. — Што си наперио тумач угу, мичи

је да ти не пукне по пркну. — Одере једнога јарца, обуче његову чапру и напери

poгoве (2:452).
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напет напнем св“натегнути, припремити пушку, пиштољ за пуцање“. — На

пео је кокот, - се напне се а. “прохтети се”. — Ако му се напело, пушти га, нема

силе која ће га разбит, б. бити доведен у стање ерекције“. —Кад му се напне, није

му далеко ни до Подгорице; | напињат се -иње се несв. — Ови се старчеви (рас

причали) о жена“ — када им) се напиње у памет.

напипат -ам / - иплем св“пипајући додирнути, пипањем пронаћи“. — Доша“

е Талијан, отвори, да руком свој бм напипа, диган штицу, нашан пушку и

тача“с су га уапсили.

нап'иреп м олош“. — Окупио се око њега они напиреп.

нап"ит (се) —"ијем (се) св“дати некоме да попије превише алкохолног пића,

попити већу количину“. — Лако се њему напит воде, а за ракију — друга е работа;

в. глада“н, i напит -a -o “који је угасио жеђ”. — Ни да си глада“н ни да си напит.

напјевак -вкам почетак гусларске песме, напев“. — У првом »напјевку.« гу

слар исказује општу жељу, да би се све српске земље сјединиле у једну цјелину (2:

417).

наплатит-атим св“платити“. — Рођаци (му) месо разузму и »наплате.« (плате)

према пазарској цијени (2: 1291.

наплес -етем св према плес.

наплинут - Инем св наплавити, преплавити“; в. жјамеж.

напл”ачкат се / напј"ачкат се -ам се св “стећи велики иметак пљачком”. —

"Они веле е су све поштено зарадили, а нете да реку да су се поштено напјачкали.

напојат се -јем се св напевати се“. — Напојали су се, вала, и наиграли да су

и{x) и грло и ноге забол”ели.

наполица ж најам”. — »Наполица« је такође одавно позната (2:77); изр. под

наполицу узимање краве у најам, с тим што се власнику исплати пола њене вред

ности, а после 4—5 година »дијели се приплод у равне дијелове« (2: 10).

напос'ат (се) напосем (се) св насисати (се) (о детету, младунчету неке жи

вотиње које се храни мајчиним млеком)“. — Теле се пуштало и напосало, немам

што под њ'ôм тражит.

напосум прил отприлике, насумце”. — Кренули су напосум и нијесу и

млого тражили.

напотезат -еза св раскомадати зубима, раскупсти; развући” обично у стал

ном споју: Па с ти се меса напотеза! — Пси и се меса напотезали (4: 264).

направа ж изр. појачка - девојачка опрема, одећа” (2:94); | направит-им св

1.a. урадити, направити“. — Он је сам направио и тавулин и шкањеве. — Ја направи

те јбј дбђе до кол”ена. —Жене су имале оне мјешине одбрави, то оне саме направе,

б. почети”. — Један је од њи био, кад је устанак направјeн, курир ове чете наше;

2. уштројити, кастрирати“. — Зва сам га да направи прасад. — Био је овође један

чоек који је направја прасату прол”еће и ако си му био мио, доша“ би, направио то

прасе, не би ни воде пио и вратио би се дома, а други, ако га зва, успут, тога дана

није ктио да му ради, нб д бј ћу сутри дан, да не би твоме наудио, 3. оплодити

жену“. — Она зна ко јбј га направио па нека се ш њим накончаје, | направјат -ам

несв“радити, правити“. — Ако си овб направјала рукама, опалети до рамена“, а ако

си ногама — позлатиле ти се до гузице. — Жене су то све направјале. — Добра пушка

у добра јунака / Србину је образ направјала (5: 370).

напрђет се -де се св провести време у брбљању”. — Напрђеше се три уре и

река“ би да и је мало.
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напреда“к -тка м развој, узрастање“. — Цио му је напредак отиша“ међу

ноге — веле за малбга чека, коме је вела само она работа; |напредан —ДНа —О

“добар”. — За добро жито каже се »напредно је“ (2:]; | напреда“чке прил унапред,

лицем према земљи“. — Ђеца падау напреда“чке — ка да и Б"бк чува. — Сагне се

напредачке (2:367). — Посpне напредачке, не држеју ноге (4:253); || напредит-им

несв“напредовати“. —Чуеши, дијете, даб брда да си жив и да напредиш, теке нем'б

овако непаметно приступат.

напрезруку прил “снеруке“. — Њему је ка левачу све напрезруку.

напрекотруп прил брзо, у кратким цртама, збpда-здола”. — Испричаћу ви

то напрекотруп. — Она ће то завршит напрекотруп.

напр"игат -ам св напећи већу количину“, в. припат.

напрцат-рцам св 1. “натерати, најурити“. —Ако узмем прут, напрцаћу веда

ћете добро запантит, 2. нанизати године, остарети“. — Што учини, учини доклен

не напрца годиница (4: 163).

напpчит (се) -им св наљутити (се), расрдити (ce)”. — Он се напрчио на

жену, па оклапио дијете.

напул"он м златник с Наполеоновим ликом, наполеондор”. — Даћу ти

напул"он ако речеш да си чоек.

напунит-им св“истући, пребити“. — Лијепо су ме насркали данас, ма ћу

и(х) напунит — нако и (x) не уфатим, изр. — ћотека“н, в. ћотек.

напућикат -ам св позвати пса да нападне, напујдати“. — Ако не смије

уложит оцу, несој ће на његово дијете напућикат пашче.

напуч м љутња“. — Благо мене, Пилетић војвода, /Кад ветако моје ране боле

/ И каде сте напуч погазили /И бачили ијед под ногама (5: 267); | напучит (се)-им

(се) св 1. наљутити се“. — Он се напучио па отиша“ у Фунда“ну. — Немо” и се на

пучити (2:256). — Књигу учи па се напучио. — Напучи се Мића арамбаша. —Пипери

се напучише љуто (5: 136 257 272); 2. спојити, саставити, скопчати“. — Напучено

лико се опучи, обручи отпуште (2: 462), в. убав.

напуштит-им св 1. a. отићи из неког боравишта”. — Тама су напуштили

Колашин, б. “прекинути неки посао, нешто што је започето”. — Почео је да зиђе

кућу, али му се разболе жена и све то напуштио, 2. померити линију до које се

нешто простире“. — Моган си, вала, напуштит ову стреју макар изнад врати, |

напуштат./напуштат-ам св“исто“. — Ко зна који су се тамо тарафи тукли ка“(д)

су морали напуштат све и бјежат.

нарамак -мка м мало бреме, обично дрва, које се носи на рамену“. — Ојде

да донесе нарама“к дрва“, да бачи на ога“њ, | нарамчић м дем. — Унеси та“

нарамчић у потури га иза црепуле.

нар"ac{т) -ef м) св“израсти, порасти“. — Та је горул”ина акнула, нарасла и

притисла све.

нареда“н -дна -о спреман, приправан за сваки исход. — Од њега вазда

мбраш бит нареда“н за неку нес'ојштину, а за оно друго нем'ô се бојат, в. запо

дијеват, чувалица, шуловета“н; || наредит - едим св 1. наредити”. — Ка“(д)-ти влас

нареди, немаш куј, нб са гни врат, 2. приредити, приправити“. — Телећу кожу

уштавише и наредише, потурише да сједимо пред кућом (4: 254); | наређеват

-ујем несв1. наређивати“. — Племенске војводе су наређевали: ко гој има макар

једну козу да издигне, да би држа планину, да би се оснажио. — Наређује се да

у мбра пришит, 2. припремати се, спремати се“. — Они се веј наређују за издиг.
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наресит -есим св“накитити, окитити”. — Капе зване ћук... су биле зашиљене

и необично високе, па још и парицама нарешене (2:93); в. ћук.

нарок м срећа”. — (Дјевојка мора) да буде благонаравна... како јој се не би

могла пребацити кичељивост, којом би губила »нарок“. —Не ваља с ђевојком ћосат,

не ваља нарок кратит (4:75).

нарочито прил намерно“. — Сломише ју, богме, ка нарочито.

наруч м ствар, предмет који се даје на привремену употребу”. — Још обдан

се окупи дома свака ствар, која је сусједима у наруч раније била дата (2: 237). —

Укућани неће дати коме изван своје куће већи »наруч«, који у дјелокруг домаћин

скога надзора спада а без његова допуштења (2: 108). — „Нијеси ми на орање био“,

вели неко некоме, кад неће да му наруч дадне и учини (2:46); в. ајтар, ајтарлив,

| наруче с наручје“. — А он право Божу у наруче.

наручеват -ујем несв“наручивати“. — Немаш му што наручеват, он ће то

тача“с заборавит, fºr -учим св. — Први пут ка“(д)-сам отишан, наручио

једноме Прелевићу са“ Стравча: „Радоња, нађи ми неке овце тамо у Црну Гору

кад "ојдеш“.

наручкат -ам св“најести се (о детету)”. — Је ли сеђедова јабука наручкала?;

| наручколит -им дем. — Са“(д)-ћемо ми да се наручколимо и да биднемо велики.

насад м належена кокошка”. — Имам са“(д) два насада, акоб бГда, биће

пиплади, | насадит - адим св 1. ставити држалицу на алатку”. — Он је вазда био

без руку: није умио ни матику насадит, 2. налећи кокошку“. — Двије су ми се

расквоцале и насадила сам и(x); | насађеват -ујем несв1. стављати држалицу

на алатку“, в. расадит се, 2. налезати квочку“. — Дваш сам ју насађевала и оба

пута се дигла, други пут ћу ју насадит — у кота“н.

насамоват се -ујем се св (пре)дуго живети сам”. — Вала се насамовала

више нб иједна душа.

насекат се -ам се св према секат. — Мисиши престајат, имена ти, зар се

нијеси насека вас боговетни дан?

насипат - иплем / насипат - ипам несв“прскати лозу”. — Нема га дома,

отишан је у Пол”анице да нас ипл'é. — Кад оно баш уочи Тр"бјчинадне, бјеше

субота, ја насипам лозу тамо испот куће, | насут наспем св. — Чекај) мало,

ка“(д)-наспем ове лозе, ето ме.

наситит (се) -им (се) св 1. утолити глад, заситити се“. — Вала сам се

наситио ка она с пршутбм; 2. испунити се нечим до краја, постати нечим засићен”.

— Наситили су ме сичије и не вјерујем те ми то нете платит.

насјеница / наČеница / нашћеница ж греда у основи кровне конструк

ције, венчаница“. — А друга кокошка етамо сносила навр за да иза нашћеница“ и

не нашли јб полок. — Турију за нашћеницом — Положи се по ребрима троћошаста

греда, звана насјеница, арб. настјени (2:83). — Билију метнули за наČеницом (3:

169)(б3).

наскус -убем св према скус. — "Ајте које наскубите ми мало сијена за ву

јагњат.

наслад"ит се -адим се св“пружити прилику некоме да ужива, да се радује“.

—Не чувасте младе главе /но крвнике насладисте (4:76); | наслађеват се -ујем се

несв“уживати у нечему (најчешће у туђој невољи)”.

наслоњач-ача м “велика столица с наслоном”; в. вишина.
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насмијат / насмијејат (ce) -ијем (се) св“учинити да се неко насмеје, изазва

ти смех код некога, засмејати се, огласити се смехом”. — Другови му се насмијеју

говорећи (2: 464), | насмјенут се -нем се св осмехнути се“; в. ијед.

насноват - ујем св“припремити разбој за ткање“.

насофрлат -ам сва.“набацати без реда“. —Да мије знат које ово насофрла

овакб те не могу дофатит матику испод овије кроша“ња“н, б. брзо нешто попра

вити и довести у функцију“. —Ми бјдосмо да насофрламо они зад те се обалио.

насоч'ит - очим св 1. упутити некога на нешто, указати на траг, на могућ

ност да се до нечега дође”. — Ја са“[м) му насочио ђевојку; 2. набедити, набацити

кривицу невином”. — Дај, кажем, зарана трага има ли мјеста притужби или га насо

чише (4: 235).

наспат се наспим / Наспем се св наспавати се“.

наспорит-орим св умножити, подарити многе плодове, дати у изобиљу“. —

Да Бог поможе и да га Бог наспори (2: 473).

насрамоту прил силом, на силу“. — Пини малачко, лизни насрамоту (4: 163).

насркат (ce) - pкам (се) св 1. најести се чорбастог јела“. — Насркасмо се

јардума, да Ббк поможе, 2. наљутити, разгневити“. — Лијепо су ме насркали. —

Јеси ли се добре насркала?; в. напунит.

настајат -јем несв“настајати“. — Ка“(д)-су ови дошли, рекли су да настаје

нбво вријеме, али нико није мога“ знат колико ће оно донијет несбја“н и

поганин; || настан м настанак, постанак“. — Тако је, насум, бивало од настан

свијета. — Који су му од настан свијета / Задавали јаде и злу срећу (5: 432); | На

станак -нкам угледан представник братства који активно учествује у договорима

око умира крви кад је у томе невешт или неук домаћин непосредно заинтересова

не породице“. — Крвникови делегати обично иду у кућу увријеђенога. Ако је кућа

слаба, неугледна, обично дође представник братства звани настанак (то је онај који

се највише у братству пита) и њему се обраћају (11: 160); | настат / настанут

-нем св 1. настати“; 2. родити се“. — Отка сам настала — сјајке виђела нијесам.

— Највећа пуцњава се учини, кад се иза дужега брачнога живота некоме роди или

»настане« мушко дијете (2:209); в. брита.

настор м основа стога од грања, камења”. — Метнули смо му настор и

стожину. — Метне се настор под-стог, гране, камењи, да сијено не гњије; |

настријет настрем св направити настор, припремити основу за садевање сена“. —

Затим се цела кућа, степенице и понеки део обора (дворишта) »настрек пшеничном

сламом (1: 305); | настират - ирем несв“правити настор“. — Пободе се стожина и

прави се настор, настире се да са дијеваш.

настрцнут-не св попрскати“. — Чувао (се), да га приликом расијецања не

настрцне лампијерска крв (2:289).

наступ м епилептични напад”; (2: 521-522), в. падање, | наступни -a -ô,

в. - iЛавобоља (2: 522); | наступит -упим св“прићи покојнику да му се ода по

следња пошта“. — Ка“(д)-су они наступили, окренуо је главу на страну, а турио

руку на леђа (Кж); | наступат -упам несв. – То се наступа редом, како која

група доди, иде пред њом лелекач и лелека.

насукат-учем св намотати“. — Не умијеш ти то насукат, нб дај) баби, она

ће то вл”ештије; | насукиват -укујем несв. — Онда се воштана крпица насукује

на вретено (2: 545).

насулит (се) -им (се) св нагодити се око дугова“. — Ш њим се нико није

насулио па не мисли да ћеш ти.
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насум реч. чини се, рекло би се“. — Изгоре се, ма ће насум заладит и да

мало да немо душом, в. терел .

насеј -ечем / насијечем св према čеј. — Насекан си доста и нем'б више,

нећемо ни то изес, | насијецат-ијецам несв. — Не насијецај) више, чоче, није

се нико провалио да то може изес.

н"атајно прил тајно, далеко од нежељених очију”. — Врните се овамо, зар не

видите да они имау нешто натајно.

натамник / натемник м анатемник, проклетник”. — Навалио насрамоту ка

натамник. — Који је натемник заврга кацу од педесет ока (4:224 262).

натантат-антам св наговорити на проблематичан поступак”. — Ову нашу је

она натантала (4: 174).

нат"ај / ната“кнут -а кнем св“натаћи“. — Лијепо ју натаче на оне "ости па

у понесе и бачи тамо на та“ зат; | нат"ицат -чем несв. — Ђав)оли га ната“кли,

ђе си наша“ да јЈу дана“с натичеш. — Натичу ђеца нешто волу нарбг, боим се

да и не нагрди.

натегнут / натеј - егнем св напети, затезањем навући; наместити”. — Она

рука натегла, а онб клупко нагнало јабуку и она легла ђе треба, | натезат (се)

натезам / натежем (се) несва.“натезати се”. — Ја сам има кбња“, али неће да иде

брзо нб се натеза, а ови не. — Натеза се, а не може да побл”ye; б. “затезати”; в.

премотават, побл уват.

натете-мате анатема те“. — Оно дијете, натете мате, то моје очи још нијесу

виђале, те шер будале (4:399).

натијецат се -ијецам се несв“трудити се да се неко претекне“. — Да Бог да,

ко се с оцем натијеца ка” ја била му огуљена шија камене (2: 465).

натмурит се -им се св показати знаке незадовољства, намрачити се”. —

Нешто ми се онб монче натмурило, зна ли к'о што му је.

натоварит -им св ставити терет, товар на некога или нешто“, в. праза“н,

пртл ај.

натовpл"ат (ce) -ам (се) св. а. “набацати без реда“. — Натовpл”á то како

драго, б. “халапљиво се најести“. — Брзо се натовpл”â и за овцама, в. насофрлат.

натотал"ит се - алим се набацити се” (Ф).

натпрдиват се -ујем се несвпеј надмудривати се у тренуцима доколице

или пијанства”; в. наћул учит.

натра ж ткачки разбој“. — Нека цар од овога дрвцета начини сву натру, па да

му ођело изаткам (2: 458).

натрес -есем св према трес.

натроје в. надвоје-натроје.

натруњ'ит - уњим св“напрашити, запрљати труњем”. — Ко ми натруњиову

варенику — да ми је знат, в. туј, тукетница.

нат"уј -учем св према према туј.

натураж чини, магија”. — „У ками удрило, у њега се збило! Устук отле, зла

натуро“ (2: 540).

натурит се -им се св“кренути, покренути се”. — Не мало пути се дешавало,

да се за четницима који су плијен заузели, натури поћера (2: 195).

натутушит -ушим св“намргодити се, накострешити се“; в. наброћит.

натуцат -уцам св несигурно говорити, с муком изговарати речи”. — Доста

нашки натуцау.
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наћ"а“с прил "ноћас”; в. макања.

наћем"аће в. анаћемaће.

наћеф"ит се - ефим се св постати расположен, весео, после попијеног пића”.

— Био се теке наћеф"ио. — Доша“ је мало наћефлен.

наћулит-им св“обратити посебну пажњу да се нешто чује“. — Виђи како је

наћулила уши, да нешто чуне.

наћул"учит се -учим се св опити се“. — Они се наћул"учили и са (д) се

натпрдују окб некије њиније работан.

наћут"учит -им св. кренути без циља, одлутати“. — Куд је оно наћут"учио

они „бан“ — да ми је грдној знат, - се напити се, опити се“. — Богоми се добре

наћутучио, немо га са (д) задијеват.

наудит -им св“. — И вјеровало се, ко то "има, да му не могу вјештице наудит

ништа, како се то зборило: „На очи да га понесе“ (Кж).

наука ж оно што је научено, на шта се неко привикне“. — Оставити њима

њине науке, а држи твоје, ima -чна -о вичан, вешт”. — Они су научни

свакоме несојла"ку. — Латинче је научно оружју (5: 96).

науснице -ица“H мн маље изнад горње усне; прва назнака бркова”. — Бјеше

момак, науснице на њега бјеу (Кж).

наушљат се -ам се св добити вашке, постати вашљив“. — Што чиниш с ко

сом кад се наушљаш? |4:340).

н"aфака ж a. “срећа, судбина”. — Дај, Боже, да ова ђеца имадну нафаку за

будућнос. — Остаде пуна кућа чељади ако бидне нафаке (4:295), б. пород”, в. тали”

(2:310); | нафакницаж срећница”. — Нафакница, ојађеница кидиса себе (4:92); |

нафачит -a -o “срећан”; в. талишан (2:310).

нафрегат се -ам се очистити, орибати под св према фрегат.

наца“ктат се -а се св“добро понети, најавити добар род воћа”. —Тбјејабука:

видиш како се све наца“ктáно.

нáч"алник М “начелник“.

начафранит / нашафранит (се) -им (се) св“обележити, означити овце цр

веном бојом (добијеном од шафрана)“. — Угледнајаловина нашафрани се и по свему

хрбату (2: 14). — Сјутридан дошли су неколицина Груда с нашафрањенијема угичи

ма и осталијема даровима војводи Марку (2: 490).

начетворо прил "на четири дела”; в. брисало.

начечер"ит се -ери(м) се св“накострешити се“. — Виђи како му се начечерила

коса, в. чечерав.

начин м а. "организација живота у кући“. — Њима се не зна ника“квбга

начина, б. прилике у домаћинству одређене немањем снаге за привређивање“, в.

мрча.

начињат -"ињам несв1. правити“. — А они му начињау да га на кревет

легу. — Он је био каменореза“ц и ове гробове све начиња. — Начињам ти стубе

(4: 125). — Кака“в је нес'ој — види се да га л”уђи нијесу начињали, 2. “штројити,

кастрирати“. — Он је начиња прасад; || начињет -иним /-ињим св“направити”.

начнорит -им св повредити оштрим предметом (стаклом, ексером)“. — По

авлији има цкла и зарђалих клинаца да се начнорите (4: 115).

нашки прил “нашим језиком”. — Ови знаваше те фино нашки.

нашкопит се - опим се св најести се“; в. дробит.
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наштесрца / наште срце прил пре првог јутарњег залогаја”. — Најпречи

лијек: истри јутра дадни јб наштесрца да попије. — Тај се лијек почиње пити на

дан мијене мјесеца и узима се наште срца (2: 536).

нашћеница ж греда у основи кровне конструкције, венчаница”; в. насје

ница.

на°фћиж плт наћве“.

н"eавизан -а-о“који ништа не схвата, коме је узалудно нешто објашњавати”.

—Тб ти је, јада“н не био, неавизано и једнако ти је а прича њему а другоме браву.

небблм “рана која се не може преболети (обично у тужбалици)”; в. преболет,

| неболеће прил 'сурово, безосећајно”. — Бију неболеће, ка туђега; уп. болећ.

небир"улбк!“не било урока”. — Лијепа су ти јагњад — триш небирулбк! (2:

300–301).

небуд м“спавалица, кога је тешко пробудити”. — Ко није чуо лавеж паса тај се

рачунао мртвом спавалицом и небудом (2: 505).

невака“т-кта м погрешно, неприкладно време“. — Одио је и врта се по

невакту. —Тако некако је по невакту освијешћена и стара Туркиња (3:307).

невал”алица м/ж неваљалац“. — А виђе ли што учиње она невал”алица

Кикова, кумим те Богом, | невал”ата“н -тна -о “неваљао“. — Невал”атна је, ма ћу

ју ја научитједнијем фрштунићем, | невал”ачка м/ж плашљивац, неваљалац“. —

Не бидни невал”ачка, "ајде, чеса се бојиш?; в. кулит се.

невариш м кромпир који се тешко кува” (2:54).

невиђбрав м лош, небрижљив чобанин“. — Ојдоше ови невиђбрави у

главаре, теке да осрамоте поштене чобане.

невиђелица ж мрак, помрчина”. — Ужди ту лампу, што ћореташ у

невиђелицу (2: 489); в. тумацнут се.

невјеста ж жена на дан удаје и, обично, у првој години брака“. — Невјестом

се зове уопште млада жена, али нарочито жена у првој години по удадби (1:280, 2:

111 130); | невјестица ж дем. — Једна невјестица "изнесе кафу и ракију, в. жђет

на; || невјестачки / невјеста“чки -a -ô “невестински“. — Опашеју невјестачким па

сом а обује јој невјестачке опанке (2:229). —Тб што се узме–то су све невјеста“чке

паре, | невоват - ујем несв“налазити се у невестинском периоду, у првој години

брака“. — Е како сам невовала ијадовала — ка и цијелбга свога омрченбга живота.

— Такву капу невјеста је носила прве године невовања. — На сличан начин је и до

маћинови рођаци за вријеме невовања зову на част, в. бабоват (2: 93233).

невјешт!-шта -о “невичан неком послу“. — Невјешта је она за те работе,

изр. учињет се невјеш пречути алузију, провокацију“. — Причају они, гађу ме, ма

се ја учиње невјеш и не проговара ниједне.

невол'a ж“мука с којом се човек у животу среће“. — Мене ниједна невола

није у живот прескочила, | невол”ник м. — Све га невол”ника у живот тукло,

в. ошак, || неволница ж жена коју су сатирале животне недаће”, | Н"евбла“H

-л на -о“који је притиснут проблемима, невољама“; || невбл”но прил нерадо“. —

Неволно је отишан, када је знава е се неће вртат.

невратник м војник који се из боја неће вратити“; в. повратник.

невревен -a -o “некуван, сиров“, в. јамужа.

негледа“н -дна -о “ситан, неугледан“, в. јабучица.

недодерм штоје неподериво, неуништиво”. — Има сам неке гаће сукњене

— то је недодер био.
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недоношче -ета св “младунче превремено донесено на свет”. — Недоношче

(је) младе које је прије природног рока омлађено (2:11).

недужан -жна -о невин”. — Водила се ту парница па саЧд) тумаче да е то

та недужна крв.

неђела ж. седми дан у недељи, недеља“. — То је било у прву неђелу

Велије постан, | неђељица ж дем песн. — Мину петак и субота прође /И царица

неђељица дође (5: 85); | неђел?но прил. — У пазар се одило двапут неђелно, па

и триш понекад, кад је била преша (Кж).

нежид м“враг, ђаво“. — Наступна главобоља... долази... опсједнућем ђавола. По

прилици ђаво, нежид, доноси ту болест, те се против нежида чини запис на кори од

симита, према тумачењу Т. Ораовца, нежид је „народно означење за ђавола или врага

и употребљава се зато да би се избегло помињање ријечи »ђаво“ или »враго“ (2: 522).

незбор м прекид комуникације као последица свађе”. — Не знам примјера,

да је кад који Куч с којијем у незбору био (2: 467). — Немб га случајно задијеват,

у незбор су.

незер м казна за крађу”. — Ко је »украо«, тај је плаћао такозвани »незер“ од

1000 гроша глобе (или) седам пута онолико колико је украо (2: 1481. — Незер се ни

кад не уговара за убиство, него само за крађе или ситније преступе (11: 160).

незнавен -a -o “приглуп, невешт, несналажљив”. — Немаш му рашта причат,

то је незнавено.

нејак -a -o “слаб“. — Те се хрву јачи с кољена а нејачи стојећи (2: 346). — Обич

но се бију и грабе луђи у турско, ко кога може, јачи нејачега, кађе нема страх од

суда (Ж. 1, 13). — А пушти га, ч"бче, видиш-(л)и да је нејачи, | нејака трудна,

гравидна”; в. тегнут, тешка, простор (2: 507).

некарактер м лаком, незајажљив човек“. — Било је некарактера, који су о

умирима тако несити били, да од примљенијех залога ништа нијесу шћели покло

нити (2: 170).

неколикаш прил "неколико пута“. — Одио сам неколикаш да га тражим, а

никад да га затечем дома. — Неколикаш сам му зборила, залуду.

некоч прил некад” (2: 1321.

нектећи прил нехотично“. — Нектећи сан га нагазио, био је иза мене

и нијеса“н га видио, | неоктице прил исто“. — И са“ тумаче да е то што е ови

Душан убио овога ка неоктице, | неотице прил исто“. — Огледујем се ка” неотице

(4: 299), | неотицбм прил. — Неко е неотицбм убачио ексер о-толико и толико

сантиметара“.

нел"ок м одсуство жеље за јелом, немање апетита“. — Вала сам гладан, нб

ме уфатио нелок.

немашан -шна -о“који живи у немаштини“. — Немашни су, а и не умију да

се тресну. — Њина племена која су немашнија и сиромашније живе.

немјесто с неодговарајуће, неприкладно место“. — Ови си дуван држа неђе

на немјесто: лијеп је ма доноси сапуном.

немлого прил мало“. — Би немлого кад — евo их)!

нем'рчипушка м*»борац« који није опалио метка нити зацрнио пушчану

цев, кукавица, слабић, страшљивац”. — Са“(д)-су се заглаварили ови немрчипушке

и може им) битка“(д) су они други излињали.

ненадни -a -ô “изненадни”. — Не нашла те ненадна (болест —2: 519)

нена"учен -a -o “необразован, примитиван“. — Немаш куј с ненаученијем и

мож га пуштит једино да авета. — Што мож дочекат од простбга ненаученбга и
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бесуднога народа.

нене реч.“не“. — Ја мислим да је зец у гору, а нене у кућу (3:335).

неоктице в. нектећи.

не"орм во који неће да оре“. — Нађе ме чудо од онога неора: неће да тегне

нб се одма завали у бразду. — Неор (је) во који неће да оре, него лијега у ралу (2:

18). — Имам вола неора, па неће да крене, је ли Бога на свијет, но ми остаде њива

несорана поради њега (3: 679).

не"оћ м назадак“; в. оћ.

непаметан -тна -о “непромишљен”. — Још је то младо и непаметно, ма

ће научит кад га једном фишти по гузици, | непаметно прил. — Немб овако

непаметно приступат.

непер м глибан, који се не пере“.

непл'отка ж женка која се не оплођује, јаловица”. — Двије су ми овце

неплотке и мбраћу их) мај. — Неплотка (је) брав који се не плоди, арб. штијер

[2: 11).

непоменик -ика м 1. “вук”. — Закла непоменик онога коња на Царине,

потле су га прежали из двије ноћи, али није дбдио, 2. болест црни пришт?”. —

»Ударац«...сматра се страшном болешћу, због чега се често зове и »непоменик“ (2:

541]; в. скаменик, | непоменица ж змија”. — Змије се сматрају највећим људским

злотворима, са чега се зову »непоменице«, »поганице«, »неспримнице« и »повуку

ше“ (2:337).

непослушник м онај који је непослушан, недисциплинован“. — Протресем

непослушника, пријетећи (4: 1991.

непретвора“н -рна -о “непослушан, својеглав”. — А виђе ли онога бизина

непретворнбга: неће те послушат ако му се лијепо не замолиш. — Те непретвор

но, те бандоглаво (4: 176); | непретворник-ика м “непослушник, својеглавац“; |

непретворница ж непослушна девојчица“. — Ије зелено воће, непретворница (4:

191); | непретворниче - ета с својеглаво, непослушно дете“.

непримница ж змија коју земља „не прима“.—Вјерује се да змију која уједе

нешто земља оне зиме не прима, и зову је »непримница« (2: 337). — Њују земља не

примала, непримницу (2: 260); | неспримница ж, в. непоменик, непоменица.

нераспадл“ив-а-о“који се не распада“. — Зашто је баш (не рече стомак нб

желуда“ц) он потпуно здрав, нераспадл“ив.

нерука ж зло, несрећа”. — Сломљена штpугља, стљП, кабао или сиришњак,

значи нерука и липсож у стоци. — Кад се сириште квари, ... то су предзнаци неруци

у стоци (2: 321 324). — Оте наше племе ископати, / Но на Турке, ако Бога знате, / Еда

њима обрне нерука (5: 149); | неручно прил несрећно“. — Не ваља се огањ у кући

давати с прољећа, јер је неручно за стоку особито за пчеле (2: 328).

несит у изр. неситејаме, в. јама, предаваш.

несклата“н -тна -о “неуредан, нескладан”. — Вазда је био несклатан и

обукова некакве трањетине.

нескок м поскок, в. шарун (2: 337)

несмаја“н -јна -о незграпан, неприкладан”. — Вала су несмајне и базди до

ђавоља на буђавину (4: 288).

несој м човек лошег соја, спреман на све што частан не може учинити,

никоговић“. — Ада, ч"бче, може ли од несоја икад ишто бит)-до нес'ој? — Отуд

се у Куча много разлаже о »соју« и »несоју« (2: 480); | несбја“н -јна -о који се
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тиче несоја, који се понаша као несој”. — Велиш: погано и несбјно — а када га има

к'о научит, | нес'ојски -a -ô нечастан”. — Некате, нес'ојске работе, како нешто

лијепо не научисте? | нес'ојски прил. — Они не умију друкше до нес'ојски: не

подносе ч"бјство више нб шарула обаде; || нес'ојче -ета с. — Виђе ли, имена ти,

што оно несојче рече баби данас?; || несојчић м дем. — Не бидни несојчић

— нема ти по кбме д'бј, | нес'ојчина м аугм. — Та“н ће несојчић, насум, да

порасте у велику несојчину, | нес'ојштина м 1. аугм. — Чува се, дијете, да те

она несојштина Милова не зами тамо ђе ребра броје а да не гледау, 2. ж. ру

жан поступак”. — А ко ве научио таквијема несојштинама, ђецо, образа ви?; |

несојл'a°к / несојлук м ружан поступак, неподопштина”. — Ада, богоми, ти би,

изгледа, да одучиш прасицу да не ришка и несоја од несојла"ка. — Док је било

луђин, несојлук се лијечио стапом, а отка су они излињали и та“ стапови су

отишли за њима; || нес'ојчит -им несв“понашати се као несој“. — Ако досад

нијеси научио да нес'ојчиш, нем'б ни сат почињат. — Нембте ми тун несојчит,

да ви не навезем пркно.

неспор -a -o “који се брзо троши, који је слабији“. — За слабије (жито каже се)

»неспоројек (2:]; в. жишка (Кж).

неспримница ж змија”; в. непримница.

несрета“њ -тња -о који слути несрећу“. — Зец је, веле, несретањ да ти

пређе преко пута да га видиш — нем'б од и нидаббк!

нестат -нем св 1. изгубити се, нестати“. — Док си трепнуо — они несташе,

2. “умрети“. — Њемује једно дијете нестало малб, в. брита; | нестатак -тка м нес

танак”. — У случају нестатка хране могли (су) издржати глад по три дана (2: 192).

неуброја“к-јка м мањаковаца приликом бројања на струзи" (2:29); уп. при

брајат, приброја“к.

неувршен -a -o “недовршен, необезбеђен од закисивања (стог)”. — Остаде

ми стог неувршен, ако пане (киша), мораћу нешто разбачеват.

неудавача ж в. осталица; (2: 124)

неукопан -a -o “тешко болесна, измучена особа, ближа смрти него животу”.

— Ка“(д)-смо отишли, она лежи, нема (јЈу, мрта“ц неукопани.

нечемура“н -рна -о ситан, неугледан”. — Онб му дијете јадно и нечемурно

ка да у њега нема живота. — Ено га какав је нечемуран, а учињеће ти више нб

се може, | нечемуров м исто“. — Са“стали се јадови и нечемурови.

нечесов -a -o “некакав“.

нечист) -стиж “прљавштина, страни састојци у некој материји“. — Глејате

некако да макнете ту нечис из пченице.

нештер м жоштар бритвулинк“, в. ећим.

нив"ит н"ивим несв“одгајати подмладак“.

нидаббгреч.“ни у ком случају, не дао Бог“. — До подне може поднијет, а по

подне нидабог нем'б што почињат, в. несрета”њ.

низалица ж В. иишалица.

никаљ никљам в. калац (2:48).

никоговић м човек који води порекло од ништарије, »од никога«; |

никоговина ж најближи род никоговића”. — Никоговићи се најболе тиће у

никоговину.

ним"ет м храна као божји дар“. — Иза оброка се брижљиво мрве мету, јер...

је „греота газит нимет божи“ (2:104).
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нића ж “динамит“ (2: 67); в. мића.

ницина ж поткожни чир. — Мучила га ницина из двије-три године да се

мука“н намучио. — Ницина... има по народном вјеровању девет кожа и сваку килу

која нема загнојен врх сматрају за ницину (2: 529). — Смакли ницину, наврзла се на

слијепо око (4: 308]; в. чир.

нишан м мета, белег“. — Братственици и дом покојников за вријеме короте не

гађају нишан, не иду на славе и свадбе, а ријетко и на скупове (2: 268), нишанџија

м“вешт стрелац, који прецизно погађа мету“. — Свуд је бијо први нишанџија / На

скуповеђе се нишан гађе (5: 53).

ништарија ж олош“. — Усупонио се с ништаријама и са (д) доноси

несојла"ке, | ништа-роба исто”; в. досад, друг, мам.

новембар-бра м једанаести месец у календару“.

нога -еж 1. анат део човековог или животињског тела који служи за хо

дање”. — Краву понекад вегну за ногу и за рог, 2. део којим се неки предмети

ослањају на земљу“. — Једна нога од|-тавулина почела је да се колеће; 3. стуб

моста“. — Од тог моста стоје и сад седам »ногу.« (стубова) са »сјекирама« (оштрица

ма) окренутим уз Морачу. »Ноге“ су врло чврсто озидане од лепо тесаног камена,

а између њих се горе још познају остаци од »волта« (сводова) (1:48); | ножица

ждем 1. мала нога”; 2. коса греда у кровној конструкцији, рог, кључ”. — Греде од

крова, ножице, утврђене су доњим крајем у сухозида горњим у шљеме. С унутра

шње стране крова а паралелно са шљеменом уковано је у ножице са сваке стране

по једно пријеко шљеме (1: 236); изр. под нотом стрмо, по низбрдици”; в. седло;

| ножурда жаугм; |ногачке прил "ногом“. — Гађа га ногачке, |ногечке прил

*стојећи на ногама”. — Бивало је такијех бораца, који... би пуцао стојећи или, како

се овамо каже, »ногечке.« (2: 185); | ногоступ м стопа“. — Највеће чуђење изази

ва људски ногоступ у највећој и најамбиснијој стијени овијех крајева што се зове

Стијена од Сокола (2: 504), изр. нога неварена човек који се с малом памећу дохва

ти високог звања и покушава да надменим држањем прикрије незнање”. — Гл'eате

ону ногу неварену: када су му мотавило свезали узрба“т, под ногом кретати се

низ стрму стазу”; в. обрдина.

н"бж М 9, | ножић м 1. дем, - од пчела нож за сечење саћа“ (2: 43]; 2.“по

четак кукурузног клипа“ (2: 49); | н"бжице Пл Т маказе“. — Имате ли н"бжица“н?

—Донесоше нбжице. — Кад су га до под врх јаме извадили једна рука откине ножи

цама конопац и мртви опет пане у јаму (2:272).

ноздра / ноздрва ж анат ноздрва“. — Крвоток из носа... се зауставља шмр

кањем хладне воде... или затварањем »ноздрe« крпом (2: 545). — Затисла ми се

лијева ноздрва и ка да сам без носа, в. крвав, крвоток, | ноздрица ж 1. анат.

— Виђи како му је поцрвењела ноздрица, 2. отвор за довод ваздуха у трапу за пе

чење ћумура“. — Тамо се наприје(д) оставе два отвора, то су се звале ноздрице, и

они ћумур, како гори пут ноздрица“, он се слијега (Кж).

н"ока“т ноктам Ф, изр. —у долину побећи“. — Турска момчадија с доста крва

вије глава нокат у долину (3:51 1411.

носило с погинули или рањени учесник у боју“. — Заподио се је међу њима

бој, од којега је пало око седамдесет носила (2: 198; 7: 116); | нос"ит носим несв

1. у рукама, на леђима, на себи, нешто држати и преносити, односити“; 2. сноси

ти јаја (о кокошки)“, | носиписмо м “поштар, поштоноша, писмоноша“. — Је ли

дана“с дбдио носиписмо?; | носипушка м борац, пушконоша“. — Добар и ка”
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најбоља носипушка.

(ноћ) / н"бј ноћи ж, у поздраву „Лака ној“, „Добраној“ приликом вечерњег

изласка из куће. — Ноћу на растанку поздравља онај који одлази са »Лака ној!« или

»Добра нoj!«, а одговара му се »Била ти на помој!« или »Бог ти на помој!« (1:290);

| ноћник / нотњик м в. четник (2: 1911; | ноћеват - ујем несв“ноћивати”. — Ја

сам, преко овије Мијовића“н, све код њега одио и код њега ноћева, | ноћ”ит

ноћим св. — Ја сам неколикаш код њега ноћио, | ноћиште с ноћење“, в. подеш,

| ноћас прил ноћас”. — Стигоше ноћас позно, неђе пред)-зору; | ноћа“шњи

-а -е. — Тако ми ноћашња ној не самнула, | ноћем прил ноћу“. — Па се ноћем

окренула војска (5: 85], | ноћно прил ноћу“. — Пси око катуна ноћно обигравају. —

Уговоре, ђе да се ноћно саставе. — Не ваља се за умрлиjeм ноћно плакати (2: 27278

329]; в. зарок.

нудит -им несве. — Он је опет преко Верине другарице почео да њу нуди.

нужден -a -o “оскудан“. – Ал”уђи су овође вазда били нуждени за пару

(Кж).

нукнут -нем св наговорити, понукати“. — Тама он нукну овога Бранка

нашега да он говбри.

нуријаж“парохија“. — Поп са седам синова (утече) у Зету, ђе је добио нурију

[2: 178).

Нb

њакат њаче несв“гласати се као магаре“. — Магарад спутана пред кућама

њаче и стриже ушима (4: 1171.

његовски прил на његов начин, по његовом, како он зна и уме“. — Чува(ј) се

ти да те он његовски не дофати. — Могао је његовски живјети (3: 262).

њедра -ара“ с плт груди, прса“. — Баба је клучић от бауна држала у

њедра. — Понесе ми срце из њедара“; | њеда“рце / недарце с дем в, вјера.

немучки / њемушки -a -o “немушти“. — Зато га вила обдари »њемушкијем.«

језиком (2:274); в. биљарство.

њив"ит њивим несв“неговати, одгајати“. — Двое штенади смо макли, а

једно оставили да га њивимо. — Узели су да га њиве.

њински прил на »њихова начин, како »они« знају”. — Изма“ки се, дијете,

o(д)-тије поганин, да те они по њински не дофате.

њирит -и несв, в. њутрет. — Куј њириш, баба, да се нијеси виђела каква

си била ка“-си се удавала?

њиштат-и несв“гласати се као коњ”.

њукатњуче несв“гласати се као говече, мукати“. — Ојдоу избу, да виђу што

њуче оно теле, | њуцнут њуцне св“огласити се мукањем”. — У избуњуцну во кроз

сан (3: 677).

њутра -ě ж a. “жена која је у нешто одсутно загледана“, б. “слабовида

женска особа“, | њутро -а м хип. — А, мој њутро, потрчи и врни оне овце, |

њутрет њутрим несва.“одсутно гледати у неком правцу, зурити“. — Њутрим на

праг и никога не виђу, б. напрезати се да се нешто види (о слабовидој особи)”. —

Ја њутрим тун, а не виђо која оно прође поврДрмаше.
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О

ба узв за вабљење оваца (Бc).

oарамит -амим св“проклети“. — »Харам« доноси несрећу и назадак у имању

и у здрављу онога коме је нешто »оарамјено« (2: 496); | oарамјен -a -o “онај кога

је неко проклео“.

oар"умит се -"умим се несв“опустити се”.

"обад м зоол инсект из пор. Таbаnidae који напада говеда“; | обад узв гове

дима да се разобадају (2:19); | обадават се -āје се / -аје се несв1. трчати пред на

падима обада”. — Кад зазуче обади, изма“ки се испред говеди и нека се обадају; |

обадат се -ају се несв1. растрчати се пред обадима”. — Ако се говеда обадају, иди

за њима и тражи и(х), нете бит) далеко, 2. бурно изразити незадовољство због

неког поступка или речи”. — Полако, нем'б ми се тун обадат да не бидне друга.

oбаковит ови св“иструнути по странама”. — Обаковило је сијено (2: 38).

обалеват -ујем несв“рушити“. — Ка“(д)-смо то урадили, тама "ојди

ćекирама те обал”yj ону букву (Кж). — Чекајте, мончади, да прво видимо оћемо

ли та“н (гранични) ками обалеват на ову али ону банду, | обал"ит обалим св

“срушити, оборити”. — Састави те кости, дигне и споменик, а ови нареде те га

обале и сломе. — Може та“нурива“к да се замота и да га обали.

обалежит се -и се св запрљати балегом“. — Ова ми се шаруља вазда

обалежи пред прагом прије нбју угнам у избу, в. балета, балежит.

обатал"ит – алим св“запустити”; | обатаљен -а-о“напуштен“. —Диоба радне

земље је »обатаљена« (2:21).

"оба“л обла - о округао, округласт, заобљен, пун“. — То ти је овакбн обл'o,

а на један крај тамо пуштено, | "облица ж. обла гредица”; в. забран, | "обломуд

м снажна а лења и приглупа момчина”. — Ове обломуде није Б"бг ни за шта да, а

могли би и рало повуј, isti ж обао, углачан камен, облутак“. — Њима се

најлакче дофатит облутица“, а не фале им) око куће.

обданице прил током дана”. — Мајка вјереничина их разда сеоским ђевојка

ма, да их израде обданице (2:220).

обеан"ит -'āним св“обелоданити“.

обер м креста“.

обетат -ам св“обећати“. — Кад се просцима ђевојка»обета«, онда ју дозову, да

она сама прстен прими. — Сва ју браћа обеташе. — Оправе к њему једнога друга, да му

обета мито. — Обета, ако се икад врне, добро ту вечеру платит (2: 218 405 452 455).

— Поп Милачић благо обетаје /Да ће дати коња седланика /И из паса оба леденика.

— Па је сада згода и прилика... / Да учиниш што си обетао (5: 443 468]; в. соџбина.

обзовина ж бот дрво Sambuсus racemosa L., Sambuсus nigra L.”. — Не ваља

се обзовина налагати ради коња (2: 328).

обидоват -ујем несв1. “мало појести, попити, пробати јело, пиће“. — „Да

није пл”ан?“ — „Не, вала, дана“с ју није обидова“. — Обидује ли што (2: 510); в.

прој; 2. загледати, проверавати“. — За време шароњања шароњар често пута »оби

дује“ (загледа) да ли се већ кост истањила колико треба (1:312]; в. оријешит, |

об"ис обидем св окусити“. — Не могу ништа да обидем, чини ми се е ћу сваки

залагај побл”уват. — Не могу ништа обис, но ми се чин”и е би се отрова од

њега. — Има ли што да обидем, крепа од|-глади. — Прасац рече: „Три године што
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желуда не обидо“ (2: 375).

обикнут-нем св“привићи се на нешто, навићи се, стећи одређену навику“. —

Није лако но мораш свашта обикнут (4: 1101.

обилат-а-о“којега има у изобиљу, обилно“, в. варит.

обилеже с траг, »стрва“. — Којему се браву »обилежа« не би знало плаћа се

власнику потпуно и каже се: „Погинуо је“ (2: 12).

обим моквир, простор“. —Сваки катунар властанје у свом катуну премјешта

ти гладу са »струнгом« и торином гдје год хоће само у обиму катуна (2: 132).

обискат обиштем св 1. отребити вашке из косе, одела“. — Дошли су јед

ну вечен, обискали се и отишли, потле смо им) кости скупјали од Колашина

до Крнова; 2.а. “обрати сваку воћку”. — Ова су ђеца обискала смокве, нем'ôте,

слободно, од ит да их) тражите; в. одабрат, б. претражити“. — Обискали су

сваку рапу, али и(х) нијесу нашли; в. бискат.

обиснут-нем св 1. чврсто се привити уз некога”. — Обиште ми ок врата. —

"Е, обискоше, јадна ти мајка, уз мене. — А онда ми обиште да се пријателимо, да

ми и(х) и друге године дае мене. — Ови ми ђеверичић обиска“: „Бајо, да жениш

ти мене, а ја ћу тебе“ (Бc), 2. навалити, напасти; салетети“. — А уши обисле на

нас ка муа; некаква слама, па се у њу уши укотиле, обискоше на нас.

об"ис(т) в. обидоват.

"обича“н -чна -о који се најчешће среће, обичан“; изр. обична грозница, в.

прозница.

објагњеница / обл”агњеница ж овца која се ојагњила“. — Сломи ми се у

задњу ногу једна објагњеница; (2: 12); | објагњит се / обл"агњит се -и се оја

гњити се“; в. јатње.

објаснит -асним св“учинити јасним, разјаснити, протумачити“. — Не знам

ти ја то, моје дијете, но питај) стрика да ти он објасни; || објашњеват - ујем

несв. — Он, на брзу руку, да не објашњује што е било и како е било. — А у њега је

било и сан бвник и све ти је објашњева како је било.

објенут се / облeнут се -нем се св повеселити се, понадати се, осмехнути

се, насмешити се“. — Ђурић се облeну (3:159).

објесит (се) -им (се) св обесити (ce)”. — Објесише на коња крапа, главу

му укрутише о седлу Горе, а реп му је тица на земју доле. — Узе те у објеси о

грлу, } објешеник-ика м самоубица вешањем”. — Кад је... сјутридан дошао дома,

казао је и о ономе објешенику (2: 283); | објешиват се -ујем се несв“вешати се“;

в. вјешалице.

објешњ'ат -ам св“угојити се”. — О, божа благодаријо, како је објешња отка

сам га виђела јесена“c.

обј"ужит / обл”ужит- и св отоплити пред наиласком јужног ветра”. —

Објужило је те лијепо и биће му више крај.

објутрит (се) -и (се) св“потпуно се разданити“. — Нећемо у деве-збран нб

кад објутри. — Кад се објутри, доходи полазник (2: 239).

облагосовит им св благословити“. — Али га је Христос »облагосовио.« и ре

као, да се упозна с »кјером« цара грчкога и да ју узме за жену (2: 277).

обладит - ади св освежити после жеге”. — Ка“(д) је мало обладило, ја га

кренем.

облањат -ам св поравнати блањом“. — Ја узео да облањам неке штице,

стио нешто ш њима да работам.
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облизн"ит (се)- изни се св“донети на свет два младунчета”; в. близнит се, близан.

обличе с наказа“. —Тб је грдно, обличе боже.

"обломуд м в. обал.

облук м део седла“. — Цио тај грозни призор гледао је несретни јузбаша,

ослоњен лактом коњу на облук (3: 207).

облут"ица ж в. обал.

обнародоват-ујем св“објавити“. — Онда су овође обнародовали да ће тога

и тога дана да се раскоп'aе грoп Николе Божинина.

обогатит-им св“стећи велики иметак“. — Кад Какалец обогати, упита жену,

на који би се начин мога ма”ињат прорицања (2:456).

обор, арб. обор, м двориште“. —Дођоше нечије козе повр обора. — Угна и

у обор, нај ће и се чобан. — Наилазио сам на такве »оборе.«, који су од пуштања

крви личили на касапнице (2: 87 554-555, 1:254); | оборовић м, обично у стал

ном споју торовић и оборовић човек који има велику стоку и обор“. — Дана“с ти

овудије мало к'о и краву држи, а богоми и ја пантим кад је овудије било доста

и торовића“н и оборовића“н, садје свакоме широко, а пређе се живб није могло

размињoвaт.

обрабоњчит (се) -и (се) св. "запрљати брабоњцима“. — Угнате те овце у

обор, обрабоњчише ми све прет кућом.

обравница ж. обрамица, обрамница, мотка дужине 1,5м, на крајевима закри

вљена, да би се на њима могао закачити терет”. — Сијено и лист носе људи често у

»обравнице«, такође у уривак или у коноп, којему се на сриједи »зајемчи.« »кукула«

[2: 39), | обравнице. — Дофатише танке џефердане, / Обравнице међу лопатице. —

Прифатила пушке шарунице, Л Обравнице међу лопатице (5: 383 390).

обрадит - адим св“обрадити”; | обрађеват -ујем несв.

образ м част”, изр. два прста образа; в. уштиван, напас на - угрозити

морални интегритет“, в. скакат / скочиш на -, | образа“н-зна -о частан, честит”,

в. безрзан, | образно прил в. безрзан, рзно.

обранит-им св ранити”. — Лала теке раном обранише (5: 55).

oбºрдина ж геогр“брежуљак“. — Кад минуше преко оне обрдине, више им)

је све било под ногом.

обрдунат се -а се св развити се, пустити ластаре (о лози)“. — Лоза је

обрдунала.

"обред м религиозни чин, опело“. — Тама е наређење било да се на све те

гробове м"бра извршит по вјерскбме обичају та“ обрeт.

обреј -чем св“обећати, дати реч“. — Ђоновић јој обрече ђевојку. — Пилетић му

обрече ђевојку (5: 61290).

обрес се -етем се св наћи се, обрести се“. — Обрео сан-се на Ријеку

Црнојевића. — Они се обретоше у кратњи огранак Витомилице (3:481). — Нијесмо

појма имале ђе се обретосмо и у шта смо запале, нити смо знале што ће нас снаћи

(4:361).

"обријетко прил прилично ретко, разређено“. — Никло је обријетко, када

сан штедио ćеме; (3:149).

обритвит / обричит (се) -им (се) св 1. обријати“. — Најпре хобритвик од

ређено место у величини једног динара, па га добро притисне палцем и »брит

вулином« (оштрим бријачем) опсече кружно унаоколо (1: 312). — Ја се таман бје

обритвио кад они дођоше, 2. појести“; в. наодној.
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обрнут (се) обрнем (се) св 1. окренути”. — Обрни се да ово обучеш. —Ни да

у обрну на леђа, ка“ у обрнусмо — садно оволико на ону здраву ногу, 2. a. “жустро

поћи, кренути”. — И та“пут сам ја довела ову овамо, пошто је он обрнуо. — Он

је обрнуо преко врати, б. напустити уобичајену праксу”. — И онда смо обрнули

да не дајемо треће јутро. — Сад немау ни они оваца“, обрнули су се и они на

ово поврће, 3. припремити вариво“. — Оли да ти обрнем једно вариво. — Вариво

је готово ка“т се »обрне«, ка“(д)-се одвоји и почне ла“ко да се обрће у ону мас;

| обртат /обрћат се обрћем се несв*бринути, водити рачуна”. — На то се нико

обрћа није. — Није се ни на мајку обрћа. — На сиротињу се нико обрћа није. — Не

обрће се нико на њега, а стара“ц излапио више, неђе врсник Машанов. — Изгубио

сам мјесто души, што се нисам обрћа на тетку (2: 206); | обрт ушка ж 1. ваздуш

ни ковитлац, »левак«. — Уфати ми обртушка они д'бњи крај лбзан и добро и(x)

је отресла; 2. вртоглавица“. — Дала би напул"он да ми ова обртушка ижл”еже из

Главе, | обрторбг / обрћорбг м "ован с увијеним роговима“; | обрћор'оги -a -ô

“који има спирално увијене рогове” (2:12); | обрћорогни -ā-б и сто“, в. утич.

обрстит -и св појести лишће с грана дрвета”. — Овце обрсте гранчицу,

обрсте пупул”, а козе обрсте кору здрвета.

"обруч м 1. дрвени или гвоздени стезач бурета, бачве“, 2. геогр“стеновит

појас преко стрме стране“. — Види се лијепо они обруч испод Бротњика (12:31).

обршит обршим св“настрадати због непромишљеног или морално пробле

матичног поступка”. — Која мајку не слушала свака тако обршила (2: 403). — Што је

фајде, кад сам овако обршио (3: 658); в. повјероват, ćерет.

обуват (се) обувам (се) несв“стављати на ноге обућу, навлачити, назувати”;

в. завиђет, | обут се обујем) се св 1. обути се”. — Не мога се обут, 2. “потковати

коња“. —Четврто прољеће обује се и од задњијех ногу (2:16); в. албат, 3. искрчи

ти“. — Поновом се зове прокрчен крај баштине, за који се каже жобуо се“ (2: 45), |

обувача ж трака опуте којом се опанак привезује око чланака“. — Хајдуци прите

гоше обуваче на опанке (3: 148); | обувак -вка м исто“. — С обје лијеве ноге... (и)

с обувцима на шепут, газила (је) Брдова мајка (4: 84); | обувка ж обућа“. — Што

увијаш ту ногу, пили ли те обувка (4: 190); в. лесице.

обуј обучем св 1. обући“. — Ђе ми се сакрила она јакета, оћа да у обучем,

в. обрнут, 2. омалтерисати“. —Трефио је на они шкрип, на једно мјесто мало што

су мбрали зидат бе-што га обука“ ка ја та“ тун, | обуковат (ce) - ујем (се) несв

“облачити (ce)”. — Ова ђеца моја још не умију да се сама обукују; || "обука ж оде

ло, одећа“. — Још док је умрли у кући, спреми му се мртвачка обука. — Преобучени

у женску обуку, покушали (су) побјећи (2:189 264). — Народну обуку је он давно

прездро и носијо је турску (3:347—348), в. јаће.

обурват обуpвем св“оборити, срушити (зид), отиснути камен низа страну”. —

Нађосмо обуpвану развалину, црне крбатке (4: 361; | обурдат (ce) -а (се) св“исто“.

— Обурда ми се они за диспод зграде и ето ми сад и та“н посан.

обуцат обуцам св. "исцепати, исецкати“. — Обуцаше ми ђеца једну теку,

ђаволисаше ју, | обуца“к-цкам “парче откинуто од неке целине”. — Једва нађе

обуца“к карте да прибјележа, | обучит обучим св откинути“. — Обучи ми они

поганчић један лис из ове пјесмарице, ђаво ми га не мака“.

овак'бн / овакбн прил овако”; | оваквица ж које је »оваква«, тј. никак

ва“; в. зачарапат.

овал"атовалам св према вал ат. —Чини ми се да није могла сигава вуна,

од оваца“ сигавије, црније, није могла да се овала (Кж).
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овар"исат-шем св наћи право решење, поступити на прави начин“.

ова“да“р прил тада”. — И он ова“дар "ојди да га срете на Анове (Ж29); реч.

“рекло би се, како изгледа”. — Они су, ова“дар, контали да те и (x) претеј повр горе.

ова“н овна м 1. зоол мужјак из рода преживара папкара Оvis aries”, б.

фолк друштвена игра »овна«”. — Овна играју по више мушкијех играча (2: 369); |

овнуји -а -ě који се тиче овна”; в. адет; || овнујски -ā-б који се тиче овна”. — Би

ли смио примај сувб овнујско плеће; | "овца -ě ж, изр, зетске овце. — Од вајка

да је био тај обичај, да сиромашнији Кучи примају од становника зетске равнице

овце на пашу преко лета. Сад узимају и овце с других страна, али се и на њих

преноси већ уобичајени назив зетске овце (1: 235]; | овчица ж дем мала ситна

овца“; || овчурина ж пеј. — Ове ми овчурине душу узеше и не могу се више ш

њима ћерат, | 'овчи -a -e “који се тиче оваца“. —Тб се начиња од варенике овче,

ујардуми се, | овч"авина ж овчије млеко”; | овчар м чобанин који чува овце“; |

овчарица ж 1. чобаница која чува овце“; 2. коза која иде с овцама”. — Арбанашки

пастири имају у овцама по једну козу, што се зове овчарица (2: 14); 3. “птица која

прати овце и са њих треби паразите“. — Који добро брешком пушком гађе / И погађе

јабланове гране / И на овце тице овчарице (5: 53).

овеселит се - елим се св“обрадовати се, порадовати се“. — Пратња се овесе

ли (4:52). — Јеси ли жалоснога овеселио?

овизоњат -ам св“обележити“. — Одбијени клуп исправи се па му се на горњи

засјек сјекиром... »овизоњају.« По 6-8 штица (2: 60).

овића“к -ћка м последња мрвица“. — Почистише све, ни овићка не

оставише.

овлач"ит -ачим св уредити, ишчешљати вуну гребенима”; в. влачит.

овнуји -ā-е који је од овна, који се тиче овна”; в. адет; | овнујски -a -ô

“и сто“. — Нада“ка се меса овнујскога па сад може да зила и ћера вране.

oвoгoв-а-о“који припада овоме о коме се прича“. — Пограбе се ђеца које ће

којега госта бит говорећи: „Ја сам овогов“, а друго „оногов“. — Није Марко Јованов

нб, овогоф, прде ми у памет, Стевоф.

овође / овође / ов"бђена/овођена прил овде“. — Овође судбдили. —Овође

навр Косорца су их) нашли. — Сврне ов"бђена у Церја. — Ми смо били побјегли

oв бђена у збјек. — Свртали су они овођена ка“ су прбдили з Биоча.

оврат"ат -ам св“добити јаке болове у врату, праћене мучнином и вртогла

вицом”. — Оврата сам од њи и за себе двадес и четири уре нијесан зна (2:51).

овршина ж врх расцветале кукурузне стабљике“. — Чим жито изметне »овр

шину« одмах указује клас (2:49).

овcјеница ж овсени хлеб” (2: 100).

овудије / овудијен прил овуда“. — Који су гој партизани овудије били

закопавани њине су кости понијели, в. завијат“, вазда.

"овца - е ж в. ова“н.

огадит -им св према јадиш.

ог"арат (ce) -āм (се) св огаравити, поцрнети”.

"ога“њ огњам 1. ватра”; 2. породица”; в. дом (1:29263), | огњиво / огњило

с челично оцило, кресиво” (2: 122); | огњиште с 1.a. 9. — У кући обично клистри,

која је уз пригорак, је огњиште, које Арбанаси зову вотра (2: 86), б. просторија у

којој се налази огњиште“. — У Бpскуту и по Стравчу свака је кућа преклијећена, и

један се крај зове огњиште а други соба (2: 85-86); 2. кућа, породица“. — И ти си
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добро запантио да се у ово наше село није тулило тридес"огњишта“н, а данас

тудије бес пустиње нема ничеca; | огњуштина ж ватруштина, бунило”. — Скрива

се по грмењу, док огњуштина попусти (2: 528]; в. клапеж, | огњевит -a -o “жесток,

ватрен“. — Мала сила, ни ко враг срдита /И ка живи огањ огњевита (5: 192).

огерел”ат -ам св“онемоћати од старости, болести“. — Огерел"а је, вала, те

добре, не може ни преко прага.

"оглав м 1. део опреме за вођење и везивање коња, оглавина, улар“. — Има

неки коњ да неће за оглав беж-ђавола. — Коко чек може одит кад води коња

за оглав, а био на њега товара био празан, иде да ти гази опуту — кол'ко иде

брзо. — (Приликом деобе добије се) с коњем: оглав, конопи, вреће, покровац и ков

[2: 123); 2. жила на коњској плећки“. — По дебљини тежиле која се зове »оглав.“

прориче се да ли је коњ ономе дому добар или не (2: 317).

оглас"ит се - аси се сазнати се, чути се”. — ПТошле се огласило да е пала у

море.

оглибат - Ибам св према либат.

оглувл”ет -вим св постати глув“. — На једно уво је баба оглувл”ела, ма

ка“(д)-накриви главу — чује на нб друго ка само здрава.

огној"ит -ојим св нађубрити земљиште”. — Лијепо узори, добро огној и,

ако Б"бк поможе, чекај) да роди.

огњ- в. оја“њ.

огол”ет оголи св остати без покривача (лишћа, длаке, перја)“.

оградит - адим св 1. направити, сазидати“. — Славко је, са свој бм

стражарском платом и нас пе-шесторо око њега, оградио кућу, има камибн; 2.

“оплодити жену“. — Оградио јб|j}-е копиле, | ограђеват -ујем несв. — Не зна се к'о

га ограђева, ма би река“н да је то учињено на брзу руку, | "ограђа ж, арб. отраја,

a. “ограђена ливада, забран”. — Угнаћемо и у ограђу и нека и тамо (12: 32). — Стока

се пушта у ограђе. — У метесима и у ограђама се међе уклијеште у какав шкрип (2:

36 125, 1: 263); в. испратит, б. камена ограда”. — Идем да бачим неку драчу, да

овце не ускачу преко ограђе. — Ја крену туна, видим: иза ограђе иде чоек и жена,

"ограђица ж дем. — Остала ми је матика и гребула доле у ограђицу, в. отуд.

ограшит (се) -им (се) св 1. обасјати, огранути”. — И вријеме је да не више

мало ограши; 2. обрадовати“. — Нека и њу, кукавицу, једном нешто ограши. —

Својом погибијом ограшијо (је) свако срце кауpско (3; 155). — Добро му се браћа

ограшише. — Турчин се је ограшијо ћару. — Оно Томо и слуша и гледа Ј И бјеше се

ограшијо ћару (5: 39 187411]; в. каурин.

огрдњат -ам св“поружнети”. — Ка“(д) чоек остара, он и огрдња па га некат

не мож ни познат.

огребенат -ам св ишчешљати вуну на гребенима“. — Ове боле жене сву су

вуну огребенале у планину и нијесу ју оставјале да јутун сређују и гребенају,

| огрес -ебем св огрепсти“. — Олити да огребеш ову гребаницу?; - се. — Пази

да се не огребеш на те драче.

огребул”ат -ам св. "покупити грабљама”. — Огребул"али смо, вала, сваку

сланку.

огриват -ам св добити гриву”. — Богоми си добре огрива, моган би се

мало и пошишкат.

огријат (ce) -e (ce) сва. “Загрејати се поред огњишта”. — Огријали су се

мало код огња, да врате душу, б. изгрејати (о Сунцу)“. — Дошли су, сунце бјеше

огријало, в. пријат, поклопац.
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огријешит-им сва.“боловати дуго од неизлечиве болести“. — Ова баба ни

умрије ни остаде, огријеши, не обидуе ништа, туга. — Вала је огријешио и небо

и землу и никако да му Бог узме душу, б. доживети дубоку старост у сиромаш

тву и без икога блиског”. — Синове јој побише, Радосав црче за њима брзо, сна“e

поведоше ђецу, а она је, нагрдна и омрчена, и пепел"ак огријешила још тридес

и три године. — »Тај и тај је томе и томе вијетао кумство« или »огријешио га“ (2:

212); - се “учинити нешто ружно према слабом и незаштићеном”. —Лако се нес'оју

огријешит према макање. — Бисте се до Бога огријешили.

огриc{т|-изем св 1. оглодати, откинути зубима”. — Сву ју огризла; 2. ис

кусити, истрпети муке, бити изложен животним недаћама”. — Кум Машан је сваку

муку огриза“ (Рћ).

огрл”ак -āкам огрлица за коју се веже стока“. — Теле носи око грла ушивен

»огрљак (2: 17)

огрнут огрнем св 1. пригрнути земљу уз стабљику приликом окопавања”.

— Ми таман огрнули фруметин кад они нал”егоше, 2. овлаш набацити на себе

комад топлије одеће“. — Огpни ту кабаницу, неће ти сметат, | огртат / огрћат

-ћем несв. — Нема ни друге, мбраћемо ć"утра да огрћемо крт блу.

ог"убат се -ам се св разболети се од губе”.

огул"ит огулим св“ољуштити”. — Немам кад ни крт блуда огулим. — Паде

дијете и огули кол”ено. — Ено га огулио самар и има садно, | огул”ов м човек

измучен, изможден од мука и недаћа, прегуљеник (в.)”; || ожулитожулим свогу

лити“. — Ожулио је л'āка“т те добре. — Брат му од)-стрица ожули кору од липе па

му стави испод ногу, онб корито.

одаветат - етам св“одлутати, одлуњати“. — Одавета је некуј, а ако знадне,

казаће ни докле је стиза, в. аветаш.

"одаја ж камарица у ајату“ (2: 85); изр. - мусафирска кућа за госте“. — Ова

се кућа зове одаја мусафирска у коју су камаре за чељад и штале за коње, в. ајат.

одајат одајем несв“припуштати теле да посиса помало млека пре муже“; |

одојит одојим) св. — Пуштиш теле да одоји и музеш (1:17). — Одоји се, пушти се

теле да мало поп'осе, да га крава спушти, | одојче-ета с младунче до 6 месеци”.

одајван"ит - аним св према ајваниш.

одалидат -"Идам св према алидаш.

одал”ит (се) од ал'им (се) св“удаљити“. — Ајде, далеко ти Бог кућу одалио (2:

442). — Они су се мало одал”или од нас, а ја нијесам чунуо о ча“му су причали.

одабрат -ерем св направити избор из веће количине нечега, пробрати,

изабрати”. — Нема се тун што више одабрат, нб сте ви све обискали, в. брат, |

одабират -ирем несв“одабирати“. — На ве њине изборе можда одабиреш али

балеге али брабоњке.

ода“врет / ода“вријет ода“вре св“одлити се, оточити“; в. врет, | ода“вират

-ë несв. — Окрени фочу да тамо ода“вире.

ода“гнат -женем / -жденем св отерати”. — Нађе јежа по ливади и л'aе

га исто ка зеца, а ја не могу да га ода“гнам. — Ода“ждени ту кулу отoле да ми

кокошке легу, в. нат, изимиш, | ода“гон"ИТ -"бним несв. — А ко ми оно ода“гони

овце с воде, в. гонит.

ода“пет ода“пнем св отпустити нешто што је затегнуто“. — Неј то мој

ода“пет, нб ћеш мбрат да посијечеш ту грану, | ода“пињат -њем несв. — Не

одапињи га док покупимо ово мало сијена.
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"ода“р одрам високо разведена лоза, кревет“, | одрина / одренаж“природ

ни „носач“ уз који се лоза високо разводи, одар, одрина”. — Лозе које су високо уз

какав камен или дрво пропете зову се »одрене« (2: 56).

ода“сипат / ода“сипат - иплем / - ипам несв“одливати (течност), одасипати

(сипке материје)“; | ода“cут ода“спем св. — Ода“спи ми мало у ону тенећу, в. насут.

"одбаша“н -шна -о одбојан, несимпатичан”. — За нестидљива човјека каже

се: »одбашан је«, »пасастје.«, »мрзновољан је“ итд. Тако се обично каже и за онога

коме се пребацује тврдичење и недружевност (2: 477).

одбијат -ијам несв“одвајати”. — Одбите овце да не ул”егу у лозе, | одбит

-"ијем св. a. одвојити”. —И она вода ка“т пожути, онда се одбије они сир па се онб

подмете брашном (Бc), изр. одбит од сисе престати дојити”. — Једнога нашега

мајка није могла одбит о-сисе, нб је вика мајци и кад је из)-шк'бле додио:

„Завали се да посем“. — Одби се Оцка от Какарицке, б. одвалити“. — Тама су,

због оне пушке, Радивоју одбили бубреге и од)-тије убоја“ е умира три али

четири године, в. посудит.

одбранит-аним св“успешно заштитити, избећи опасност од чега непожељног“.

одбулават -āje / -аје несв“отварати коверат, писмо”. — Не мораш то сад

одбулават, знамо што е, fºr -'āм св. — Одбула ми то писмо, што чекаш.

одбуч"ит -учим св отцепити“. — Одбучи и мене један лис, да му и ја

напишем два слова.

одвајат -'āјем несва.“раздвајати”. — Не одваје се од њега. — Што не одвајеш

ове шогане, нб и оставјаш? — Ту се не би смио ниједан поштен чек одвајат

има ли кола али нема, б. имати посебну наклоност према неком”. — "Оће она

код)-свакога ма одваје бабу. — Она је вазда Милуна одвајала о-друге Јованове

ђеце; в. "истицати се неким својством”. — Одвајало је и вредноћом и гледноћом, |

одвојит - ојим св. — Ка“(д)-се овце објележе, ла“ко и је одвојит ако се неђе тамо

помијешају здругијема овцама, в. истаћи се, издвојити се по неком обележју”. —

Постоји мотрење на скуповима: ко »одвојих љепотом, оружјем и одјелом (2: 502):

одвојен"ик-ика м изопштеник, који је издвојен из друштва, губавац“. — Губавац

се у Куча зове »одвојеник« (2: 530).

одвар м / одвара ж течност од прокуваног биља, чај“. — Друго средство про

тив задухе је такозвани »питоми пелима, којег се четрдесет јутара одвар пије (2:

527). — Пиће одвара (теја) од липовога или зовинога цвијета и одвара од пелима

хваљени су љекови против назеба (2: 528). — Свраб на кози, као и на овци, лијечи се

одваром од кочања дивљега дувана (2: 19).

одвеживат / одвежеват - ујем несв“одвезивати”. — Кад га он стегне, други

га не одвежује: || одвезат-ежем св.

одвидат -ам св према видат.

одвикнут (се)-нем (се) св“одрећи се неке навике”. —Њемује лако било да

се одвикне о-ч бјства, ла“кче нб што би од несојла"ка.

одвојеник в. одвајат.

"одврата“н -тна -о “одбојан, несимпатичан”. — Вала ви можете причат што

гој "оћете — мене је та“ чоек некако одврата“н.

одвуј -"учем сва.“вукући пренети”. — Отоле су их) одвукли и бачили

у јаму, б. силом повести некога”. — Тама су и њега тамо одвукли, а ка“ (д)-се

врнуо – официјер, — се а.“одскитати, одлуњати“. —Тб се некуј одвукло, а не бојте

му се, дој ће на корито, б. отићи једва се крећући, отетурати се“. — Некако сам



26() Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

се одвукла, а јади ме знали ако знам што ми је то требало, | одвуковат-ујем

несв“одвлачити“. — Одвукују ту омладину утан Титовград, а све ми се чињи да

овудијен брзо нећеш имат с ким ријеч прозборит.

одгонет"ат - етам несвºрешавати загонетку, налазити решење за неки про

блем“; | одгонетнут - етнем св (2:440).

одгрис -ћзем св према прис. — Ђаво је Еву преварио те одгризла јабуку.

"одежда ж свештеничка одећа“. — Попа није виђа бес у цркву с онијема

одеждама.

одер в. одират.

"одива ж удата жена у односу према кући у којој је рођена”. — Била је нека

одива удата овође у Рањковиће.—Ми смо имали више одиван у Раћан (11:108);

oдив"ичић м одивин син“. — Она је била удата заједнијем нашијем одивичићем,

oдивична ж одивина кћи“. — Удаде ли ти се она одивична те сију помиња.

одига“ла“ш -лца м одсељеник, пресељеник”. — Одовде су неки наши

одигалци кренули за Србију, | одигнут -нем св“одселити се“. — Они су одигли

отoлен, неки у Подгорицу, а неки у Србију, | од"изáт -жем несв“селити се“. —

Није тун било живота па су л”уђи од изали, а бјежали су и от крви.

од ират (се) од ирем (се) несв“излагати се тешким физичким напорима, са

тирати се од рада”. — Онје, дојадне душе, навикан да се од ире, | одерм непром,

најчешће у сталној вези одер-работа тежак посао који човека брзо доводи до

изнемоглости“. — Њега неће минут ниједна одер-работа; | од epина ж вододе

pина“. — После онога кијамета низ улицу су, на неколка мјеста, остале одерине

и у неке ће се мбрат камење набачит, ј одријет (се) одерем (се) св 1. скинути

кожу са закланог бравчета“. - Ка“(д)-се од ере овца али јагње, чапра се остави за

мије; 2. измучити се тешким послом”. — Оставите то, да ве кумим, одријећете се

и поопучат завирући у те стијене; 3. обезбедити материјалну добит, зарадити на

превару“. — Ови је мислио е ће одријет паре, да одере ове богаташе, в. учињет,

одрт -a -o а. без коже, истрошен, оронуо, измождeн, изр, манит одрт неукро

тив, чији се поступци не могу ни предвидети ни усмеравати“. — Пушти га, кумим

те, видиш-(л)и да је то манито одрто.

од"ит идем несв“ићи“. —Боси од или, босидбдили, поноћи, по злу времену,

гладни (Кж), изр. одит наполе празнити се, обављати физиолошке потребе“. —

Ако ће да иде наполе, тун му начините.

одјавит -'āвим св отићи с овцама на пашу“. — Одјавише ти овце преко

Ћафе, в. јавит, | одјавлеват -ујем несв. — Одјавлевала сам их), вала, ка по

једна, а сад нека их) јаве ови чобани с пл”аце.

одједном прил нагло, истовремено“. — По тополи се гледа: ако пане лис

одједном — неће бит зиме, ако остане у вр— биће зима у потоњи крај.

одлијегат -а несв“одјекивати, враћати се као одјек”. — Одлијега гора и пла

нина (5: 268).

одличит се -им се св изложити се бојкоту заједнице због нарушавања ње

нога моралног кодекса, одрећи се“. — Ако се није на вријеме убилца одрекла или...

»одличила«. — Такво »одличевање« или »личење« је у Црногораца... плаћано по 50

талијера. — У Куча »одличени« није ништа никоме имао платити. »Одличенога.“

нико за крв није дирао (2: 167). — Ја сам пред крвницима кудијо и злика своје срце,

свога сина, и од њега се одличијо (3:83). — Ако увријеђени не пристаје на (мирење),

принуде га и он пристане, или га одличе (11: 160); в. личит, лиuба.



Речник Куча 261

одлучит одлучим сводвојити младунчад да не сисају“. — Одлуче се јагњат

и телат да више не посу и чувау се посебно. — Уочи Ђурђева дне одлучи први пут

млад од млечне стоке (2: 241); | одлучеват -ујем несв“одвајати младунчад од

мајки, да не сисају“. — М"брамо више ову јагњад да одлучујемо.

одл'aj"ит - им сводлутати без циља и разлога“.

одљуштак-ШТКам цепчица коју треба одломити с делом коренских жилица

кад се сече бадњак”. — Берући их он пази, да бадњак при одсјечку имаде и један

одљуштак, који се зове Жбрада од бадњака« (2: 237).

одма“ј / одма“кнут -а“кнем св одмаћи”; в. мај, | одмицат -\ичем НеcВ

Према Мицати.

одмјерит-им св одбити с ниподаштавањем ударајући се дланом друге руке

по лакту”. — Одмјерио му га од шаке до лакта; || одмјерават -ајем / -āјем несв. —

Не одмјераји га ти, дијете, да ти не бијеба пас матер! Виђе ли, имена ти, несоја

од несоја, | одмијерат -ијерам несв“исто“.

однијет -есем св однети“. — Нејти то мој однијет, нако да се од ереш, рет

ко, обичније понијет (в.).

"одник м идење, одлазак, пут”. — Нема ти тамо одника нако на запут. —

Идем ја мало до моија, не пропушта одник. — Мој одник за Босну разби се ка?тигла

(4: 124179); в. белај.

"одовлен прил одавде“. — "Ајте ви куј гој "оћете, а ја ћу одовлен само пред

црквбм.

одојит одојим в. одајат.

одољен м лековита биљка мацина трава, Valeriana officinalis” (2: 295).

oдoмаш м алдумаш, врста напојнице“. — »Одомаш“ се зове пиће, које угова

рачи свршетком погодбе заједно с присутнијема испију, а обично га купац и прода

вац заједнички плате (2: 161); в. куповица.

одорај м неколико попречних бразда на крајевима узоране њиве“. — На дно

и уврх баштине орач окрене пет шест бразда пријеко, што се зове жодорај.« (2:

47); | одора“к -рка м исто“. — Ка“(д)-сe узоре баштина, на крајеве ђе обрћеш

волове узоре се некол'ко браздан и то се рече одора“к.

одрена ж В. одар, одрина.

одријеш"ит -\ијешим сва. одвезати”. — Ка“(д) ја бјдо, онб одријеши, мако

му жицу и видим: мога“н би Б"бк помој, в. биљарство, б. решити проблем оте

жаног мокрења”. — Чудновато је, да већина Куча знаду »одријешити воду.« (2: 539).

одронит -оним св“одвратити од намераваног поступка”. — Мисиоје да иде,

нб га нешто одронила жена.

одсјечак / oć'eЧа“к -чка м место на коме је одсечен бадњак”.

одугл"ат се -а се св“постати дуже, одужити се“. —Дан је те лијепо одугл“a.

одужеват се -ујем се несв“враћати дуг“. —Мбраш се одужеват да на грдне

не дођеш, | одужит (се) одужим се св. — Ако се може на Петровдан одужит —

"има велику зараду.

одузет одузмем св. "силом узети, отети“. — Бл”уштура и Гропе су биле

Ђукића“ па су ни одузели (Бе); ||одузимат -ам несв. — Овоме народу немају што

више одузимат нако те душу.

"одука ж одучавање, одвикавање“. — Некијема би лакча била одука од

л”еба нб од несојштина“н, | одучават (ce) -āјем (се) несв. — Ови нбви главари

би се одучавали од некије работа“, нб не знају како: та“ њини учители знали су
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само ту њинску науку, | одуч"ит (се) од учим (се) св.“променити навику”. — Они

се немају од|-чеса одучит.

одустат / одустанут - нем св одрећи се нечега, напустити нешто што је

било замишљено или започето“. — Сад је ови одуста и чекај) да видимо што ће

бит, | одустајат -јем несв. — Нема ти више одустајања.

одуш"ит одуши(м) сва.“смирити се, проћи“. — Кад неволе крену, чекај)

да одуше, б. одахнути после великог напора”. — Почини, да од ушимо, в. испус

тити стомачне гасове”, в. ба“жђеш.

ођело с одећа”; в. испрес, , | ођенут ођенем св обућу”. — Јеси ли голбга

од'ио?

ожар"ит (се) ожари (се) св. опећи се, надражити кожу”. — Наша“ је неђе

коприву и те добре га ожарила.

ождријебит се -\ијеби се св донети на свет ждребе (о кобили)”.

"ождријеле с гркљан”.

ожђелдије“?”. — И вино му ожђелдије даје (5: 443).

ожег м жарач, ватраљ”. — Виђити њега: да му се ожег за пас не зата“ кне.

ожедњат -ам / ожедним св. "постати жедан, осетити потребу да се попије

вода“.

ож'ej ожеже(м) св 1. опалити, огорети (о ватри, сунцу)“. — Добро га ожегло,

остала му је бал”уша више ока; 2. жестоко ударити”. — Ожега“ је шарулу, те

шестоко. — Ожеж, глибане, ка“(д)-те запало, в. либ.

ожица ж кашика”; в. масло.

ожул"ит ожулим св, в. о улит.

ожуч"ат -ам св в. жуч, | ож"учит (се) -им (се) св наљутити се, огорчити се

као од разливене жучи“. — Ожучили су ме, отровали, ма те ми дој на корито.

озадланчит-им св ошамарити“. — Ну ми се изма“ки да те не озадланчим.

озват се озовем се св одазвати се”. — Ђуро му се, када, озва, а он с онога

цука: фр— на џаду!

озим м; в. ситно жито (2: 50).

озимачна крава која није стеона“; || озимачница ж исто”; || озимче-ета с

“ждребе, јуне (2:18). —Двије би Мисје у њу стале и озимчетом, не нојуницом (4:407).

озлој адит се -им се св“ојадити се, унесрећити се“. — Озлојадио се народ од

ове власти.

озрњичат се -а се св“окрастати се око уста”; в. ојаричат.

озуват се оз увам се несв“скидати обућу“, в. завиђеш, | озут се озујем се.

— Е, вала, немам скопости ни да се озујем.

ојагњеница ж. ојагњена овца“. — Мака“ сам и јаловице и ојагњенице,

бјдоше ми чобани у политичаре, а ми стари више немамо живота, | ојагњит

се в. објашњит се.

ојадит-им св“унесрећити, задати јаде“. — Ојади (ју они злосретњик да јбlj)

живот више не вал”а пару, | ојађеник м ојађен, унесрећен човек“. — Састала

се с онијем ојађеником ојађенијем; || ојађеница ж несрећна жена, несрећница“;

в. кидисат, нафака, нафакница.

ојаричат се -ам се св“израњавити њушку, окрастати се“.

ојарит се ојари се св окозити се“.

ојста! узв за заустављање волова.

"ока ж мера за тежину, 1,5 кг. — Има пе-стотина“ бKa“ (2:78, 1:260).



Речник Куча 263

окаменит се -им се св укочити се од чуда, страха”. — Мила моја мајко, како

се окаменише, струнише се (4:355).

окарабојат -ам св обојити црном бојом”. — Дабогда се окарабојало.

окарјат (се) — ам (се) св“ојачати, оснажити“. —Тако са н-се окарја и те су ми

"офце више вал"але но све друго.

ок"астрит -им св према кастрит.

ока“њат -ам св“обележити овце“.

окинут-нем св 1.a. “прекинути”. — Мајде богме, Багуша, ка“(д)-се натегне,

и на дебело се окине, б. откинути, одсећи”. — Не може више сама ни нокте

oкинут, у изр. окинути скут раскинути брак“. — Човек (је) давао својој жени знак,

да се хоће од ње раставити, тиме што би јој жокинуо.«, т.ј. одрезао један скут од зу

буна (1: 282); 2. повредити кичму”. — Знам једнога који је тијем начином »окиденк

у хрпту и занавијек остао штетан (2: 516); 3. повући окидач“. — Не може окинут,

ук бчена је (пушка); изр. окидент нос срамота“. — Окинућу ти нос ка” курви (2:

164); | окидат окидам несв“откидати“. — Неј, ја ним, оцу и мајци нбс окидат.

оклапина ж.“зелена кора на плоду ораха”. — Бачи то, поцрњеће ти прсти

o(д)-те оклапине; | окл"апит-им св. опећи, непријатно надражити слузокожу у

устима (о љутом воћу)“. — У, како ме оклапише ове смокве.

окл"апит -им св ударити, ошамарити”. — Ако те оклапим, неј ту ђецу

задијеват; в. напрчит се.

оклапурит се -урим се св снуждити се, смрачити се“. — Нешто ми се

оклапурио, виђи да није напунио гаће.

окласина ж“окомак”. — Котлу сам не мало пути затискао рупу окласином да

ми не проспе вечеру (2: 51; 3:91).

"окле прил в. откле.

оклопит - опим св“у целини прекрити”; в. дим, сјајет.

окл”астит -им св осакатити”. — Спрца се низ неку страну и нагрдио се,

окл”астио и потле одио на стап.

"око с анат орган вида”. — Е, вала, грдно па да ми је из оч'ин испануо, изр.

вадит - свађати се, гложити се”. — Њи је Б'бг нагрдио и ва“зда су једни другијема

очи вадили, печене очи а. “храбар човек, који неће устукнути пред опасношћу”.

— Мало је било такб печеније очи, б. “својеглаво, тврдоглаво дете“. —Тб су биле

печене очи, ма им) је и гузица плаћала.

око околам кружна површина по којој се слаже осушени лист и у чијој ће се

средини лист саденути”. — Пошто се други и трећи дан лист осуши, прикупља се у

тако звани »окок. Лист се из окола садијева кружно (2: 38–39).

окобељат -ам св. "сколити, навалити са свих страна”. — Окобељали ме, на

лећели на мене (4:199).

окобpл”ат се -ам се св“сасуљати се низ стрмину, скотрљати се“.

окозит се окози се св омладити се (о кози)“. — Окозиле су ми се двије и

бачиле четворо; — Њима су се давно и окозиле и ојагњиле и све отишле у ту

њину партију; || окозненица ж омлађена коза” (2: 12).

окој"асит се -им се св извући се из материјалних проблема, пребродити не

воље“, в. прцаш.

"околина ж крај, предео око неког места“. — Знам да је то први плач био

у околину Биоча, f: околим св опколити“. — Отоле су кренули низа“

Скроботушу, околили Врмошу и ударили на Врмошу (Кж); | "околиш м брашно

око млинског камена, жрвња” (2: 52).
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околомат"ит -атим св°омотати“. — Донесу усијане вериге, па ју с њима око

ломате (2: 159).

окончат -ам св“означити концем умоченим у црну течност линију по којој

ће се балван тестерисати“. - Шегамо, два е доле, један горе, оконча је оно,

уредио и почели да шегамо – ево га џандар: радимо на кралев рођендан!

окопијер"ит / окопирит (се) —"ијерим / - ирим (се) сва.“опоравити се од бо

лести, живнути“. — Мало се окопијерила, ма се још не зна оће ли окренут на ву

али на ну страну, б. ојачати материјално“. —Ђеца расту, почела да и она понешто

рад укају и мало се окопијерио.

окопил"ит (се) — или (се) св. а. родити ванбрачно“. — Она се окопилила,

играла се жђец"бм („да виђу колик ти је“) и преварила се, б. омладити се пре

пуне зрелости (о женки животиње)”. — Мене су се три јагњице окопилиле, нб се

више ни овцама не зна та“н ред.

oкoрјат се -а се св скорети се“.

окоротит -им св понети ознаку жалости за покојником”. — За знатнијем по

којником се окороти све село без разлике полова (2: 268).

окотрен м трептај ока”. — Дешавало се да је у окотрен зборна долина покри

вена низом лешева (2: 151).

oкрачат - ам) св“скратити се, постати кратак”. — Ова му је робица окрачала.

- Пази да то ђетету не окрачаш, в. ћикара.

окренут - енем сва.“променити правац кретања, упутити се на другу стра

ну”, б. променити расположење, тему, тон разговора”; || окретат /окрећ'ат - ећем

несв“вртети се укруг, мењати правац кретања“.

окриват - Ивам св почети храмати“. — Оли и ти окриват ка ти тетка? (2:

16]; в. уков.

"окријек м жабокречина”.

окрм{e}зат -ам св добити кијавицу, прослинити“. — Што ти је то дијете

окрмезало, отри му нбс (О).

окрмел”ат -ам св“добити крмеље у угловима очију”.

окрој"ит -ојим св 1. опкројити, опсећи кружно или по крајевима“. — Те се

чаприце окроје, па може и Čедачка да се начињи, 2. снажно ударити прутом“.

— Кад ми се прима“кла, окројила сам ју колико сам могла заманут, 3. "Гласно

испустити стомачне гасове, прднути”. — Кад неко окроји, веле му: кафу попи, а

ћикару на нбс ната“кни.

окрочит - очим св узјахати”; в. вранић.

окрсни / окршњи -a -ô обично у сталном споју окрсни свијет околни

свет, околина” (7:56).

"округа“ округла -о који има облик круга”. — Тан је дбчић округа“, |

"округлас(т) -ста -о који има округао облик, овалан”; || округлица ж округла

њива, ливада“ (12: 32).

окрута ж волујска опрема, прибор за орање“. — (Окрута је) свака спичица

која ралу припада, као год и »гужбе.«, »пустанци« и »раник“ (2:47 1231.

окукач -ача м 2

окулит се -им се св подсм“оженити се“. — Ожени ли му се они стари син?

— А, окулила се брука.

окумит (се) окумим (се) св успоставити кумовске односе“. — Окум или су

га ка“(д)-им) се женио син. — Пошто се закрвљени домови окуме, убилац се враћао

из прогонства (2: 168).
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окупм присуство свих на једном месту“. Он је предложио да се нађемо на

окуп сви ако Талијани дођу, | окупит-им св сабрати, сазвати с разних страна”.

— Окупили се да се здогов бре што те чињет, | окупјат / окупл”ат несв. — Одили

су л”уђи једни код)-другије, да се чује л”уцка ријеч, виђали се по плачева“н, по

славан. — Тун су се окупл”ала пашчат, а са (д)-се више ни пашчат не окуплау

— ка да и она знају да овамо више нема луђи.

окупат (се) окупјем / окуплем (се) св окупати“. — Кад умре, треба да га

окупју, да га обуку.

окућит се -им се св обезбедити материјалну основу за функционисање мла

де кућне заједнице“. — Окућили су се за двије-три године те лијепо (Рћ); | окућ

ница ж “земљиште око куће, најчешће за обраду”. — Није засија окућницу, жена је

њива, сјеме је на првом мјесту (4:49).

ола“кнут / олакнут олакнем -нем св“узети на превару”; в. фатат.

олеђат се -а се св разболети се од леђанице“ (2:20); в. леђаница.

олијен"ит се олијеним се св постати лењ, улењити се”, в. бол -бол .

блџија м човек који својевољно пристаје на нешто, на неки поступак”, в.

најнат, напоницja.

ол”аштит-им св ошамарити”. — Нуми се макни, дијете, дате не ол”аштим.

ол”окнут / олокнут -нем св освојити све каменчиће у игри »петкаша«.

— Овако се играње продужи, док један другоме све камичке задобије и каже се:

„Олокнуо га је“, тј. послао га је за кравама (ДЈ 342-343).

омагањ"ит -'āњим св упрљати, опoгaнити”.

омађијат -ам св опчинити, замађијати”.

омазулит -улим се потценити, омаловажити”. — Турчин се нађе увријеђен

тиме што му једно ђаурче омазули пушку (3:56).

омал"ит (се) омали (се) св“смањити“. — Омалила му је фањелицу, в. оплес.

оман м трава, биљка од које се праве талисмани које мајке ушивају деци у

одећу или стављају у колевку“ (2: 295).

ом"ар омарам густа четинарска шума“.

омастит омастим св обојити вуну, сукно“. — Ако је бијело, треба га

омастит, да се тури у карабоју.

оматуфит -им св "постати склеротичан, посенилити“. — Нема га више,

оматуфио је ка икад.

ома“ј ома“кнем св појести“. — Омакоше ми вас они скоруп с карлице,

| ома“кнутомакнем св исто“. — Умију они да омакну и сир и пршуту, - се

омакнем се св изгубити ослонац, оклизнути се“. — Омаче се преко некога камена

и замало на врглаве; в. рата; ||ом"ицат -чем несв“јести с апетитом”. — Вели да

не може зинут ни на што, ма омиче ка најгладнији; | омицаоник м окидач на

пушци, пиштољу“. — А они ђетић несретњи, да дофати лев бр, па му отишла рука

на омицаоник: та“п — посрестомака!

ома“.њат (ce) -а (се) св“смањити (ce)”. — Ома“њала је вода у Шикунос. —

Омањале су га и овце и краве; || омањит омањим св“смањити“. — Ако и замим

у те Пол"анице два дана, варенику омањи. — После и они омањише, ова ми

сестра држала некаквије дваез брави, а сад има пе-шес, | ома“њават -āje / -'aje

несв. — Омањају га, насум немају да пасу.

"омачке /омачке прил замахом руке“. — Камен се баца »омачке“, в. затоне

[2: 347).



266 Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

омерпашинка ж врста леденице” (2:91).

омечит омечи сва.“омекшати“. — Та је крушка бола кад мало омечи, б.

*постати мање отпоран”. — Мисли, да је у томе узрок, штоје у тим домовима потом

ство »омечило.« (2: 481).

омијенит се омијени се св радити нешто у време Месечеве мене“. — За нове

хаљине које су пране »о мијени« каже се: „Омијениле су се“ (2: 331).

омлада“к -тка м млад изданак, младица“; | омладит се - ади се св 1. донети

на свет младунче“. — Ка“(д)-се омлади, мбраш младе да подоиш, да се опре на ноге,

2. освежити се, поново набујати (о трави)”. — За оне три неђеле трава се омлади.

омлатит-атим св према млатит.

омотат -ам св премамоташ, в. узираш, | омотават-ајем несв. — Омотаје

се они повој и стегне се у колијевку.

омркат се омркају се, в. мркат се.

омркнут-нем св 1. смрачити се с наиласком ноћи“. — Омркло ми је ка“(д)-сам

био у Видијење; 2. изгубити се, нестати“. — За изгубљена брава каже се: »омрка јек,

»предвојио се“ или »остаје“ (2:29); | ом"рцат омрчем несв. — Нембте ми с овцама

омрцат.

омрсит се омрсим се св појести мрсно у време поста“. — Раде Бешин

Дедић, на Бабице му је душа испала, а на Задушни пета“к уочи Бабица“ се није

ктио омрсит (Бc).

омрченик м несрећник“; | омрченица ж 1. несрећна жена, несрећница”,

в. аветлучиш, 2. вагина”. — Не поприспуштај љуђе до омрченице, јадију убили

тамо њу (4:226); | омрчит се -им се св 1. унесрећити се”. — А тобош се праве не

ка“кви комунисти, омрчили се такви комунисти, на такве се комунисте посерем.

— "Она се удала и омрчила, да је они нес'оји бачују с ноге на ногу; 2. упрљати се

гаром, нагаравити се”, в. корача, мpчит (1:291).

бна ж дечја, чобанска игра“. — Она је... јечија и чобанска игра, за коју сваки

играч... на равну плочу стави у блискоме размаку по три групе од по шест камичака

[2: 342).

онадар /она“да“р прил онда“. — Онадар га свети пријател. — Онадар не смије

нитко убит ни узет што имају, но с ониjeм именом иду куд оте (Ж 12).

онакви-а-о“ који је онакав, онаквица ж, в, зачарапат.

онда“н прил ономадне“.-Ми велимо: јуче — прекјуче – онда“н (Бз Цр).

ониjeмљет - им св“онемети“. — Опште је увјерење, да ће ко у свечане дане

ради... ониjeмљети (2: 496). — Ђе си да му речеш, дабогда ониjeмљела (4: 36).

он"б показна заменица 3. лица ср. рода, облик је за изразиту негативну ква

лификацију личности“. — Онб чоека није ни виђало. — Што ти исприча он б. —Ђе

те оно претече да му не побјежеш, в. то.

он овечери прил пре три вечери“. — Čеђели су овође оновечери.

oнoгов -a -o “који припада ономе, који се тиче онога”. — Овако је Мил”о...

оногоф..., Милинков, мрчо Милеву слима (Бc). — Убио је Гал”а оногова.

онодит онодим св“глагол општег значења“ а. “средити, уредити”. — Капо

јесте стио онодитно с чим (4:370). — Све ће ти то он онодит како вал”а, б. доте

рати брашно из млина”. — Онодио са-му врећу брашна, в. Корезати лозе“. — Он ће

онодит оно мало лоза“н што је остало (неорезано); г. покосити окрајак ливаде“. —

Можеши онодит онб што ни синбј остаде?; д. “повалити жену“. — Он ју је уфатио

у оне грабине и не мислим што-у није онодио, в. унавиђет.
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ономадне прил пре три дана”. — Ономадне су отишли, што е ово данас,

неђела, јес, јес, у четвртак поподне су отишли.

ономлани прил пре три године“. — Она је ономлани одила у Америку да

види с Ина.

опадат -ам несв“оптуживати“. — Мрзили (су) онога, ко би другога за не много

велику ствар оптужио, како се у Куча вели »опадао« (2: 161); | опанут-нем опту

жити, опањкати“. — Није трања имала друге работе до да опане поштенбга чека.

опазит-им св“видети“. — Кад не опазио, а он иза грмена. — Ови кад их)

опази, изма“че се.

опалит опалим сва. “спалити, попалити“. — (После тога) је пало седамдесет

Куча и Пипера а један дио Пипера је опаљен (2: 476), б. пуцати“. — Католик неће

један на другоега пушку опалит.

опарит (се) -им (се) св. опећи, нанети повреде врелом течношћу”. — Кад је

под вуном, њу сунце не може опарит и да леже на сунце.

опас“ опасе св опасти, попасти“. — Опасоше све, травке нијесу оставиле

једне.

опас“ опане св отпасти“. — Руке ми опадоше од)-зиме.

опаћит опаћим св“очистити”.

опачило с изопаченост“. — Ови су гадови вазда спремни на свакб опачило

е друкче не умију.

опа“на“к -нка м опанак“. — Опанке от коже ако смо имали пот пазуо смо

носили докле отидни на врата от Подгорице (Кж.). — Опанци су били као и дана

шњи: лаки, лепо преплетени, али је преплет био већином »од брава«, тј. од овчијих

кајиша, а не одузица као данас (1:256); | опа“нчић м дем, | опанч'ина ж пеј. —Да

ми шаров није понио ону опа“нч'ину?; || опа“нчар"ица ж велика игла за шивење

опанака“. — Немб ми ту опанчарицу сутурат, но у метни тамо ђе сију нашан.

оп'a°њкат-ам св опањкати“. — Тако су га, та омладина, опа“њкали да му

више није тамо било пута.

опеј (се) опечем (се) св“опећи се“. — Опекан се на жар, нагрдио се. —Ђецу

опекло сунце па и сад мажем млијеком, | опијецат (ce) -ијецам (се) несв. —

Руке су ми вазда биле шарене од опијецања или на црепулу или на сач, или на

ожег или на угара“к.

опепел”ат (ce) -ам (се) сва. посути пепелом (губитника у игри)”. — Над

бијени играч (се) вас опепеља (2: 372), б. добити пепељасту боју“. — Лоза је

опепел“ала.

"опијело с "опело“. — Тамо су отишли два свештеника и учињели опијело

свијема.

опил”yгат -ам св“покрасти, почистити и последњу мрвицу“; в. излупежаш.

опират се опирем се в. опријеш се.

опитомит-им св“припитомити“. — Ваља се, да домаћица окрене око верига

трипут мачку коју хоће да опитоми, в. питом (2: 330).

опјенит-им св“скинути кашиком пену с тек помузеног или прокуваног мле

ка”.

опкрочит –очим св опкорачити, прекорачити”.

"оплаза ж неузоран део земљишта изазван испадањем плуга из бразде“. —

Узорано на оплазе, никло на оплазе, таман — ништа!

оплес -тем св оплести”. — Ако се оплету чарапе од бијеле вуне, од бијеле
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овце, ако су ми дуже за четири прста, неђелу дана“ ка“(д)-их) носим, омалиле

би се, увал”але би се (Кж).

оплећа“к-ћкам четвртасто отесан камен изнад прозора (данас је то обично

бетонска гредица)”.

оплијевит - им св“почупати траву из засада лука“. — А ја заборавила на њу

па ону траву овакб да оплијевим, ка“(д)-погледну: искубла они млас (Бc).

опл”анит (се) -им (се) св опити (се), напити (ce) (алкохолног пића)“.

опл”ачкат / опјачкат -ам св“опљачкати“.

опоганит се -им се св 1.a. упрљати се”, б. “заразити се“. — За болесника (од

франце) се каже: „опоганио се тамо он“ (2: 529); в. прозлити се“.— Виђе ли ти како

се оно малб опоганило и неће да претвори.

оподојач"ит -им св одвојити теле од краве“. — Што ми краве оподојачи и

остави и бес Телади.

опозн"ит се оп'озним се св закаснити“; в. извикат се.

опојести?. — Ђаволи би га могли опојести (2: 327).

опорно прил посно, без масноће“. — Кад се купус... не зачини лојем или са

лом, каже се »на опорно је варенк« (2: 103).

опотит се опотим се св°ознојити се“. — Опотиле се, у голу се воду учињеле.

— Опотиле се и потколенице. — Опотила се, свашта булазни (4: 156 327 346).

оправит -им св послати“. — Зато сам те оправила и рекла: изма“ки они

кота“ с огња (Бc). — Сјутра ћу ти оправит“ два претила овна, да и остpижеш (2:

460). — Ситну књигу оцу оправила (5: 61]; в. Ђаволи.

опрасит се - аси се св према прасити се.

опрат оперем св°опрати”.

опрашит - ашим св 1. први пут окопати (кромпир, кукуруз)”; в. арјат, 2.

напрашити се”. О(т)-ч'еса ми се опрашило ово млијеко, зна ли ико? — Кад клак

дуже нераспродат »на рупу.« остане, каже се: »опрашио се“ (2: 63).

опраштат (ce) / опрашћ"ат (ce) -ашћем /се) несва.“опраштати се од бо

лесника који је на умору”. — На тај начин и присутни болесника опрашћу (2: 247).

— Постоји вјеровање: ко у свој вијек убије девет вукова, опрашћу му се сви гре”ови

[2: 334), б. опраштати дугове, штету”. — Онда му опрашће купус (ДМч).

опредијељен -a -o “одређен, прецизно утврђен“. — За стрижбу нема опре

дијељеног доба, (али се) има довршити о Петрову дне (2:29).

опретл”ат -ам св“угојити се, одебљати“. — Ниђе у кучку планину стока не

може да опретл”á катун (Кж), в. пристучит.

опречавина ж “опута којом се крпе опанци“. — Кожђа опречавина ти је

најбола да покрпиш опа“нке; first ж “каиш на опанцима в. пречанице

(2:91).

опржотина ж опекотина”. — Опржотина се лијечи уз припецање, »бајајући.«:

„Месо к месу, огањ к огњу“ (2: 520). — Мања се опржотина принесе к огњу (2: 513).

— Није му се познавало никакве опржотине на рукама (2: 545), в. изгоријен.

опрзн"ит опрзним св в. опучит (Бc).

опр"игат -ам св испржити“. — Оли дати Савета опpига два јајца? — На први

конак у једну крчму крчмарица му оприга два јајца за вечеру (2: 542).

опридит се -идим се св породити се, донети »прида“. — Отуд се за породиљу

каже, пошто роди, »опридила се.“ (2: 208).

опријателит се -им се св успоставити пријатељски однос склапањем бра

ка”. — Вели ми ови стари, пошто смо се опријателили.
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опpијет се опрем се св стати на ноге, после болести, повреде“. — „Опри ми

се здравом ногом на руку“. Он ми се опpије. „Е, сад ми се опpи овом другом“.

"Оприје се — ка с он бм; i опират се -ем се несв. — Неће се та“н више на ноге

ника“допират.

оприштит - иштим св“добити приштове, пликове (од неудобне обуће)”. —

Мене ноге оприштене, цијели дан млатарамо (4:217).

оп'ркнут-нем св поодрасти“. — Оно му дијете опркло. —Али се кјело дајош

мало опркне, па... онадар да узме мучне путове које је сад узео (3:78); в. офркнут.

опроват - бвам св опробати, покушати“. — "Иди, опрºбвај) да видиш док

Тора.

опрос"ит -осим св“стећи прошњом“. — Цио би свијет с њим опросио 14:35);

в. сквpчит.

опрост"ит -остим св опростити“. — То би се могло опростит при овије

мука“н, нбај ти, ка“т је челаде несретњо до гроба.

опрцат опрцам св 1. откинути, одсећи”; 2. појести све што се нашло на

трпези”. — Док си се обрнуо окб себе, они опрцаше све што се нашло пред њима.

опсадират - ирам св опколити“. — Знали су ђе су, па су и опсадирали у не

какву стају и све и(x) побили туна.

опуздрит им св омлитавити, отромбољити се”.

опута ж “тања кожна врпца којом се плете лице опанка“. — Исијече се она

опута и начињаш опанке, | опуташ -āшам опанци »учињени« oпутом”. — Унио

ђедо прсле опуташе. —Од шесте године сам начињала опуташе и везла ошвице злат

ном жицом (4:98 287); | опутњак м исто“. —Жене су саме чињеле те опутњаке.

опуц оном ударца. — Па по њима: опуц, офук, опуц, офук, пола бирцуза по

обаљива (4:273).

опуч м 1. брух“. — Славко је зарадио опуч завирући више но је мога“ и

мбра га аперисат, в. кила; 2. “велики напор”. — Сеђење је опуч при лежању, |

оп"учит (се) -им (се) св 1. добити брух због великих физичких напора”. — Опучио

се на џаду, преврта камење, и са“Lд)-му живот не вал”а пару. — Килавци се још

зову и »опучени љуђи“. Највише је »опучених“ међу одвећ плачљивом ђецом (2:

539). — Купио је опучене рибе које попливају по води (2: 67); 2. a. откачити се,

одронити се“. — Гледа добро кад идеш преко точила да се ками не опучи. — На

пучено лико се опучи (2: 462), б. отцепити се, одломити се”. — Сагна ту ђецу с

муpве, да се не опучи грана и да се не нагрде, в. постопица, | опучат опучам

несв*излагати се великим напорима“. — Такве нико није видио да се опучау нако

за трпезбм. — Седам краљева и цар осми нијесу своју снагу опучали, да добију ове

главице, но да себе овакви народ присвоје (2: 480).

опушћ"ет-стим) св 1. опустошити“. — Свака коза опусти гору, ма су ове

бијеле тешке за зиму, 2. остати без директног наследника, оставити нешто без

могућности да се директно наследи”. — Опушћело рухо од неудате женске, као и од

бездјетне, наслеђује мајка, а ђе ове није, сестре (2: 127).

op"a opaам дрво и плод Јuglans regia L.; | ораовина ж дрво, грађа од ора

ховог дрвета”. — Ови је тавулин лично од ораовине; | орашчић м дем. — Усадио

сам доле три орашчића, ма да видимо оћемо ли се ш њи накрцат 'орајан.

оранзавaтавам несв“чинити“. — Од свачега спрдњу оранзаваш (4: 236).

op"ат "орем несв°орати”; | op"аћи -a -ě “који се тиче могућности орања

земље“. — Ми имамо тун мало ораће земје (Ф) (2: 45), | oрaћ"ица ж зиратна

земља, ораница“. — Ено ти овце на ораћицу Новакову, | "орач м 9, фолк игра
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орача (2: 369); | орница ж њива, ораница“. — По педесе и сто година“ на исте

орнице сију крт бле па и ништа не фали (Бc) (1:22, 12:32).

орашковина ж дрво слично зановети“ (О).

орден мначин окопавања винограда”; в. завалит, крia.

"ордија ж 1. војска” — Ђула Јованов није стио да иде пре-турском ор

дијом; 2. гомила, руља” — Богме, ако узмем ајдамак, раза“гнаћу ја ту твоју ордију.

"ордорога ж в. рдорота.

op'езаторежем св одсецањем сувишних ластара припремити лозу за ре

довни годишњи производни циклус“. — Ми отишли да орежемо лозе у Пол"анице

ка“(д) нал”егоше зБиоча.

ориједит ориједим св проредити“. — Ориједила си то мало, грајаће те

мајка, в. скуба.

op"инут-нем св"очистити ђубре (у изби, тору)”; в. нос.

орјат м непријатељски расположен човек, тешке, погане нарави, простак,

неотесанац“ (2: 469); | орјатка ж жена погане нарави“. — Дође ми она орјатка

јутрос и поче да сица.

орлај -āја м зоол птица грабљивица, Аquila, opao”. — Одовде сан гледа

ка“(д) је орлај доша“ па у до фатио, | орлуји -a -e “који се тиче орла”; в. бјелицкат

се, бијел, | орлужина аугм. — Закле се по васојевићски мрка орлужина Џогановић

(3:150).

оро с фолк коло“. — Коло, иначе »opo«, се овамо потпуно запучи (2: 378).

ортодокс м “Арбанас православне вере“. — То су били они те су и звали

ортодокси.

орфана ж слушкиња” (2: 104); | орфан"ит - аним несв“служити“. — Која је

то кучка от кучке дошла да ју Мил”ан стари серфи и орфани?

орубат се -а се св окрунити се, осути се”. — Једна му се брадавица орубала

и онда се и зацрвењела.

оружe c, в. руковет.

осаћ"ит осаћим св“одебљати, пустити стомак”.

оса“мнут оса“мнем св осванути“. — И такбе осамнуо: бес како елеган и

окренуо леђа овако к'огњу — да се мрднуо није (Бе). — Ја осамну росна и зелена / a

замрко” у крв до кољена (2: 356); | освитат -ћем) несв“дочекивати зору, свануће“.

— Најете се, нем бте наћа“с да сте гладни е, може бит, ć"утра неће нико освитат)

жив. -

осветит се - етим се св према светит (се). — Једни, да би се осветили, да

би опјачкали ка“(д)-су дошли на влас, неђе ако су нашли лев бр, пушку, у нечију

кућу ако су знали, би га затворили да му то узму (Кж), в. потрефит, манкаш.

освитат - иће несвв. замрцат, осамнут.

освитит-им св опшити свитом”. — Зубун је био на прсима, по дну и свуд око

шавова »освићена свитом (2:92).

освјештат -ам св освештати”; »освјештани« дуб траг поштовања дуба из

претхришћанског времена”. — Какав лепо израстао дуб, који би се нашао на згодном,

узвишеном и видном месту у селу (а бивало је, да га на таком месту и нарочито за

саде) постао би... светилиштем сеоскога становништва. Код њега би свештеник вр

шио црквене обреде, око дуба су сељаци сахрањивали своје мртве, код њега су се

скупљали на »сједнике« и на састанке о празницима или ради заједничких договора

(1:293–294).
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осекнут се осекнем се св“прочистити носне канале ишмркивањем”. — Пало

му нам да се жени, а не умије се осекнут.

"оселина ж заједничко сеоско или братственичко власништво, комун (шуме,

пашњаци)”; в. вакам, вала (1:227).

oсијек м плаћање ђутуре, паушално, без мерења”. — Ковачева зарада плаћа

се осијеком (2: 70).

oсичијат (ce) -āм (се) св насекирати”; в. отрпијати (2: 526).

оскитуњат -ам св одлутати, одскитати“. — Оскитуња за кучкама (4,265).

"оскоке прил одскочивши, одскоком”.

оскоруша ж бот дрво Sorbus domestica L.”. — Била је тамо нека оскоруша

па се ђеца тамо играла и на њу пењала (Бч).

оскус -убем св очупати, почупати“; в. скус. — Ја бјд"о да оскубем мало

сијена да бачим јагњадима.

ослободит -одим св смирити, охрабрити после претрпљеног страха”; в.

препаден.

осм"ак -āка м "осмогодишњи ован” (2: 11); | осмина ж осморица“. — При

мио је кнез Никола осмину ђака Дрекаловића (2: 499).

осмјенут се -нем се св осмехнути се“. — Он би, када, да се осмјене.

осмочат -ам св. "ставити у јело масноћу“. — Осмочала је качамак за исто

добре, није штеђела ни сир, ни скоруп ни мјешавину, | осмочит – очим св“за

чинити масноћом”. — Каша се осмочи (2:101).

осмудит - удим св 1. опалити длаке на пламену”. —Пази да не осмудиш брке

ка“-зажижеш та“н цингар. — Заузео једну севлију једнием крајем те ју осмудио,

в. пунут, 2. очистити траву на гумну премлаћења стрног жита”. — Настре се жито

по осмуђеној долини (2: 51); 3. нагласити благ психички поремећај“. — Њега је Б"бг

мало осмудио и нем"б му се чињет на пут, | осмуђеник-ика м благо психички

поремећен човек, човек тешке нарави и непредвидљивих поступака“. — Што ти је

онб прича они осмуђеник?; | осмуђеница ж исто“. — Нађе ме кастиг од оне

осмуђенице: неко јбј-е река“н да сам јб-се неђе питала с мужем.

оснажит -'āжим св“ојачати, окрепити“; в. наређеват.

"основа ж уздужне нити кроз које се потка проткива при ткању“, | основат

/ основат -ујем сва. “увести у обичај”. — А онда у градове су основали треће

јутро и свака е својта понијела килу цукра али нешто, | оснијеват -ијевам

несв. — Доктор Марковић је доша“ одма иза уједињења и оснијева ту партију ис

Пипера“ отoле.

особа“к -пка м човек који ужива посебан третман, који се издваја по не

ком посебном критерију”. — За свакбга је био особа“к, и у кућу и у коншила“к, |

особит -им несв“имати посебну наклоност”. — Ујак га особио мимо другу ђецу.

— И Мисју сам особила (4: 254); в. одвајат б, | особито прил посебно“. — Ови су

наши вазда, особито кад је био света“ц, имали обичај сви да се покупе ту на

гувно, | особник м домаћа животиња која припада одређеном члану кућне зајед

нице“; | особница ж женска особа према којој се показују посебне симпатије” (4:

348); | особа“ц-пцам дар који удавача добија приликом удаје и невовања”. — Ка

се удаје, ђев бјка добија особа“ц, дарују невјесту. — Особац се најчешће збира од

дара за вријеме ђевовања и невовања (2: 127). — Кад се удавала нека девојка давали

су јој особац (1:224). — Обично се тада донесе или доведе (ако је стока) и особац,

који би родитељи или браћа дали невести (1: 277); | особина ж лична својина
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женских чланова патријархалне задруге“. — Категорија личне својине — особина или

особац— била је позната и у обичајном праву (11:47 52 119 138).

осови мн“делови дрвених кола”; в. пора.

ос'оје с "сеновита страна брда“. — Пења се увр осоја да убере неки ббр (12:32).

осока ж течност из ђубрета”; в. стакат, пилотаћ.

осол"ит осолим св према солит, в. сварит, | осољај м количина соли која

се употреби приликом припреме јела“. — Могу нас у осољај соли (4:326).

ocпи “ости, каишић у који су уковани ексерчићи и који се телету веже на

њушку да не сиса” (2: 17).

оспина ж оспице“. — Оспина, арб. прут (varicellae), јавља се болеснику у

виду фруса (2: 548). — Оспина и поткожњаци се отрљају струњавом врећом (2: 521).

оспузават се -ајем се несв“клизати се”. — Оспузавала сан се тун стотине

путин у м"бј вијек, нб се тамо, насум, не може врат сломит, | оспузат се -ам се

св. — Ка“(д)-се неђе оспузаш, глеа да čедеш, боле да панеш на гузицу нб на главу

(2:25). | оспузнут се -нем се св. — Мало ми се оспузнула ова макања па се препа.

осреда“к -тка м геогр“раван простор с више страна окружен оштрим стр

минама”. —У та“н осреда“к мош ул”еј само зг"брње банде (12: 32); | осредина

ж средиште, средњи појас“. — Па се сердар бјеше подигнуо /Те покупи осредину

Куча (5: 198).

оста-ост узв волу да се врати у бразду (2:47).

остава ж што је остављено у аманет“, в. аманати, аманећар, | оставит

-им сва.“ставити“. — Оставио га за нашћеницбм, б. прекинути неодложне посло

ве”. — Дошла би ја, да преда“нем, нб не могу оставит (Бc]; в. престати пушити”.

— Стрико је вика: „Ништа није лакче но оставит дуван — реци »нећу« и нем"б

ла“жат“, | оставјат -ам несв. — Оставјау скоруп у мјешине.

остајат -ем несвпрема остат. — Остајале су омрчене удовице ж ђецбм.

— Коњи су остајали јаки, | остат -нем св 1. a. остати, заостати“. — Ја најзадњи

остадо, б. стићи касно”; 2. нестати, изгубити се”, в. омркнут, | остат"а“к -ТКам

“укућани који остају иза покојника“. — На здравле ви остатку. — Умрлбме покој

души, а остатку напреда“к. — И његов се остатак коби (2: 349), | осталица ж

“уседелица“. — Ђевојке које нијесу за удадбу... се зову »осталице« и »неудаваче“ (2:

124, 11:38); | осталичина ж пеј. — Заглаварише тамо неку осталичину да она то

сређује и да му дае Џевап, | остојбина ж накнада за бављење, боравак (за време

проведено у браку, у затвору)”; в. замука.

остарат -ам св остарити“. — Ови млади не мисле да се и њима може десит

да остарају.

остањ м дуг штап са гвозденим врхом, за подстицање волова у јарму, или

са гвозденом плочицом за скидање земље с раоника“. — Од ове виле гвоздене они

pºбк на један јасен дугачки укрутим, направим они остањ, копју. — Дугачки

штап, на којему је с једнога краја навучена гвоздена сјекирица, којом се струже

прионула земља (2:47); в. бодањ, | oстин м штап којим се тера стока”. — Окле ови

фини остин” (4:97).

"остар остра -о а. "оштар“. — Кад тргоше остре јатагане, | Абачише мрке

талагане, / Надагнаше крваве Латине /Уз Јарчицу и уз Планиницу (5: 356); б.“жес

ток, строг, енергичан“. — Жене су у кућу прилично остре (3: 6631. || острина ж

*продорност, жестина, строгост”. — Не могу ђеца без мало острине; || острит ос

трим несв“оштрити“. — Косу остриш оном беленђијбм; || острица ж геогр“гла
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вица, брежуљак с оштрим врхом” (12: 32); | остру”ла ж жена оштрог језика”; |

острок"бнџа ж жена тешке нарави и оштрог језика, оштроконђа”.

"ости - и плт в. ости. — Метну се телету оне "ости и то боде краву у виме и

не да да посе.

остоже с високи дрвени стуб око кога се садева сено у стогу”, в. лента,

остојбина ж в. замука.

острва ж грана која се побада уз пасуљ, притка, розга”, арб. розе (2: 54).

остриј-ижем св остpићи“. — Неке жене оте да се овце остригу у планину.

— Та“ бише овце у планину остригли. — Сад само сестре, које остану безбратнице,

на тај начин остригу косу (2: 267)

острменити -им св“направити косину на врху стога, пре увршивања” (2:39).

острогуша ж пушка која се пуни »острага«, острагуша“. — А књаз није пуш

ке оправијо / Острогуше пушке убојите (5: 498).

оступ"ат - упам несводступати“. — Било етб веј ка“[d}-су Њемци оступали,

| оступит -упим св. — Овођена су дошли ка“(d)-cy Њемци оступили. — А

партизани су били горе у Косор, још нијесу били оступили. — Ниједан није

овођен погинуо, сви су оступили — теке ниједнога. — Они знају да су њени два

с"ина оступили, | оступница ж одступање, бекство“. — У оступницу су и све

оставјали, знали су да те Срби да и бију, да гину.

осудит осудим св 1. осудити“. — Уфатили су и (x) све, неке побили, неке

осудили, нагрдили; | осуђеват -ујем несв. — Та“н њин суд је осуђева и криве и

праве, није се то разликовало, 2. сневеселити се, забринути се“. — А да може ишта

допринијет без да се ошамути и осуди (4: 376-377).

осунгулатит -им св претрпети мождани удар”. — Осунгулатио је, вала, не

може ни преко сланке; в. узети се (2: 523).

осушит осушим св“појести све, испразнити“; в. карар.

oć'ej oćечем св одсећи“. — Они су били оčечени, в. ćеј, | oć'eЧа“к -чка

м“ивер“. — Чека да покупим ове оčечке, вал”ате ти да налагаш ога“њ ш њима;

| oсијецат - а несва. *секући одвајати, одрубљивати, откидати“. — Нем"б више

oсијецат, могу они обритвит и прасицу, а не пршуту, б. изговарати нешто рес

ким, одлучним гласом“. -

oć'eтит -им св осетити”. — Изгледа да га нешто пецнуло, а није ништа

oćетио, — се 1. снуждити се, онерасположити се“. — Оćетио се ка“(д)-су кретали:

ђев бјка му је остала; 2. постати свестан своје сексуалности“. — Ови су се ђетићи,

река“н би, оčетили ка јарчићи и не знају што те с ониjeма "ргалицама.

oćерат се -а се св“замастити се »ćером.«”. — Ако би кише биле с прол”ећа,

вуна оčерала не би (Кж).

от"аборит-им св“поставити табор“; в. черта.

"отава ж“подмлађена трава за друго кошење” (2:39).

отакат отачем несв*изливати, цедити (вино из тропа, комине)”. — Кад је

мислио да га отаче, паде му мачка у чабар— и све је испека“ у ракију, | ОТОчит

отoчим сва.“преточити”. — Оточи се вино и успе у бачве (2:58), б. отећи, одлити

се“. — Оточи та вода брзо, не задржае се.

ота“ц оца / оца м отац“. — Њима је ујак био и ота“ц и мајка, | оч'евина ж

наслеђе од оца”. — Просули се по свијету и више не знају ни ђе им) је очевина;

"очин -a -o “очев”. —Тб и[м) је била тетка, очина сестра. — Имају раван дио с

браћом у очину имању (2: 124); | оч'ински -a -ô “који се односи на оца”. — Вала,
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кад ми дође, гонио сам му оца очинскога; | оч'ински прил. — Прбва је он и

оч'ински, али није помагало: отиша“ је на запут, | очинство с наслеђе од оца

које припада кћерима ако нема мушких наследника, очевина”. — У којега оца нема

мушке ђеце или изумру, његово имање наслеђују шћери и то се зове »очинство«

ИЛИ »мираз«, Иначе »пустиња« (2: 126).

отварат / отварат -ам / - арам несв“уклањати оно чиме је што затворено да

би се могло ући, изићи, нешто видети (прозор, врата, књигу)“; | отворит-орим

св. — Отворише пр"бзор да она "апа издуши.

отегнут (се) отегнем се св 1. испружити (се), протегнути (се)“; 2. одгоди

ти, одложити, растегнути”; | отезат отезам / отежем Несв“Истезати”.

отеленица / отеленица / отељеница ж отељена крава, крава с телетом”; (2:

12.18); | отел"ит се отели се св.

отемељит-им св“поставити темељ”. — Сврху земље зид се отемељи (2:80).

отесат отешем св према тесат. — Па узе од једне даске, нађоше ми, па у

отеса, па направи те јој дође до кол”ена и до потпазуво, па оно утего.

отет отмем св силом узети“; || отимат отимлем / отимат отимам несв.

— Те су се планине отимале от Климена“та“, Васевића“.

отешчат - а св“отежати”. — Види се да му је отешчало.

отирач -āчам убрус, пешкир. — Пошто им даде отирач почињу јести (2:471).

от"ис "ојдем св°отићи“. — Глава ће му отис на трупицу. — Ђе немам на што

повес друга немам на што ни сам отис (2: 470).

отиснут-нем св“притиском нешто одмаћи, одгурнути“. —Мбра она то ма

кар мало да отисне.

отка прил откако“. — Колико ово би отка су отишли?; в. орнат.

откле / окле / отколе / отколен прил одакле”. — Покликнула пребијела вила

/ одколен се често научила / од вр" Кома високе планине (5: 50).

откијеват -ијевам несв*чекићем тањити рез на коси“. — Нем"б њему дават

да ти косу откијева, оштетиће ју нагрдит, | откoвaт -ујем св. — Ја могу "екат и

косит, ма косу нијеса“м никад умио да откујем.

откопават -aем несв“откопавати“. — Мичу се камењи з гроба, откопае се

земја; | откопат -ам св. — Ка“ (д) се откопа здбње банде, ла“ко се може навит и

искрл”ат.

отк'ос м количина траве или травнате површине која се покоси, одсече јед

ним замахом косе“. — Сијено се коси у такозваним »откосима« (2: 37); | откосит

- осим св.“покосити по крајевима ливаде“. — Он је вазда прво откосио крајеве

ливаде, | откаш"ат -'āшам несв“косити најпре по крајевима ливаде“. — Тун се

Нема ШТо више откáшат.

откл”учат -ам св“отворити кључем”.

откочањит -'āњим св“угрејати смрзнуте руке, ноге“. — Зашло ми је за нок

те, једва сам их) откочањио.

открит -ијем сва.“открити“. — Вјетар ми је диган сламу на један ћбш

и открио кућу, б. одати идентитет”. — Нем"б ме открите сан те ја посла,

откријеват - ијевам несв“откривати”.

отлен / "отоле / отoлен / 'отолена прил одатле“. — Па се отлен војска окрену

ла. — Отолен се Срби подигоше (5: 85 876). —Мбра сам да га отoле некуј пребачим.

отоварат -арам несв“скидати товар (с коња, магарета); | отoвaрeвaт

-ујем несв“исто”; ista. -им св“скинути товар”.
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отпудит-уди св одбити јагње“. — За овцу која јагње отуђи, вели се »отпудила

га је“ (2:11).

отпут"ит -утим св погодити прави пут”. — А они трипут око долине — не

умију да отпуте.

отпуцат -ам св“изазвати експлозије свих постављених мина”.

отпуцат -ам св“откопчати”; | отп'учит-им св“исто“.

отрагу прил пре, уназад”. — Који је умро отрагу дванаест година (2: 503). —

Брат јој се са својом породицом покрстио отрагу 20 година (2:221). — И сад су у

снази неколико крга »одрена«, које је мој ђед отрагу сто година садио (2: 59).

отраћит-им св“пасти, треснути на земљу”; в. долина.

отрбул”атит -им св добити велики стомак”. — Отрбул”атио је те добре,

таман ка ка“(д)-ије туђе.

отрес -ем сва.“тресућиучинити да нешто отпадне“, б. трзајем тела нешто

са себе збацити“; према трес; || отресат -есам несвпрема отрес. — Нема се што

више отресат, в. истресат.

отријет"отрем св“трењем обрисати, очистити“; в. окрмезат; | отират-péм

НеСВ.

отpјазнит I отрејазнит се -азним се св“отрезнити се“. — Отка“(д)-се први

пут опл”анио, још се није отрјазнио. — Но се, Кучи браћо, разбудите / Разбудите и

отрејазните (5:497).

"отрбв м/ж материја која штетно, некад и смртоносно, делује на живе ор

ганизме у природи“. — Са“(д)-се најболе бојат о-те отрбви, | отроват-ујем св.

отрпијат -ам св наљутити“. — Мисли се, да се (сушица) добија од љутње и

каже се, кад неко некога љути: »отрпија мех или »осичија ме“ (2: 526).

от"рсит (се) -им (се) св обавити, завршити неки посао, ослободити се обаве

зе”. — Отрсићемо то брзо. — Лако се отрсит. — Неправо му што није отрсио пос'о (4:

208 249); | отpшат отpшам несв. —"Ајде да то пол”a°ко отpшамо и да идемо дома.

"отуд / отуд прил сте стране“. — Ови је Марко дош'ā°н отуд от Косора преко

једне ограђице; в. попримај.

отур'ат отурам несв1. спуштати (терет)”. — А што то отураш тун ка“(д)-си

га мога“ донијетјош тије десе-метара“; 2. отискивати (камење низ стрмину, низа

стену, у јаму)“. — Сиграју се мончад и не знају што те са собом па отурају камење

низ ону стијену у Морачу | отурaвaт -āјем / -\ајем несв“исто”. — Отуравали она

дрва и једно му, те добре, ожулило ногу; || отуpит-им св 1. спустити, збацити

терет с рамена”. — Отури те брcтине на позиду, 2. отиснути”. — "Отиште ми се

ками испод ноге и не знам како сам се одржа да не ојдем за њим.

"отуташа“н -шна -о масиван, корпулентан“. — Отуташа“н је, не могу га

носит, опадоше ми руке.

отфркнут-нем св°ојачати, поодрасти“. — Отфркну ђеца брзо и не запазиш

ка“(д) сташу; уп. oпркнут, офркнут. — Ми уз ђеда одрастамо, али смо отфркнуле и

уз лудорије по гробљу (4: 169 189).

оћ м напредак“. — Мнозина ради бољега »бћа« у пчелама закопавају у уља

ник кост од копиљана (2: 313). — Ваља лов ставити под решето... јер за таквијем

чином сљедује и у будуће ловцу добар »”оћ«. — »"Оћ« значи напредак, успјех, кад се

човјеку »оће“ у чему, кад му иде за руком. »Не оћк је назадак кад се човјеку »свр

не«, кад му не иде добро (по тумачењу Ђ. Рашовића) (2: 330). — Ваља се од брава

који се на пазар изводи... оскупсти који прам вуне и бацити га у торину, како се не
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би оћ стоци понио (2:331); | бћ"ат се бћа се безл прохтети се, осетити сексуалну

жељу“. — "Оћа ли му се још, али је баталио та“н посан?

оћорет - им св постати слабовид“. — Ја сам, те добре, оћорела, а не знам

више ни што те ми очи. — Зар не видиш ал си оћоријо (5: 151).

офајд"ит се офајдим се св имати корист, окористити се”. — Поред овије

нико се неће офајдит.

офит м најам, наполица“. — Некијема је дана“с најлакче да дају обраспод

офит. вал”а и|м) гузици, а на образи(м) неће удрит.

официјеp -ијерам официр. — Удала се за нечесовога официјера и отишла

у Београт, || официјерски-а -б који се односи на официра“. — Ја сам носио

ђедову капу официјерску; || официјерство с официрски статус”; | официр уша

ж официрова жена”. — Имали смо и ми неке официруше, ма сам заборавила ко

лико их) је било.

оф"ишњак м танак савитљив прут (за »дисциплиновање«. деце)“. — Мајка је

вазда имала неђе близу дренови офишњак и никад нијесмо знали ђе га држи

— док не почне да ни пуче, | оф"иштит-им св ударити офишњаком”. — Ако те

једном офишти, достати је и за годину.

офрегатам св према фрегат.

офрут м принос са земље, род”.

офујат се -ам се св оклизнути се“; в. цкладић.

"офук м 1. велики комад хлеба”. — Ријетко га запада офук л”еба и мало

сира, нб је без ичеса цио дан одио за овцама; 2. дугачка мотка”. — Ну се смири

да те ја не смирујем овијем офуком; в. даркат, 3. оном ударца в. опуц; | офукат

офукам св појести“. — Офукаће ти они и вријесло от котла, в. припадат.

офут"а“к -тка м “велики комад (хлеба, сира, меса).

оцијeдит оцијeдим св уклонити течност из нечега, постепено, цеђењем

или отицањем”.

оц"отат -ам св“почети храмати”. — Богомије те добро оцота.

оцукат -ам св откуцати, одбити чекићем”. — Оцука мало тун, углавиће се,

| оцуколит-им дем св“куцкајући чекићем по нечему, учинити да се то поравна

или боље причврсти”. — Да ми да мало оцуколим та“н ками, да се поравња.

очамат -ам св дуго се непланирано задржати“. — Вала очамасмо, а да ме

питаш што смо чињели — не бити знава реј.

оч"a"нкат -ам св окрунити“; в. шотан.

очевpл”a°к -л”ка м одломљена грана”; | очевpл”ит – рлим св одломити,

откинути“. — Нембте се млого цецат, танка је та грана и може да се очев рли.

oчегpл”ат (ce) -ам (се) св огрепсти (ce)”. — Ако се очегpл"а по прсту, он је

те добре паре гулио.

очепит (се) очепи (се) св одломити се, одвалити се од стабла”. — Уфатила

се руком за некакву грану, онда се она грана очепила, па онда и ова испод ње и

она — на долину.

очефутат -ам св оголети, оставити без паре и динара”; в. ча"фуна. — Ови те

очефута (4: 246).

очешат очешем сва.“овлаш превући ноктом, дотаћи, окрзнути, огрепсти”.

— Очеш а је једну пуфицу и сад му је поцрвењело, б. додирнути се у мимоила

жењу“. — Њему, насум, није мрзно дају мало, ка нектећи, очеше.

"очи очи в. око.
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"очин 'очина -о очев в. ота“ц.

очистит-им св уштројити, кастрирати“. — Додио је да ти очисти то прасе.

очитат -ам св обавити опело“. — Ако му не очиташ опијело, исто је ка да

си бачио говедо у рупу и зато поп мора да очита 'опијело.

очопл"ит очоплим св“позобати зрна, бобице, с многих гроздова”; в. чоплит.

— Ђаволисасмо и грожђе, очоплисмо (4: 115).

"очу м очух“. — Нека те мајка поведе и та“ очу да ти ко доктора сниме ту

ногу.

оџак м кућа, угледна патријархална задруга”. — Оџаком се зове свака за

дружна и гостопримна кућа (2: 105). — Богаташа има у доста свијета, кои отворе

оџак путницима и неволницима, изр. мусафирски -, в. адет, кућа, | оџаковић м

“представник угледне куће, братства”; в. кућић.

"ош! узв за терање телета.

ошап"ит ош'āпим св обухватити рукама“; в. дуб.

ошвањит-ањим св“лоше обавити посао, показати се у лошем светлу“. — Из

боја сте главе доносили /Доносили главе и оружe / А данас сте нешто ошвањили

[5: 356).

ошвице мн“вез око врата или на грудима женске кошуље, украсне пантљи

ке“, в. опуташ.

ошегат -'āм св / ош"егат -ам св“одсећи тестером”. — Сад је то ра'етна

работа: имаш ове шеге па ошегаш, а пређе не нб све удpи секирбм.

ош"ит ошијем св“кидањем везивног конца раздвојити састављене делове,

рашити”.

ошклапит-им св украсти“. — Ошклапиће ти и да га на небо објесиш, |

ошклап”иша м “вешт лопов“. — Некад су се ов"бђе помињали л”уђи, а са (д) су

и[м) мјесто заузели нес'оји и ошклапише.

ошкрнут -нем св одломити, заломити“; в. роi.

ошлијепл”ет / ослијепл”ет - им св“ослепети”.

ош'окнут-нем св“отерати (обично теле, ударцем по њушци)”. — Пошто су га

ош'окнули, он је побл”ега“ у партизане.

ошп'ијат -ам св“потказати властима“. — Не зна се ко их)је ошпија, сигурно

неки њин, теке и ђаво понесе.

оштенит се -ени се св окотити се (о куји)”. — Оштенила се кучка у тан

гроп, бачила двое штенади, в. биза.

оштетит-им св“уништити, упропастити“. — Реку му да је оштетио они свијет,

е је велике греове учинио (2: 463). — Ништа не бјеше сломјено ни оштећено, в.

попалит (Кж), изр. оштетит Амин "прекршити одлуку племенске скупштине“ (1:

216).

оштрк! узв; в. обад (2: 19).

ошумат се -ам се страдати од једења »бјелошуме.« (в.). — Дате овцама

мало сијена, да се не ошумау, кад ију млого бјелошуме, она се стврдне и овце

крепају.

оштруља ж в. оструља. — Он с једном младицом анђеоскога лика, али

оштруљом, роди сина Према (4:48).
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П

п'аврл” м “већи трун који може упасти у око“. —Упаде ми у окоједан павpл”

и намучи медо(к)-га Драга није макла; || павpл"ак -āкам момчић, момчуљак.

— Ојд"о да зајJмим оне павpлаке да се мало појакају и с матикама.

падавица ж епилепсија”; | падалиште с "одмориште приликом издига у

планину“. — Падалиште Ђоке Маркова било је под она три ббра, | падат -ам

несв“падати”; | падање с епилепсија“. — Падање, мука или наступ... (епилепсија),

добија се због рада у свечане дневи (2: 521-522.); | п'анут панем сва. “пасти“. —

Пануо је на кућу Ђбрђије Радева, б. “задржати се, остати дуго на једном месту“.

— Стока која пане на један катун цијелбл”ето, та га стока нема доста ка она која

иде с катуна на катун, в. “онесвестити се”, в. преснијетити се (2: 522); д. “сетити

се“. — Пани ти нам, дијете, да ћеш и ти старат, | п'ас панем св“запасти, припасти

у део“. — И рече: паде мене да ја онога чобана уфатим, а они да заскоче козама,

да козе заокупе (Кж).

падријетлом в. подријетло.

п'ађет-дам прадед”. — Он не зна ни како му се зва ђед, а не пађет.

пазар -арам пијаца, трг“, в. мучан (1:48); i пазареват / пазароват -ујем

несв“трговати“. — А онб се пређе и пазаревало, поноћи се стално одило у пазаре

(Кж). — Пазаровало се у Беранима (2: 77); | пазар"ит - арим (не)св“трговати”. — Ја

сам ти пазарила килу цукра, мало кафе и килу гаса; || пазариште с градски

пијачни простор“. — Та“ма бјеу пазариште Ливаде подгоричке (Кж); | пазарник

м учесник у пијачним пословима“. — Пуја су, као и друге Куче пазарнике, узели у

заштиту кучки потурчењаци (2: 466). — Ја оправи моје пазарнике / Да тргују ше”ер

Подгорици / И донесу пуње за светога (5: 216).

п'аздријен м бот жбун или ниско дрво Rhamnus frangula.

пазит-им несв“пажљиво пратити погледом, с пажњом надзирати, бринути

о коме или чему”; — се међусобно се уважавати, одржавати пријатељске или рођач

ке везе“. — Они су се вазда пазили ка по једни и ника“д помеђу њих) није било

грке.

пазуво с пазухо”, в. опа“на“к, ошесат, рудица.

п'ајасен м бот варијетет јасена, кисељак”.

п'акбст) -ости ж4. — Биће добро ако от пакости не пукне на ребра, |

пакосан-сна -о пакостан”; || пакосник м пакостан човек“; || пакосница ж

“пакосна жена”. — Нема пакосница њене шоге па млати језиком око себе.

пала ж ашов. — О(д) свије наука“н ми се најболе разумијемо у матику и

у палу, | палат -ам несв“копати палом”. — Најла“кше је ђе се може узорат, а ове

мале зградице смо палали, не мош волове увес.

палам"ар -арам "велики ковани ексер, клин, за учвршћивање елемената у

кровној конструкцији“. — Дна (клијештај се укују у греде ковачким опаламарима«,

којима се донекле отвори пут свpдлом (2:83).

паламида ж бот растиње Сirsium arvense (L.) Scop.

палангаж“гвоздена полуга којом се затварају врата” (МЧ).

палаф'рк м дечкић, пубертетлија”. — Куј ми се макоше они палаф'рци да ми

ова дрва не наслагају; || палафрча“к -чка м дем.

пала“ц палца м аната. 9, б. мера за дужину, цол, инч (2:79).

палета -еж еполета, ознака чина у војсци“.
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пал"ит палим несв1. “припаљивати цигарету, пушити“. — Палиш-(л)и ти

дуван? — Ја сан га палио педесе година“ па сан га бачио, 2. пуцати“. — Ми не

оћемо један на другоега пушке палит.

палица жа. "кратко дрвце у игри клиса”. — (За игру клиса се) одреди подуга

чак штап именом »клиск и једно дрвце одједног педа дужине које се зове Жпалица«

[2: 344), б. прутић, штапић”. — Нађи ти се, дијете, палица у руке, било каква,

може вал”ат, в. “штапић којим се јарам спаја с подгрлицом”.

п'āл” м “спаљена шума”. — Палеви су ђе нема горе (12: 32).

пал”аска ж 1.“мрља (на лицу, оделу)“. — О(д)-чеса ми је ова пал”аска, да

ми је знат, 2. траг од ударца, модрица“. — Носио је ону пал”аску те подуго, нб

је лијепа работа што му око није избио; 3. велика значка, орден, кокарда“. —

Закитио се онијема пал”аскама, а уз образ и чојство би му л”епче пристајала

балега; но што ћеш де: вријеме му га донијело.

памет -и ж9. — У ову памет, ја тамо одила не би, а ти — како гој ој, |

памета“н -тна -о 9. — Паметан по сваку работу, | паметница ж оштроумна,

паметна жена”; | памет"ула ж пеј паметна жена”. — Не задијевај) памет"улу, да

не видиш колика је аветула, | паметно прил. — Лакше је аветно нб паметно.

пана“ц панца м.“?”. — Иде ка панаец, не мож га стигнут (У).

пандур м сеоски полицијски стражар“. — Он је био пандур у општину,

пандурица ж погранична жандармеријска станица, караула”. — Наша је кућа

била аустринска пандурица (Бч). — Старјешина једне турске »пандурице« у Куњу

Врмошкоме сажалио се на њих (2: 376), в. фортица.

панта ж краћа хоризонтална гредица која повезује рогове у кровној кон

струкцији”.

п'анут панем св“пасти“. — Падо, некако, напреда“чке, ка свијећа, изр. —

нам досетити се“. — Ника“д не знаш што све ибрету може панут нам, в. навише,

падавица.

панцат-а-о“усушен, сличан пању”. — Илија се прислони уз један стари пан

цати храст (3:72).

папа“к папкам папак“; изр. папке у ледину умрети на месту, крепати“.

паплек м момчић, пубертетлија”. — Они мој паплекла“ко заборави на

другу работу кад му се она његова напне.

папрат-иж бот биљка Аspidium filix-mas, Pteridiuma quilinum (L.) Kühn”.

паприца ж гвожђе над сјеном” (2: 53).

параж, в. крајчић, изр. паре ђевојачке. — Пре него што ће девери повести де

војку, имају да плате ђевојачке паре (сад 5-10 круна) (1:275). — Ђевери такође при

ме од домаћина новаца за »грош мајчин“ и за »паре ђевојачке.« (2:221); | п'арица

ждем. — Парица би се каква свезала, па се провалила би и сашила (Кж).

парагун м старинска пушка” (2:91).

параман / параман м “парче“. — Вјетар ме разаждене да од мене не остане

парамана (2: 463). — Ојде све у парамане.

парапет м 1. ограда, наслон на балкону“. — Наслони се на парапет и куне,

у ками затуца, 2. ивичњак поред пута“. — Ђеца те прије парапетом нбџадбм; ја

трњам кад их) виђу, нбај ти: ђецу и ајване и Ббк чува.

парастос м помен”. — Ка-сам учинио та“ парастос, више није било

„дугуеш свијеће“.

паргалијам “?”. — О, Илија, паргалија — тако смо му зборили кад је био

мали.
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парип м добар коњ“.

парлава ж каменита страна, уpвина”.

парничит се -им се несв“судити се, спорити се”, в. заторчит се.

паројак –јка м трећи рој” (2: 42).

партаја ж партија, група” (Ж40).

пас м 1. а. анат појас“. —Тб је чудо опретл”ало, не могу га око паса ошапит

двоица, б. појас као део народне ношње“. — Прешлица се зађене за пас па вуци с

куђеле и на штилезу намотаји. — Још је жена носила и широк пас од »сактијана«,

украшен округлим, црвеним »акицима« (камењем), који су били срмом обложени (1:

258 113). — Преко хаљине и гаћа везивао се кожни пас са силавом за оружје (1:256);

изр. — пас св. Луке дуга” (2: 332), - сукњен п, — свилент, 2. “генерација”; в. истајат.

пасаран м јарац“; || пасарица ж коза” (2: 19).

пасарелаж фолк нека игра” (2: 371).

пасаст -а -о в. одбаша“н (2: 477).

пасат -ā(м) сва. проћи“. — Пасали су тудије прије двије уре, б. “завршити

се, смирити се“. — Онда е отиша“ ови Мијовић и река“: „Ја сан то, ми шћели да

очистимо то гробје“ и такбетб пасало.

пасатуре?“игра скривања прстена” (2: 370).

пасиште с испаша, напасање”; в. пас/т)“.

пасмо с повесмо“. — Нареди, да кјери понесе пасмо, да од њега цијело ођело

цару изатка (2: 458).

паспал” -ал”а м 1. прах од брашна у млину”; 2. “пепео од сагорелог лишћа

(око огњишта)”.

п'aclт!" панем свв. падат.

паст!“ пасе несв“напасати (ce)”. — Овце се рашириле у они пристранак и

пасу, изр. добре пасе поздрав чобанину”. — Пастиру је обичан, али сад већ ређи,

поздрав: „Добре пасе“, на шта он одговара: „Добра ти срећа“ (1: 263 290); || па

сиште с испаша, напасање“. — У Гори Какарицкој и у Пољу Златичкоме имају права

пасишта и подгорички сточари (2: 133); | пастирина ж пастирство, чобановање”

(2:7), | паша ж испаша“. — Изагна овце на пашу. — Иду овце пашом па напану

на на солила— изгубиће вара“нику и забол”еће и виме (Кж); | пашарина ж нак

нада, такса за планинску испашу“. — Ови су увели некакву пашарину, теке да се

спрдају с овијем омрченијем народом и да му не дају да се састави здушöм.

п'ac{т) се пасе се “парити се (о кобили). — Ова се кобила узврћела, "оће да

се пасе.

п"астрва ж зоол речна и језерска слатководна риба Salmo fariо, пастрмка”.

паст"y / паст"уф- ува м “некастриран коњ” (2:15).

патарица м 1. а. летвица као део дрвене конструкције самара“; в. батка, б.

букова цепаница —заторину“ (2:21]; 2. ирон човек на високом положају, функцио

нер”. — Био је после рата некаква патарица у Удбу.

пат"инут -нем / патинут - Ине(м) св“предахнути, одморити се, починути”.

— "Ајде, више, патини, не мораш се дана“с одријет и за č"утра, | пат"исат-шем

несв. — Она ника“д не патише, када се бо"и да ће јбј неко отет работу.

патишпањ м “врста колача од брашна, јаја и шећера, »шпански хлеб«”.

п'атно прил изморено, напаћено, израђено“. —Живјело се патно и деверало,

| патница / патњица ж 1. измучена, напаћена женска особа”. — Што ју је,

патницу, тукло и снадило, чудо је да је и жива; 2. “вредна жена, вредница“. — Кад
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би се у кућу работе саме чињеле, не би јој равне патњице било.

патока ж “слаба ракија, која из казана истиче пред његово разграђивање”.

патрџона ж дугачка пушка кремењача“. — Некаквом патрџоном од Корита

до Ћафе Мале у Коштици потукао је седамдесет и пет људи (2: 190).

пауна ж врста друштвене игре” (2: 373).

пахор м пахуљице пепела”. — Кад пахор облијеће огњиште, знак је да ће

бити ручна (напредна) млад (2: 323).

пачар"из м невоља, мука“. — Бакса“зна ми је и на пут и у сан: кад је гој

неђе сретем, не може ми се без велега пачариза. — Турови сусједи су, да их с тога

не снађе какав пачариз, њега и жену му оставили својој судбини (3:76 493). — Но

све желе кавгу и злу срећу / И пачариз да учине коме (5:93).

пачм"ага / пашмага ж папуча“. — Донеси ми те пачмаге да их) назујем. —

Пасторки се смакне с ноге златна пашмага (2:275).

паша ж испаша в. пас/т)“.

пашада ж “прибор за јело, »есцајг“, израђен од бољег и тежег материјала.

— Ја ним да су они први имали ту пашаду. — Има и лужице и пиpуне и ножеве,

све от пашаде, | пашадни-а-б који се тиче пашаде”, ретко, обичније от пашаде.

паша“ног м муж женине сестре”. — Он је био паша“ног са“ Шпиром.

п'a°л”кат -ам несва.“покушавати да се танким оштрим предметом нешто из

бије, ишчачка”. — Славко тамо нешто палкаше ка“(д)-са“[м)-му понијела кафу и

ракију, б. “задиркивати“. — Слушај) ти, бикота, нем б ми палºкaти) ту ђецу да ти

не бидне по репу; || п'a°л"нут-нем св пецнути, боцнути (речима)“. — Ако га мало

пал"неш, одма зацврч и ка цријево на жар, | п'a°л'колит-им несвдем 1. “задир

кивати“. — Не зна што ће от поганлака па пал'коли ђецу и задијева их); 2. стално

нешто радити полако, старачки“. — Вазда нешто пал'коли око куће, теке да не седи.

п'анта ж“пајанта“. — Над петром су пљнте за сушење меса (1:252).

пањат-ата м старо изнемогло чељаде“. — Удају за пањата старбга.

п'a“с пса / пца м 1. зоол“пас Саnis”, 2. тврдица“. — Тврдицу зову »пас« И

»opјат“ (2: 469); | па“co -а м дем својеглав дечачић”. — Вала ћу те, пасо, угнат

у торину и неј ми задијевајт) ту ђецу, | па“c"ов м пеј човек тешке нарави и не

предвидљивог понашања“. — Не мош се ти с пасовом ни о чаму здоговорит,

па“синштина м пеј/аугмв. па сов. — Куд бјде она пасинштина — да ми је знат?!

п'a“шче -ета с. — Ижлези и виђи што та пашчад лају; | па“ć'ака / пасјака ж

“дивља смоква” (2: 59); | па“ć"ула ж жена погане нарави“. — Ђе се нађе с онбм

па“ćул'бм?, | п'a'ću -a -ě “пасји“. — Виђе ли ону па“ćу милет што учиње. — . Доди

ли она па“ća вјера за ну врећу? — Поклаше се на па“ćе обојке; | па°ćaлук м ру

жан, недостојан поступак. — Гријех је и пасјалук (4: 175); | п'a“ски -a -ô “пасји“. —

Пукла му паска погибија (4:220), i пцететина м пеј аугм. — Вежи ту пцететину

да ми се не мота овудије.

п'a"ф. узв којим се означава нечија изненадна појава или поступак. — Онб

дијете искочи — па“ф пред њима! — А он — па“ф на ноге!

п'a“шкат -ам несв“пецкати, задиркивати“. — Имају они неке старе рачуне па

се вазда пацкају; | п'a“шнут-нем св. — А ови га Никола неђе нешто пацнуо,

п'a“школит-им несвдем. — Немају другије работа“ па се вазда пацколе.

пед мж мера за дужину, распон између врхова палца и малог прста, педаљ“,

в. палица, | п'éда педе ж и с то? . — Те наше педе нијесу једнаке е неко има

дуже прсте а неко краче (2:72). —То су вели л"уђи — сваки по три педе и ромачу.
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педав-а-о“невешт, пипав”. — Ђе нађе њега да ти ради ка“(д) знаш како је

педав.

педенца ж успон на путу“. — Тун је вела педенца и с малим дуом сам

издро на вр.

пез"ит - им несв“понашати се сервилно“, в. коле.

пеј печем несв“пећи”; | пека ж осећај који човека мучи, »пече.«”. —

Остала ми је пека на његове несојштине: ја тражио да му л”уђи помогу, а они

нијесу имали коме. — За то ми је пека останула / Коју пеку пребољетне могу

[5409); в. измира, | пецат -ам несва.“боцкати, уједати (о ситним инсектима)“.

— Пецају ове муве, очи извадише, | пецкат -ам Несва. “Исто“. — ЧИЊ И Ми се

да сам једној муви нешто крива — пецка ме, не да ми очи отворит, б. “задир

кивати“. — Имају они неке своје работе па се пецкају; | пецколит -им несв

дем исто”. — Јесу ли комари почели да пецколе. — Пецколе ове муве, ка да ће

киша, | пецнут -нем св. — Што те то пецнуло више ока; | печа ж. 1. знак,

белег“. — Остала му некаква црвена печа испод ока; 2. “храбар човек, који неће

узмакнути ни пред каквом опасношћу”. — Печа је то и не угара му око ни пред

ким; | печит -им сва. *ујести, угристи (о змији, често у клетви)”. — Излази ис

тије ломина“, да те нешто не печи и не нагрди. — Змија ми те у нбс печила, б.

*ујести, угристи (и оставити црвен траг на кожи)”. — Нешто га лијепо печило

на чело, ено му бал”уша, | печиво с ситан брав испечен на ражњу, печење“.

— Но натаче на ражањ печива /С роговима дебеле овнове. — Кад печива испече

војвода (5: 4142]; в. вариво, ража“њ, | печица ж дем. — Каква ти је то печица

на л”есицу од руке, да те није што изело, | печобраза“н -зна -о упоран у

лажи и пошто се она открије“. — Колико је то л'a“жаво и печобразно: лијепо сам

виђела да га клапио, а он вели да га није ни пипнуо, | печобразиле с особа

„печених образа“, који се дичи оним чега се часни људи стиде”. — А ну ми се,

печобразиле, макни да ти не умечим ребра; | печобразник м "безочник”. —

Чули печобразника што рече баби, | печобразница ж безочница“. — Отац

га ожени постаријом, кршном Верушанком, једном печобразницом која га још

није зовнула именом (4: 123); | печобраштина ж “ружан поступак, неподоп

штина”. — Е, богме си авета“н ако си чека од њи што друго до печобраштину;

| печ"бка ж тврдоглава, непослушна девојчица“. — Пушти ти мене печбку: ja

ћу јбј иза“гнат па“ćaлук испод витице, | печбк'ан м својеглав дечачић”. — Оди

ти, печбкане, да те ђедо пита: оли с миром али з дреноваком; | печ"бкиле

м пеј »печених очију«, јуначина међу слабијима”. — Ономе печ"бкилу морам

избит из главе поганлук и грајање на ве макање, | п"ечонога ж овца с бе

легом на нози“. — Лијепа ти је она печонога; || печоноса ж овца с белегом на

носу“, | печоноcac(т) -ста -о“који има белегу на носу“. — Једа“н није ова“н био

печоноcac{т), па у бул”ук имамо доста печонбса“.

пексимит м двопек, добро испечен хлеб тако да дуго може остати упо

требљив“. —Неки прифатише пексимитеталијанске.

пела“к пелгам •рупа с водом из које се залива »бостанк“ (Ф).

п'елена ж “платно за повијање беба“, | пелењача ж лака летња ткана

сукња”.

п'елијеш м ивица посуде”. — Напунио пл”ат до пелијеша. — Затијем се на

врше по лужица пепела, коју мора надбијени играч зубима ухватити за пелијеш и

држећи ју одговарати на питања (2: 371).
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пелим м бот растиње Аrtemisia vulgaris L., пелен, кадуља, жалфија“.

пел”ит пелим несва. "опуштати доњу усну, подругивати се правећи гри

масе уснама”. — Дође фаслаче тун да се пели и да задијева ђецу, б. “плакати с

опуштеном доњом усном”.

пенџер м удубљење у зиду, за држање воде, водник“.

пењат се пењем се несв"пети се”. — Ево два дана није се нико пења да

узме она јајца с полога. — Ка“(д) ми нареде да у рашијем, ја ћу ју рашит, теке да

ви дам часну ријеч: на моју се живу главу више пења(т) неће.

пепео -елам 4; | пепелав / пепел”ав-а-о“који је запрашен пепелом”.

— "Имаш-(л)и очи: зар не видиш да ти је капот вас пепелав, | пепел”ава“Ц

-вца м ситан сув снег“. — Мало је запрашио пепел”ава“ц. — Кад сух (снијег) са

сјевером падне, зове се »пепељавац.« (2: 333); | пепел"ак -āкама. “место поред

огњишта на коме стоје црепуља и сач“. — Према огњишту је »пепељак, у којем

стоји сач са црепуљом (2:87), б. прен огњиште, кућа“. — О свакој новости (се) на

сваком пепељаку с интересом говори (2: 485). — То се прича на све пепељаке (5:

293); | пепел”ат -ам несв, изр. — ноге “спремити се за спавање”. — Пепељам ноге

и врлобућице у постељу (4: 174); | пепељанче -ета с недорастао момчић“. — Но

се једно пепељанче нађе /Из чардака погоди сердара /Ни жива га земја не сЧекала

(5: 220), | пепел"муд м човек који се не одмиче од огњишта”, | ПСПеЉОНОГ М

“исто“. — Био бих радији да ми ти будеш зет за једну, но какав пепељоног за стоти

ну година (3:283), | пепелница ж пепељара“; | пепел”уга ж овца пепељасте

боје“.

перда ж в. забој, преклета (2: 85).

перјан ик/пера“ник-икам припадник кнежеве телесне гарде“. — Господар

перјаницима шета прос Цетиње (Ф).

пернут -нем св овлаш опрати, провући кроз воду, пропрати”; в. прат.

перо с лист (на кукурузној стабљици, на младом луку)“. — Нуми окини два

пера лука. — Д'бња пера су почела да се суше, | пер"бка ж овца ?“, | перул”ина

ж "перо птице, кокошке, перушка”. — Опет ми лисица понесе кокошку, ево

перул”ине код овога шипка; | перушат се -а се несв“мењати перје (о кокошка

ма)“. — Перушају се и све су нагрдне.

перчин м 1. “прамен косе, чуперак“. — Остављали су дуги прам перчина (2:

89); 2. “глава”; в. примат, | перчинат се -ам се несв“свађати се, чупати се за

косе“. — Нека се између себе перчинају (4: 286 332); в. тријес, | перчиноша ж

“немирна дугокоса девојчица“. — Ну ми збвни ону перчиношу да у мало тегнем за

перчин да ми не пал”ка ђецу.

пет бр 5”, изр. с пет на девет причати неповезано, »скакати.« стeме на

тему”. — Но ја ово тебе (причам) с пет на девет, | петак -āка м петогодишњи

ован” (2:11); | пета“к петка м "пети дан у недељи”, | петина бр им петорица“.

— Дођоше њи петина, отиша“ је ш њима и — та“ дан и никад више, | пет"ула

ж крава отељена у петак” (2:18); | петкат се -ам се несв“играти се с пет ка

менчића“; | петкање с игра с пет каменчића“. — Ка“(д)-се уфате петкања, оне

забораве и дома да дођу,T петкамење с исто”. — Није (ми) ни до петкамења,

најмање ми до кликерања и чепљења по школицама. — Није нас одао кад смо игра

ле петкамења па нијесмо чуле звоно (4: 170 311); | петкаш м каменчић у игри

петкања“. — Ђевочице се заиграле петкаша“ и заборавиле на овце, | петкач м

“Исто“.
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п'éта пете жанат 1. задњи део стопала“. — Убола га драча у пету па му се

тб испоганило, 2. задњи део обуће (ципеле, чарапе)“; изр. записат у пету “забо

равити”; | пет"ица ж део којим се коса причвршћује за косиште”.

пета“р петра м простор између таванице и крова, поткровље“. — Над черје

ном је петар, таван од дасака, на коме се држи жито, да се суши (1:251, 2: 4986).

петла ж1. омча која се прави од нити при плетењу”; 2. чвор у облику осми

це, машна“. — Баба јој свезала ону петлу, а није ју стегла, па се то раздријешило,

| петлица ж дем. — Не умије она везат ту петлицу, чоче, мала је, f петл”ат

-'āм несв“дуго се задржати око неважног посла”. — Ено га, двије уре нешто петл”a

пред избом.

петра"ил” -Ил”а м епитрахиљ”. — Ја дођо, поп — петра Ил”, а ја уж њега:

„Господи, помилуј!“

петровача ж. рана воћка, која приспева о Петровудне“. — Јабуке те али

смокве те приспијевају о Петровудне, то су те петроваче (2: 59); | петрула ж

јуница отељена о Петровудне“; | петроња м°во, бичић отељен о Петровудне”.

пећина ж природна велика шупљина у стени”, | пећ"иница ж дем. — Кад

не гађа авијбн, једва смо побјегли под једном пећиницом; || пећинч'ина ж. —

Њима је тамо било лијепо за овце, затварали су их) у неку пећинчину поред

Мораче; | пећинштина жа. “велика пећина”, б. “велика хладна просторија”. — Ова

се пећинштина не може згријат, | пећуштина ж. — Црква (Црна ријека) је у једну

стравичну пећуштину (3:140); | пештера ж пећина”; в. сточник.

пецкат -ам несвв. пеј.

п'и! узвик којим се пропраћа пљување и све што је одвратно до гађења”. —

Пи, гова“на“, што учињеше од)-тога ђетета!

пивник пивника м који може добро »потегнути« (ракију, вино)”; в. гладник,

| пиво с пиће“. — Војвода и добро дочекао / Даје доста пива и јестива (5: 1401;

в. адет, јес/т); | пит пијем / пијем несв“пити“. — Није рет да ја пијем вашу

ракију на мој прак от куће, | пиће с а. алкохол, вино и ракија”. — Има је у кућу

по некол'ко илада“ кила“ пића, в. мрс, б. пијење“. — Лијечи се пићем онијех одва

ра који се употребљавају против назеба (2: 528), | пинут п'Инем св“попити мали

гутљај, пијуцнути”.

пидом одм детету прдо.

п'иждрит -им несв“нападно гледати, пиљити“. — Само ви пиждри у зубе (4:

225).

п'ижле-ета с нејако дете“.

п"ижмол”а“к -л”ка м ситан плод”.

пизд'оња м кукавица, страшљивац“; | пиздула жhм особа сумњивог мо

рала и кукавичког понашања“; frºm a нејасно, в. звијуpула.

п"измаж мржња, пакост“.

пијавица ж а. дрвени клин“. — Одвајају се »пијавицама« од буковога дрвета,

којима се једна страна сјекиром наоштри (2: 60); б. разлог за изазивање спорова”. —

Кои су... међу њима пијавице метали да им) обичаи промијене (Ж 11.

пијенут пијенем св умрети тихо, без ропца, угасити се”. — Ова су четворо

мала пијенула.

пијеса“к-ска м песак. — Нема тун земје: удари мало јаче трнокопом —

ударио си у пијеса“к, у брбт, | пјескуша ж песковита земља” (2: 45).

пик“ узв којим се најављује да су се сви играчи жмурке сакрили. — Рукама
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покрије очи и... покривене држи све док му неки, пошто се сви остали скрију, рече:

„пик“ (2: 343).

пикла / п'икла ж живахна, отресита девојчица“, в. изгледаш.

пила е ж тестера”; в. шета (2:76), | Пилат / ПИЛ"ет -'āМ / -"ИМ Несв1. сећи

пилом, тестерити“; 2. стезати, резати, сећи”. — Што увијаш ту ногу, пили лите обув

ка (4; 190); fпил”еница ж “необрађена даска“. — Штице су оне биле пиленице,

пилот"ина ж“пиљевина“.

пилеж и жа. пилићи, б, дечица, нејач”; || пилеце -ета ж дем пиле. — А

жена Ђукана Маровића уфатила једно малб пилеце и са“(д)-га држи (Бc); |

пил"ић -ића м младунче пернате живежи“. — Ја са“[м)-виђала два фине пилића,

тако толички, не блеже (Бc); | п'иплe -ета с пиле“. — Понесе ми нешто једно

пипле, када и мене није могло вал”ат, | пиплић м петлић”. — Очите ми извадит

и срце окинут кад ноћас, али сјутра чујем да су ми те ка пиплића спрштили (3:77);

п'иплица ж млада кокица“. — Имам два пиплића и пе-шес пиплица“ (2: 336 535).

пиличник м “последњи остатак нечега?“, в. заумит.

пилоп'āћ -āћа м "житко ђубре, осока која се цеди из штале“. — Ја угазила у

они пилопаћђе се стаче осока и гн"бј испот крава“н.

п'ил”yг м последња мрвица”. — За њима није остало ни пилуга, в. пи

личник, | пил”yгат -ам несв1. покушавати да се допре до нечега што је упало

у узан простор“. — Упало је ђетету нешто помеђу штицама па пилуга дако га

извади; 2. освајати, узимати (различите фигуре у неким играма)“. — Не може ш

њим нико, и сад му пилуга све редом.

п'иња ж девојчурак”.

п'ипат -ам / п'иплем несво. — Доктор га лега“ га на кревет, пипа по вра

ту, испот пазува и вели да има нечесове жлијезде; | п'ипкат -ам несв. — "Уче се

мончићи: пипкају ђев бчице, а ни њима није мрзно; || пипколит-им несвдем, |

пипнут-нем св. —Никоме није падало нам да пипне грожђе прије Преображења.

п'ипун м бот једногодишња врежаста биљка, Сucumis melo, Диња” (2: 306).

пир м бот “коровска биљка Аgrоpyron repens, Cynodon dactylon Pers.”,

| пиревина ж исто”, в. утар.

пира“к пирка м дашак ветра, ветрић“. — Нема још ни пирка, ма ће се и

нама примај снијег.

пирга ж сивкаста кокошка“, | пиргица ж дем; в. пронијет.

пирун м виљушка”.

пис! узв за терање мачке.

писат пишем несв“писати“, — се пелцовати се, вакцинисати“. — Сви смо се

писали и свакбме на руку остале двије оне писанице, | писаница ж ожиљак

од вакцинације“; | писање с пелцовање, вакцинација” (2: 525), изр. писат памет

*(пр)оцењивати памет”. — Ето ти га де, па му пиши памет.

п"иска ж“пиштање“, | писнут-нем св“огласити се писком”. — Нијесу ђеца

од њега смјела ни да писну; || пиштат пиштим) несв1. оглашавати се писком“.

— А заспи, почне нешто да му пишти из грла; 2. продорно плакати, вриштати“.

— Слуша сам ђе јб(j) ђеца пиште, а она се не кварта, 3. влажити (о подзем

ном извору, на равнини). — Тун вазда пишти и расте нечесова травул”ина, |

пишталина жа.“слаб извор“. — Није то извор нб пишталина, ка ђечињи бурак,

б. подземни извор око кога је земљиште влажно и не може се обрађивати“. — Та ми

је пишталина оштетила лијеп комат ливаде, уп. бриждалина (12: 32).
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писковина ж бот “Сolutea arborescens L.”

писмилет ж архимилет”, в. милет.

п"ит пијем / пијем в. пивник.

пита ж јело од наслаганих или смотаних листова теста с разним врстама

надева“; изр. сукана - ; в. вариво, тепсија (1:261).

питат питам несв“, изр. – ајтар “изразити саучешће“. — Братан ићи су јој

тун да им) се пита ајтар. — Ајтар се »пита« и рођацима покојниковим. Аjтар прво

»питају« људи који нијесу лелекали (2: 250); — се 1. “поздравити се руковањем”.

— Дођосмо, питасмо се, ćедосмо, ево одма ракија, в. осмудит, 2. имати одлу

чујућу реч у решавању важних проблема у оквирима уже заједнице“, в. настајат,

настанак; || питнут п'Итнем св запитати, припитати“. — Мићуне, питни Влада

зашто ми шиле ов б. — Те га див питне, што му је, а он рече да гледа, ђе ће га бачит

преко онога брда (2: 451), | питалица м пеј човек чија је реч одлучујућа“. — Он је

у једно вријеме био вела питалица: нијеси смио ни прнут ако ти он не од ббри.

питом -a -o 1. који се може неговати, који живи поред људи“. — Сад имамо

питомије зечева“: д'Ивл'и зец, али се потпуно опитомио (Бc). — Ни једно мјесто

није питомо једнако, 2. жена »добре душе.«”; в. преврнут б.

пића ж сточна храна”. — Пићу чине сијено, лист и слама (2:37, 1:25).

п'ичколит-им несвдем јебуцкати“. — Један купова кокота па пита кака“в

је међу кокошкама, а жена му вели да пичколи помало, | пичк'оња м пеј жен

скарош"; || пичкопреж м непробирљив женскарош“.

пиша ж “слаба ракија”. — "Имаш-(л)и ти ракије без ову пишу?; | пиш"ат

-'āм несв“мокрити, уринирати”. — Они које су дофатили потле су крв пишали, |

п"ишкат -ам несв1. отежано мокрити“; 2. помало падати, једва росити (о киши)”.

— Не пада нб се спрда, теке пишка, | п'ишколит-им несвдем; || пишнут-нем

СВ. | пишаћа ж мокраћа, урин“; | пишив -a -o "пишљив”. — Млозину знам, пи

шивога боба не ваљају (4: 110).

пиштат - Им несвв. писка.

пиштарица ж коза 7. — С пет стотина коза пиштарица / И стотину крава

музарица (5: 127-128).

пјат / пл"атм“тањир” (1:253, 2: 89).

пјаца / пл”аца ж варош“. — Иђашеједном Спасоје испјаце; в. мучан.

пјачкат / пл”ачкат -ам несв“отимати, пљачкати“. — Ови нбви главари

најболе се разумију у пјачкање овога јада и сиротиње.

пјена ж пена на тек помузеном или прокуваном млеку; | пјенарица ж ка

шика за скидање пене с тек помузеног млека”. — Пјенарица (је) »лужица« од букове

коре којима сркају пјену (2:27); | пјенит-им несв“скидати пену с млека”. — Ка“(д)

бáća донесе штpуглу, мене се знало: лужицу и пл”ени.

пјескуша ж песковита земља“, в. пијеса“к.

пјешке прил пешице“. — "Оћу да идем пјешке за Ријеку Црнојевића. — Ја

иђа пјешке за Подгорицу, в. иада., i пјешки (Ж32).

плавоња м “во светложуте длаке“; || плавуја / плавула ж овца, крава

светложуте боје“ (2:18); | плавуша ж исто”(2: 10); | плавушица ж плавокоса

девојчица“; || плавушан м 1. ован, по боји главе” (2:10); 2. дечачић плаве косе” —

Лијеп му они плавушан ка јабука, | плавурица ж коза” (2: 19).

пл'āз м део рала који се вуче по дну бразде“; | плаза“ц -сца м исто“. —

Плаза“ц је у рало.
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плазит се-им се несв“изазивати некога, ругати се показујући језик“. —Немб

ми се плазит да ти језик не окинем, | пл'азина м/ж“ментално оштећена личност“.

— Гледам ону плазину — да Бок сачува!

плакат -чем) несв1.а. “плакати, сузити“, б. “нарицати за покојником“; 2.

*влажити, испуштати поткорне сокове на месту гдеје лоза орезана”. —Лозаје почела

да плаче, боим се да није по итала, | плач м 1. сахрана, погребна церемонија“.

— То је први плач био у околину Биоча. — Кад је умро отац Радивоев, Павле,

одовле смо отишли на плач. — Еда“пут сам био у те Коће на плач. — Виђећеш

неђе на плач, први пут)-ка“(д) бидне, свуј ти по плачева“ иде. — Суседи, срод

ници и уопште село похитају одмах кући умрлога »на плач« (1: 282). — Плач... или

ајтар... је долазак сељана и другоселаца и уопште знанаца (на сахрану — 2: 248

в. лелекат, 2. “плакање“. — Ђецо, прекините, ника“ка“в плач нећу да чунем,

плачар м особа која присуствује испраћају покојника“. — Док она тужи, долазе и

други плачари из оближњих села на плач (1: 284). — Дотле су се плачари тако не

милосрдно гребли (2: 249 128); | плачара ж жена која присуствује испраћају по

којника“; || плачивче -ета с плачљиво дете“. — Је ли то плачивче гладно, виђите

што му је, да није ббно, || плачко -а м плачљивац“. — Реци ономе плачку да ћу

донијет прут ако не престане да се дере; | плачк'оња м плачљивац”. — Ђе сте,

плачкоње, и знате ли који се најболе дере ка магара“ц?

плакат плачем несв“прати, испирати“. — Ка“-се плачу бачве, треба ти

доста воде, | плакнут -нем св овлаш испрати”. — Плакни те двије ћикаре па

'ајмо, || плакалица ж крпа за прање суђа“. — А ко ми сакри ону плакалицу, да

ми је знат?

плаката -ě ж “осмртница, читуља”. — Са“(д) свако пише на плакату:

вјенчеви се не примау.

плам“ м пламен”. — Прича се, да је од њега зелен плам бивао (2: 280);

пламнут не св планути“. — Мало е требало да пламне! А лучевина — и ками би

изгорио, в. испуша“к.

плам“ м план”. — Плам је био, ка“(д) је Италија капитулирала, да се

партизани и четници сп'oе, | пламират -ам несв“планирати”. — Овбе пламирано

дати обучеш.

плана" / плана ж геогр“травната равнина између двеју стена, зараванак у

стени, на стрмини”. — Ено ти овце више оне плане; в. заподак (1: 263; 12: 32).

плана“ зоол“бубамара, Соccinella“. — Лети, лети, плане.

пл'андиште м хладовито место на коме се стока одмара у време летњих

жега”. — Ено им) пландиште испо-стијене; | пл'андоват-ујем несв°бити у хладу

у време подневних летњих жега”. — Ако и(x) угнаш у гору, неће оне млого да ти

пландују, | пл'андовање с (2:28).

планина -еж летњи планински пашњаци, заједнички племенски или брат

ственички планински пашњак“. — Пошто смо набројали сва насеља у Површју, ос

таје још »планина«, на којој није некад било сталних насеља, него је само служила

за испашу (2: 38 104 227); | планин"ар -арам члан породице који са стоком бо

рави на летњем планинском катуну, катунар“. — За све време, док су на планини,

планинари не слазе у села, него к њима долазе на планину домари, т.ј. они који су

остали дома, те им доносе брашно, вариво и друге потребе, а односе кући покупље

ни бели мрс (1:239). — Кад... долазе из планине у зимницу зову се »планинари« (2:

35). — Да окупе кучке планинаре (5: 257]; в. навалит, | план"инка ж домаћица у

5
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планинској колиби”. — Стоку музе обично планинка, најстарија жена у глади, уз по

моћ чобана (1:238; 11: 173). — »Планинке.«, арб. стајанице, купе смок љети по ка

тунима (2: 31); | планиноват-ујем несв*боравити на планинском катуну“ (2:20).

пл'aca ж1.а.“мањи навиљак сена”. — Бачијагњадима пласу сијена. —»Пла

су«. По »пласу.« Гази док се стог»изврши« (2:35), б. мањи сноп листа“. — Зановетно

грмење и рашковина се... слажу у »пласе« (2: 38]; 2. крупна снежна пахуљица”. —

Видиш-Елји какве пласе падају: нећемо ујутру мој врата отворит, | плас"авица

ж снежна вејавица без ветра”; || пласат - а несв“вејати, падати крупним пахуљи

цама”. — Почео је да пласа и чекај) да видимо ка“(д)-ће мањат, | пласица ж дем.

— Има ли тамо још која пласица сијена али да га донесем.

пл'āc{т|-стам сено поденуто на ливади које на кочевима могу пренети два

човека”. — Сви су пластови пренијети и са (д) само да се са дијевају; | ПЛacT"ић

м дем. — Оне два пластића "отаве остави за јагњад, || пластића“к -ћка м дем. —

Остала су теке два пластићка, а њи те и ђеца мој принијет, || пласт"ит - им несв.

— Ка“(д) се сијено просуши у откосе, оно се најприје преврне и потле се скупја

и пласти, у оне се пластове слаже кол'ко могу два друга пренијет, | пласт"идба

ж садевање сена у пластове, плашћење”; || пласт"иоц м особа која пласти сено“.

— Ојдоше ми пластиоци на работу.

платит платим сва.“платити“. — Платила му је сваку капју вина како су се

Здоговбрили, б. погинути, пасти као жртва освете; в. самораница, в. добити бати

не“, в. печене очи; || плат"иша м човек који плаћа дугове“, в. вратиша, | плаћа ж

“плата, надокнада”. — Гостима и пријателима свако може наи леба без плаће.

платно с геогр“травната површина, равна или на благо нагнутим падинама”

(12: 32).

плач м в. плакат.

плаштаница ж анат слезина“ (в.).

плекат се -ам се несва.“мотати се око нечијих ногу, саплитати“. — Макните

ми ово дијете, плека ми се око ногу, да не нагрдим и себе и њега, б. мешати се у

туђе послове“. — А што се плекаш тамо ђете не зову? — Како неће — плека се мајка

(4:190).

племе -ена с сродници по мушкој линији“. — Реч »Племе.« употребљавају

Кучи и кад хоће да означе групу од сродника, који имају заједничко порекло по

мушкој линији (1:28). — У Куча се братства или поједини братствени огранчићи

зову »племенима« (2: 127); | племеник-ика м припадник племена”. — Племе је

давало рукопомоћ и ономе племенику, који истрпи штету од липсежа стоке (2: 129);

племенски -ā-б који се тиче племена”. —Тб је био наш комун племенски па

су ни га узели, а тун је одио и племенски пут.

племенит-а-о“честит, поштен, пожртвован, великодушан”. — Њему е жена

тамо неђе з-границе бугарске, племенита жена.

плесплетем несв“плести“.—Пређесу женесве плеле: ифањеле, иназубице

и наглавке, | плетеница ж уплетена коса“; в. вишице (2: 93); | плетивача ж 1.

“плетена чобанска торба, за плетиво, ужину“; 2. игла за плетење“, | пл'етиво с

“прибор за плетење“. — Жене нијесу одиле бес плетива али прешлице, па али

плету али преду. — Плетиво из руку не потура (4:275); в. ткиво.

плеће / плеће с анат лопатична кост”. —Л”уђи су неки знали дати преброје

у плеће колико имаш говеди. — Глејали су у плећејагњеће. — Нема те ни у плеће

о-жабе – викали су некбме кбга ријетко виде, в. ласкат се, | плећка ж исто”.
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—Л”уђи су гатали у плећку, в. луб, | плећи - и плт леђа”. — Викала је нека наша

поганштина: жена је свако бреме дрва“ донијела на плећи, свако бреме сијена

— на плећи, свако бурило воде — на плећи и вазда падала — на плећи, в. затоп, |

плећ"оња м човек широких рамена”. — Био је тоједа“н плећоња, река“н би: метар

му с рамена на рамо.

плијевл”ет - им несв“чупати траву, коров, ослобађати корисне биљке од ко

рова“. — Ка“(д)-се лук плијеви, мора се свака травчица мај иж њега.

плијен м отимање стоке уз границу, пленидба“; крвнички - [2: 129); |

плијен"ит плијеним св отимати стоку, пленити”. — Ка“(д)-су дошли до близу

границе, Видpу су вратили дома, а овце су плијен или (Кж); | плијењеник м

домаћин коме је заплењена стока“. — Онда је сам Паун Вељов Петровић косорски

дао из своје торине плијењеницима 22 брава (2: 130).

плима ж поплава“. — Велики се пљусак зове »литва«, иначе »плима« (по

тумачењу Ђ. Рашовића, »плима« је кад надођу поточићи од »литве.« и превиру из

својих корита) (2: 332).

пл"ит плијем несв“пливати“; в. пота“њат, | пл'бв м пливање, пловидба”.

— Наћера коња у плов и буде од воде занесен и утопљен (2: 206).

пл'ита“к -тка -о “мале дубине“. —Жена му доноси мет, али како носи: неки

мали плитки платић да лужицу не мош напунит кол'ко је то плитко, | плићина

ж“плићак“ (2:67).

плов м в. плит.

пл'бвка / плофка ж танка кружна камена плочица у истоименој чобан

ској игри“. — Неђе на равнину повуче се виза и бачује се на њу она пл'бвка и ко

најближе добачи, | пловкат се пловкам се несв“играти се пловке”. — Пловкати

се могу по двојица или вишина њих (2: 347); | плофкање с игра пловком”. —

Плофкање, арб. пловка, је чобанска и момачка игра (2: 347).

пл'oca“н / пљосан-сна -о “пљоснат”. — Глава јбе потпуно плосна. — Не та”

плосни суд, требаће. — Донијела си сира твојега тврдога пун пљосни пљат (4: 265

394); в. вртијељка.

пл'бт плота м ограда од прућа“.

плоча ж 1.a. “раван танак а широк камен, погодан за поплочавање обора,

простора испред куће или за неку другу намену“. — Ја нашла једну дивну плочу

за огњиште, а ка“(д)-сам ју подигла — под њ'ôм сплет змијан! — Мрца спушти

међу ониjeма камењима па тури плоче повр њега, б. равна камена површина”. —

Почивала су ђе има лијепа плоча да на њу Ćеду вишина (12: 32]; 2. потковица“.

—Коња мораш потковат, да му метнеш плочу, да не нагрди копита по камењу (2:16

70 151): | плочат -a -o “који има облик плоче, плочаст”. — Из зида су учињени пло

чати »порези“ (2:41); || плочица ж дем 1. мала плоча“. — Бачио неку плочицу и

кокошку — у врглаве!; 2. бол у желуцу“. — Плочица или ложичица... је бол у желуцу,

алијечи се трљањем, потпасивањем и свијем чиме се развој пупка лијечи (2: 515 537).

пл'укшир м ужад, конопци у коњској опреми, којима се коњ везује за »ва

гијеp« (в.), штранге”.

пл'āск'ат пл”áскам несва. “пљескати, тапшати“. — Били смо тамо (на ми

тингу), причају главари, а народ аветни пл”аска, када мује све најлепче, б. уда

рати, лупати“. — Пласкала га, нб је, насум, требало и више, | пл”аснут -нем св

“пљеснути, лупити“. — Јакша наш узе пушку па у пл”асну: „Овође е једна врста

— прије су прнули нб су сели на столицу“, — се ударати, лупати / ударити, лупити

(дланом)“; в. зајарцат.
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пл"атм тањир, в. плосан: || платић м дем, в. плитак.

пл”ац м плац, простор за градњу куће“.

пл”аца ж 1. пијаца”. — Ја нијесам сврта на пл”ацу, 2. варош“. — Да не

мисиш ć"утра од ит у пл”ацу?

пл”ева ж плева”. — У близини кућа држе у тим дубирозима већином плеву,

тј. сламу, па их зато зову понекад и плевницама (1:255), | плевница ж појата за

смештај плеве“, в. напред (2: 51 514).

пл”ева“к / упл”ева“к -вкам, обично мн, црвић у зрелом сиру, мјешавини”. —

Нађе се у сир они пл”евак. — Муч, није то црв, то је пл”ева“к. — Нијесу то црви,

то су пл”евци.

пл”уват пл”ујем несв“пљувати“. — Немб тун пл”уват — ето ти пепео, |

пл”унут-нем св. — Није он млого глеја ђе ће да пл”уне па је баба вазда грајала

на њега; | пл”уцкат -ам несв, | пл”уцколит-им несвдем. — Сиграју се ђеца,

стрцкају проза“ зубе, пл”уцколе; || пл”уцнут -нем св.; | пл”унка ж пљувачка,

испљувак”.

по непром "пола“.

поаветат - етам св“пореметити памећу“. —Тб не може нако ако поаветам.

поара ж 1. турски (1774) и црногорски (1855, 1856) злочини над Кучи

ма”. — Књаз Даниле је у кучку поару убија и губавце и ђецу у колијевке; 2.

“штета коју стока учини на усевима, похара”. — Поара (су) штете стоком учиње

не пољским усјевима или другим брањевинама (2: 162); | поарат -ам св на

правити штету на усевима”. — Ако нас неко поара, прегази, уништи, онда се ви

поново организујте. — Иједном су Куче поарали проз)-c"ва села, преко шездесе

Куча“, јадила некоега, сиротиње, па су и покупили ту на Кућу Рогошића (Кж);

поара“н -рна -о а. “који чини штету суседима”. — За таквога се каже: »поаран

je«, б. немирна животиња склона прављењу штете“. — »Поарним« се зове и понеки

брав, говедо или коњ (2:29). — Поарна ми је она шарула, нађе ме чудо од ње; |

поарник м човек који чини штету, штеточина”. — Штеточина или, како се у Куча

зове »поарник“, осим штете плаћа »путнине« (2: 163); в. попалит, || поаруша ж

“овца склона да направи штету”. — Имам и ја двије-три поаруше и не знам што

ћу ш њима.

по асит се -им се св узнети се, осилити се“; в. покорит.

побадат -ађем несв“усправљати и побадати у земљу“. — »Киљани«... се у Срба

и Арбанаса свагда »побађу« над гробовима (2: 266). — Козама се шумове пласе усправ

но и раздалеко »побађу.« (2:39). — Тако се на сличну мотку побађе и тако звана »кон

фиља« (2:313); ); | побоc{т)-дем св. — Пободоше ост'оже, а потле те са дијеват; - се

“потући се, побити се (о рогатој стоци)”. — Кад се бикови пободу, телад су опучена.

побаучке / побаушке прил ' погнуто, бауљајући”. — Они су опрезно прила

зили идући побаучке. — Сви побаучке иду за њима (2: 193 368; 4:273). — А Лале се

рањен повукује / Повукује мучке побаучке. — Клименачку опазише војску / Ђе се

вуче мучке побаучке. — Па се вуче мучке побаушке / Да га не би вашке опазиле (5:

56 65201).

побачан -чна -о“стар, којије за бацање“. —Нађе некакву капочину побачну

да покрије крт бле; в. котлић, f побачен -a -o "превремено рођен“.

побашка прил 'посебно“, в. Спасовдан.

побијат - ијам несв“побадати у земљу“. — Отиш'ан је да побија неке розге

у Пол”анице; | побит -ијем св“побости, усправити“. — Побили су неке диреке
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и са (д) те да разведу жицу, | - се 1. “пасти“. — Што би другб, да се на нбс

побијем?; 2.“потући се”. — Побише се ка Кучи и Клименти.

побијел”ет - и св 1. постати сед, побелети“. — Ено је побијелио ка брав,

без иједне црне на главу; 2. побледети, убледети“. — Он наједном побијеле и на

нбс — бездува!; в. бијелет.

побл”еј-ежем св побећи“. — Ми смо сви побјегли на Ор'аво, с фамилијама.

— Побјега“ је ис Котора и народ се боја од њега. — Ми смо побјегли ов"бђена у

збјег. — Зар не видиш да немаш куј да побјежеш.

поблизу прила. “на невеликом растојању”. — Они су тамо сви поблизу,

могу се лако дозват, б. у блиском сродству“. — Поблизу су они, некако преко

Тетá“Кá“.

побл”уват -ујем св избацити несварену храну из желуца, повратити”. —

Натеза се, а не може да побл”ује; в. блуваш.

побол”ет се - оли се св разболети се“. — Он се поболио, в. стрекнут.

побравица ж мало стадо“. — Ника“(д) Кучи нијесу тур'али веле звоно на

побравицу (онб: на мали бул”ук, слаби), ка-се на побравицу тури веле звоно, тб

е ка спрдња. — Мање од тридесет брави зову се »побравице«.

п'обратим м брат по Божјем одређењу”; в. бит, | п'обратимит се -им се

св“ући у побратимски однос, постати побратим“. — Он био чобан, па се залуби у

мене и стио да се побратими, а ови му смете, боја се нешто. — Кад се побратиме,

они говоре да је побратим ближе своита но брат (Ж 1); | побратимски -a -o “који

се односи на побратима“; | побратимсво с побратимски однос”.

побркат (ce) - pкам (се) св.“погрешити, погрешно представити неке чињени

це“. — Они ни сам и не знају ђе су се побркали. — Па те знати ђе ћу побркати (5:38).

побрстит -и св појести лишће с грана”. — Козе побрсте што дофате з

дрвета, а овце очисте ливаду на коју и (x) пуштиш.

побурат се -урам се св "помокрити се, уринирати”; в. бурат. — „Бијеле те

кобиле побурале“ (2: 327).

повадит -им све, изр. — очи ући у сукоб до самоуништења“. — Може бит

да она таман чека да оне двије једна другој очи поваде да она будне господар

свијета.

повежеват / повеживат-ујем несв“везиватиједно уз друго, доводити неш

то у везу с нечим“; | повезат-ежем св“везати уз нешто, привезати једно по једно”.

— Лозе м"брау да се повежу; || повезач м дужа уска трака коју су жене везивале

око главе, као детаљ народне ношње“. — Преко крпе је везивала око главе повезач,

широк три прста, »усукан« од црне крпе (код бољих од свилене крпе). — Повезач

се везивао позади и крајеви се од њега пуштали да висе. У Безихову, Орахову и

Дучићима повезачи нису црни него црвени (1:256).

повест) - едем св повести, одвести“. — Ја 'овце поведо низ гору, да и

наијем. — Они што е рат повео он не зна ка“ (д) ће се рат завршит.

повеселит (се) / повеселит (се) -им (се) св“порадовати (ce)”. — Учињећеш,

ја ним, и ти нешто да мајку повеселиш. — Даће Бог да се и ова јатка једном

нечему повесели.

повијат - Ијам несв“пресвлачити мало дете, припремати га за храњење и

спавање”. — Мучиле се жене, нијесу имале у што повијат, од вуне ткале, па се

ђеца нагрде, i пов"ит -ијем сва. “увити у повој, у пелене“. — Дијете мал б се



292 Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

умота у оне пелене и повије и стегне онијема повојима па у колијевку, б. сави

ти, подвити“. — Ка“(д)-га узмеш с леђа“, пови му руке па усегети га ка у гипс, |

пбв"ој м дуга шира трака којом су деца омотавана у колевци”.

повијушажбот биљка која се повија уз другорастиње, попонацСonvolvulus

arvensis L’; в. савијат, савијуша.

повјероват-ујем св поверовати“. — Он га повјерова и ето како је обршио.

повлака ж свеж скоруп испод кога је одливено млеко“. — Драго је волио да

повлаку помијеша с млијеком, па с л”ебом врућијем — да не зна колико је доста.

поводник м поводац”; в. вођа.

поводња ж велике падавине, поплава“. — Од поводње велике не мош преко

прага искочит (Г).

пбвојница ж в. бабине (2:209).

поврата“к -ткам враћање с високих катуна на ниже, средње“. — Затим сиђу

поново на Широкар, иду... у повратке или у повратак на Широкар, јер је на њему

дотле поново израсла трава и за стоку је топлије (1:240). — Мнозина се иза некога

доба враћају у тако зване »повратке“ у планину на свој или туђи катун (2:36); |

поврат"ит -атим св 1. вратити”. — Они се запричали и ја бјд"о да повратим овце,

2. “повратити несварену храну”. — Кад изију ту траву, деси се да у овце поврате,

| повраћат -ћем несв. — Овце о-тога повраћу; || повратиште с враћање, повра

так“. — Кад и кажем да ми натраг повратишта нема, примит те ме, како нете?! (3:

74]; в. живоват, | повратник м војник који се враћа на напуштено бојиште”. — Не,

забога, сердар Чејовићу / Е смо чули ђе кажују љуђи: / Повратници дома неврат

ници (5: 220), | повратуша ж млада удовица без деце која се враћа у свој род”. —

Враћена (млада и бездјетна) удовица зове се »повратуша.« (2: 126); | поврнут (се)

-рнем (се) сва. в. врнут, б. опоравити се од болести”. — Богоми се она поврнула

Те Лепот"ИЦа, а мислили смо е неће главе дизат; | повртат (се) —ћем (се) несв

"враћати (ce)”. — Нека и(х), нем бих) више повртат. — Што се оно поврта Мирко.

површит-ршим св увршити стог и обезбедити га од закисивања”. — Кад

површиш стог и стегнеш оно уз вp ост'ожа, нем'ô мислите ће га киша али

снијег...; | површица “смрзнута кора на површини снега (по којој се може и хо

дати)“. — Уфатила се на снијег она површица, пота“њају ноге, не мош крочит, |

површница ж уплетена ражана слама којом се на слемену увршује кров“. — Тако

се ређа врста за врстом до слемена, а на слемену се најгорње врсте врло густо

преплету једне с другима у површницу, да не би пропустиле кишу (1:247). — Тај се

завршетак покрова (на слемену) зове Жповршница« (2:84).

повторит-орим св“поновити, притврдити“. — Може титб и он повторит

ако мене не вл”ерујеш (Кс).

повуј -учем св према вуј. — Ми смо се тама повукли на Ораво, а Филип је

остануо са" седа“м-осам друга“, | повуковат -ујем несв“повлачити се, вући се“.

— Остале су му кости неђе ка“(д) су се повуковали са Сућевске. — Један је крај

пуштио дуже па се повукује по земли, || повукушаж 1. змија”; в. непоменик,

непоменица, 2. грозница“, в. прозница, 3. олош, ништарија која се мота око људи с

циљем да стекне ситан добитак”.

погађат (ce) -ађем (се) несв1. погађати циљ“. — Не погађе сваки (метак).

— Та ти пушка не погађе боле нб мачуга, в. јађат, 2. договарати се о цени за оба

вљање послова“. —И сад мајстори често зид поклаптерима погађу (2:79); | погодит

(ce) -одим (се). — Ми смо се за све погодили и у понеђелник д"бди на работу.
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поган -и м/ж лице сумњивих људских квалитета, покварењак, ништарија”.

— Било е вазда брука“ и биће и, ма е са (д) више поган и нб брука“. — Од бруке

се чоек мога“н уклања(ти) вазда, а от поган"И ника“т, в. брука; || поганч'ина м

аугм. — Ону поганч'ину је и милиција неколикаш напунила ћотека“, али не помага;

festi. -ета су в. муштрат, штипат, | поганчић м дем. — Скубните тога

поганчића за уво да се не кокоти међу ђец"бм; | поганштина ж 1. ружан, мо

рално недопустив поступак”, в. сплaчина, 2. м аугм човек који је увек спреман на

морално недопустив поступак, ништарија”. — Међу овијема нбвијема главарима не

мож најчека, а највише је поганштина“н; || поганштиница м дем млада осо

ба која својим поступцима назначује проблематичан морални статус”. — Погледни

поганштиницу: боле му пријењају несојла"ци нб чбјство, | пог"анство с ружан

поступак”. — Они су вазда готови на свако погансво и не ббјте се да ће им)

запет за образ, в. појанштина 1, | поганлук / поганл"a°км исто”; | поган -a -o

a. тврдоглав, непослушан”. — Виђе ли како је погано онбдијете и темерутно, б.

немиран”. — Ови коњ је поган ка“(д) се умори им браш се пазит да те не дофати,

| погано прил. — Они не умију друкче нб погано, | погански -ā-б који се тиче

погани“. — Смири се, поганска с брто, да вене смирујем дреноваком, | погански

прил. — Учини нешто и луцки, а не све погански, не што ти ела“кче нб што ти

је л”епче, || поган"a"ц -нца м зли чир, панарицијум“. — Каква је она ибретница —

погана“ц ју фиштио!; в. распрсница; || поган"ица ж змија, непоменица” (2: 337);

поган"ула ж жена оштра језика, свадљивица“. — Чува се оне погануле: каква

је, нагрдиће ти и косу на главу. — Таква јој погануља тетке. — Погануље да пребри

жимо (4: 197292]; в. завијат.

погача ж пресни пшенични хлеб“. — Хлеб... од пшенице се зове погача (2:

100).

погибала“ц-лца м жртва ратног сукоба”. — То су били први погибалци

у село наше (Бc); | погибаочев -a -o “који се тиче погинулог”. — О умиру крви за

нуђан је дом погибаочев на овај начин (2: 167); | погибељ ж пропаст, страдање”;

в. слом, кум; | погибија ж a. масовно изгинуће“. — Пошто је погибија Талијана“

била на Заграду, запуцали су топом на нас, б. несрећан сплет околности“. —

Отиша“ је на погибију у Подгорицу: тамо се спрца низ неку стијену на Морачу

али на Рибницу (не умијенти казат); | погинут-нем сва.“погинути”. — Погинуо

је тамо у Арбанију. — Кренуо је за Србију и више се за њега никад није чуло,

погинуо и он и траг му. — Тражили су ове у Болев До те су погинули, б. нестати

без трага“, в. обилеже.

поглачит -им св“учинити глатким, поравнати“. — Поглачи то мало да не

запињемо ног"бм. — Трупина) се изнутра »поглачи.« нарочитијем улогстајем (?),

»глијетом« од улишта (2: 41).

погледат -ам св према гледат, | погледнут -еднем св. — Кат погледну —

крф, | погледив ат (ce) -ујем (се) несв. — Нембте се слободно погледиват: нема

ви тамо одника док ону работу не завршите, | погледало с место с кога се отва

ра широк поглед према хоризонту, видиковац“.

погнат (се) — ам / пожCд)енем (се) св према наш, в. ћипат, зај; | погон"ит

се - оним се несв“спорити се, надмудривати се у неважним спорењима“.

погодит (се) - одим (се) в. погађат.

погосподит се -им се св“почети се понашати господски“. — Нема ти такве

лепоте ка ка“(д)-се балега погосподи.
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пограбит се -им се св појагмити се“. — Онда смо се пограбили: свако уза

свој гроб — по двије, по три, по четири, ми смо четири севлије засадили.

погреб м сахрана”. — Они дан погреп, па полугодишњицу и годишњицу,

а четрeз дана“ није се прије давало.

погребат -ебам несв“полагати ластaр лозе у земљу”. — Погреба е лозе цио

дан и нем"б га дират. — Лозе се око баштине »погребају« (2: 56)“ погрес -ебем

св 1. положити ластaр лозе у земљу“. — Кад "оћеш да погребеш лозу, ископаш

(канал) ђе ћеш да изведеш они брдун и набачиш землу, 2. погрепсти пригоре

ли масни слој са дна посуде”. — Котао даде сину да погребе гребанице (4:97); |

погребеница ж чокотлозе добијен погребањем”. —Поједан љетораст се остави за

»погребеницу« (2: 56).

погребул”ат -ам св покупити сено грабљама”. — Покупи се сијено и

погребул”а да ниједна сланка на ливаду не остане.

погубит -убим св према јубиш. — Вечера је и које овце погубио.

погрмуша ж жбунасто растиње“. — Та се погрмуша бере сва, танка е и

она се омлађује. — Погрмуша (је) шума која се бере по земљи, као зановет и раш

ковина (2:38).

погуркат (ce) -āм (се) св покошкати се”. — Ђеца се лако погуркају, али се

и тача“с помире; || погуpколит се -им (се) св. — Они се мало погуpколише, али

се одма и смирише.

под м геогр“мала зараван на стрмој страни, место у подножју брда одакле

се пружају веће или мање равне површине (често и као топоним)“. — (Нашла је) ру

катку новаца на поду од Корита Кржањскијех (2:340; 12: 32); | подина ж1. доњи

део стога, неувршеног или развршеног“. — Сијено се избачује на подину и слаже

окб ост'ожа, гази. — Један гази пласе на подини, а други му једну по једну даје (2:

39); 2. масивна стражњица, обично женска“. — Под њ'бм је велика подина и муж

јој зна како јбј даје џевап, | подиница ж дем. — Ено су ти се скупиле овце на ну

подиницу, в. запода“к; || подовим мн“дно чуна, чамца” (2: 61).

подагнат в. пода“iнат.

подајат -ајем несв“помагати младунчету да се насиса”. — Отишла је да

подаје јагњат, || подојит-ојим св“. — Ка-се ојагњи, треба јагње придржат да

подоји; || под"ојница ж. a. овца која доји туђе јагње“ (Бc), б. овца коју треба држа

ти да се јагње подоји“; | подојче -ета с јагње које је мајка одбила или је липсала?

(2:11).

подајник м поданик“. —Ми понекад нијесмо знавали ниjeсмо ли подајни

ци турски али црногорски, а сви су ни вадили душу ка туђеме.

пода“вират“ -ем несв“подупирати; придизати”. — Сестра је недељно долази

ла да доноси љекове и да је подавире (4: 402); | пода“вријет се пода“врем се св

1. упустити се у ризичан подухват, подупрети“. — У грдну си се работу подавро,

дијете, не знам како ћеш издријетиж ње. — Што си се томе прагу подавро (2:442),

2. “подлити се (о води)? — Ова ми кишурина пода“вре испот прага.

пода“вират“-е несв“сливати се, подливати се“; || пода“вријет пода“вре св.

пода“гнат -ам св“потерати, притерати”. — Кидисаше па и подагнаше. — Но

Клименти надјачаше стражу / Надјачаше па ју подагнаше (5: 156 464); в. нат, |

пода“гонит -оним несв“натеривати”; в. гонит.

подбојм“?”.—А она би се кадикад осамила ослоњена на подбој одакле се иза

кишних дана даљина до у недоглед опажала (4:56).
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подв"адница ж геогр“.њива која се наводњава” (12: 32).

подвеза ж плетена или везена свилена врпца којом се причвршћују (под

везују) чарапе испод колена или изнад њега”. — Ниже гаћа се видела лепа подвеза.

Подвеза је била широка, шарена, највише црвена, изаткана или начињена од пређе

(1:256); | подвезица ж дем. — Метнули ђетету ону подвезицу ка велеме чеку, |

подвезат -ěжем св“подвезати”. — Е, чеса се ибрет ćетио: подвеза рукав канафом

и напунио га смока“ва“; | подвежеват / подвеживат - ујем несв“подвезивати“. —

Подвежевале су ластиком.

подвес -едем св "подвести“; в. довес.

подвес-езем св украсити везом с доње стране“.

подвикнут - викнем св“припретити”. — Њему је све једнако подвикнуо му

али му ша“пнуо: он не чује ни једно ни друго бес кад му пукне мачуга.

подвуј-учем св“подвући“. — Онда су нешто подвукли и скрињу су извукли

навpземје; | подвуковат -ујем несв“подвлачити“. — Они се ражњеви подвукују

испот пласта и два друга и(х) дигну.

подгузач -ача м комад дебље тканине или танко јастуче, за стављање на

столицу или место на коме ће се сести“. — Метни неки подгузач прије нб ćедеш,

в. ćедачка.

подигнут -нем св "подићи“. — Нијесу трбјца могли да га подигну, - се

“измакнути се, склонити се”. — Тама се Драгиша Ивановић подиган с тијема

његовијема за Ораво и Филип је оста, можебит, з-десе друга“ да чека Талијане;

| подизат-жем несв. — Немо подизат док се ја накончам; || — се поустајати“. —

"Ујутру се подизасмо, нађоше код некакве ђев бјке три метра робе коју је купила

за ову дбњу ал”ину; в. испеј, изр. подизање крста “литије“. — »Подизање« крста

[...]: иде се са крстима и са свештеником по сеоском »удуту«, обилазе се и осве

штавају поља, кладенци и ублови, читају се молитве и певају црквене песме (1:

303-304).

подиграт -играм св бацити прву карту, отворити игру“. — Да си подигра

купу, не би проша“.

под ират се -ем се несв“мучити се“.

под"ис - иђе св подрасти (о младој вуни, пре стриже оваца)“. — Не би

подишле, в. изимит, брз.

подјарит-им св“подстаћи ватру додавањем огрева”.

подладит - ади св освежити после жеге”.

подл'аница ж.“ширина длана као мерна јединица” (2: 7279). — Подланицу је

виши од улаза. — Шћер ми за подланицу мања од мене (4: 157 201).

подлијезат -ијеза несв“сливати се по спољној површини посуде приликом

изливања течности“. — Пази да ти не подлијеза.

подлијеп м прљавштина на вуни“. — Они подлијеп се макне, а често се

остриже.

подљута ж“рана која се испоганила, инфицирала”. — Приступи се бајању, као

и приликом појаве ударца и осталих подљута (2: 540 542]; в. бјелоћа, софија.

подм"éc(т) -тем св према мес зачинити јело, додати му зачин“. — Коприве...

дробе се, младе, обаре, па се подмету брашном, посоле. — Једна планинка... Изније

ла пет ока брашна, а о здигу имала је да (од њега) вариво о здижарици подмете (2:

103); в. сварит, | подметат -етам несв; || подмета ж брашно којим се подме

та храна за свиње“. — Направиш то за прасад, подмету, шаку брашна туриш у



296 Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

сплачине и то се рече и мећа крмећа.

подметнут -нем сва. “поставити да се нешто учврсти”. — Мбраш нешто

подметнут под они крај, да се не колеће, б. “задужити некога да се прати нечије

понашање“. — Ти не знаш кога су ти могли подметнут, | подмећат - ећем несв

“подметати; постављати“. — Подмећали су једне пропале ђаке, ниске карактере,

слабе л”уђе, који су били припадници њине партије (Кж).

подмирит - ирим св исплатити дуг“. — Кад један дуг подмириш, добре

мјери оли у други ускакат.

подмиритат -ам св, в. замиритат.

подмудилем полтрон, који се скрива испод туђих муда”.

подмукл'āћ -āћа м "онај који потајно чини зло, подмукла особа”. — Напујда

подмуклаћ (4: 383).

поднив"ит / подњив"ит - Ивим св према нивит / њивим. — Лубо ју је

подњивио, није му јуда. — Ви сте им) чобани, ви сте и подњивили; в. биза.

поднијет - есем св“поднети, издржати“. — До подне може поднијет, в. до

нијет, изр. може поднијет може се прихватити као најмање неугодно решење”;

подносит - осим несвпрема носит.

подноже с део разбоја, подножници”.

подобија, само у споју на подобију слично“. — Заузимаше од Бротњика па,

овакб, Братoножиће, скоро до трећину неба, на подобију овога.

подојит-ојим в. подајат.

под олак-лка м а. доњи део стрме ливаде, најплоднији њен део који се

могао орати”. — На ни под олак је некије година“ могла да роди лијепа крт бла.

подорат-орем св“узорати неколико попречних бразда на крајевима њиве на

којима се окреће ораћа запрега”. — Ка“(д) се узоре баштина, на крајеве ђе се обрће

пооре се неколико браздан попријеко, подоре се тамо, || под ора“к-ркам неко

лико попречних бразда на крајевима њиве на којима се окреће плуг“. — Мога“ си на

ови под ора“к узоратјош једну али двије бразде.

подражеват / подраживат -ујем несв“подсмевати се, подругивати се“. —

Богме ћу те изрепат ако биднеш подражева ту ђецу. — Кучи често подражују Ва

сојевиће, како нијесу раније качамак солили (2:101). — Бјежиш ли ти, срце мајчино,

ка што те дружина подражују (4: 369).

подраст) -стем) несв“израсти, прирасти“. — Чекаће да мало подрасте па

ће га тама клат, в. рас; || подрастат -аста несв. — Ако овце не остpижеш на

вријеме, вуна почне да подраста. —

подрезат-жем св“подсећи“. —Ојд"о да подрежемједно улиште и да извадим

мало меда, | подрезивање с "сечење саћа с врха улишта” (2:43).

подрепница м 1. “каиш који товарној животињи иде испод репа“; 2. серви

лан човек“. — Ови сад све мећу најгоре подрепнице за главаре.

подријетло с порекло“. — Њему се подријетло не зна, али се види да га

л”уђи нијесу начињали.

подругл"ив-а-о“подсмешљив“.

подупират -ěм несв“постављати подупирач“. — Ту немаш што подупират

ђаолом, но гледа ка“(д) ћеш то президат, | подупријет -упрем св. — Један сток

кренуо да ми се наводи, мора нечим да се подупре, || подупирач -āча м. —

Донесе нечесов подупирач и подуприје они стог.

под уторит-им св 1. поставити дно на бачви, бурету“. — Под утори се бачва,
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углави се дно у оне уторе и туриш обруч, 2. поткрепити се јелом, најести се”. —

Под уторио се и сад може куј га работа понесе.

подуше с помен”. — Подуше се чини кад умре, било је треће јутро, па

смо то баталили. — Подуше је чињено трећу вече иза смрти. — Прва се даћа звала у

кучкијех Срба »подуше.« (2: 268-269); || подушнице ж мн. — Ако је неко стио те

су звали подушнице, тама је зва попа.

подушит -уши св“покренути на незадржив смех”. — Њега подушио смије (4:

158).

пожалит се -им се св потужити се на некога, исказати незадовољство не

чим“; в. род.

поженит (се) —ене (се) св“оженити се један по један”. — Ви имате два сина,

Тебе те се с"ИНОВИ ПОЖен'ИТ.

пожмиреп м превртљивац, човек који је потајно спреман на сваку неподоп

штину”. — Данас најболе успијевају нес'оји и пожмирепи и широко им) је ка“ (д)-

су л”уђи излињали. — Вук пожмиреп, који од најмањега страха подвије реп (3:68);

в. чучак, || пожмиреп -a -o “превртљив, непоуздан?— Таман је ка кучка пожмирепа.

пожњет пожњем св обавити жетву српом”.

позам"ицат (ce) -чем (се) св повешати, подавити каквим конопцем, траком

око врата“; в. завадиш се.

позват -овем св гласом, покретом или гестом затражити од некога да се

одазове“.

поздрав м дар, поклон”. — "Ево сам ти донијела поздрав од)-cна“e,

нађосмо се у пјацу, fпоздравит се -им се св. а. “послати поздрав”. — Добро ми

се поздрави кумовима и нека и Бок придржи у све што чињели, б. послати дар,

поклон”. — Баба, ево су ти се поздравили Перо и Стана, мало кафе и локума“;

| поздравјат (ce) -āм / поздравјат -'āвјем (се) несв“поздрављати се”. — Има

к'о и да јбј се поздравје, од)-толико ђеце њене и ђеверске и свије коијема је

вал"ала.

поземјуша / поземл”ушажа.“приземна кућа, са земљаним подом”. — Једна

је кућа на крај оне цесте и то е кућа поземјуша, б. окречена »клачена« кућа“, арб.

јеревије (2:81); в. слaмa.

п'озида ж a. “мали зид”. — Направио је Машан на едну позиду те оне

шулеве свал”а, па они шул“ на ону позиду сто и, а тамо на оне двије сове. — Ту

је била некаква зграда иза једне позиде, али то е забаталено, није било рађено

дуго, б. зид који на терасастом земљишту спречава одроњавање, ерозију зиратне

земље“. — Стрме и подзидане земље зову се »позиде“ или »подзиде“. — Уз крчење

стрмене земље се подзиђују (»позиде“, које се у Зети зофу сафице, а у Бару ћарме)

(2:44,45), | позидат - иђем св“подзидати“. — Поз иђе се неђе на стрменицу, задић

начиниш да вода не носи земју, | позиђеват -ујем несв“подзиђивати“. — Ка“(д)-

тије (њива) на стрменицу, позиђује се да киша не понесе земју.

позлатит (се) -āти (се) св“покрити позлатом, дати нечему златан сјај“, в.

направа.

познават -ајем (не)сва. познавати“. — Блажо е Машана познава ка да

му је рођени брат, а нас не ђаволега друге, б. примећивати“. — Њега су тамо

заглаварили, ма му се то на чбјсво не познаје. — Лице му се познаваше; в. раза

знавати“, в. поклопа“у, г. остављати траг”. — И од ње да узмеш да истрл”аш на

тијело, од онога коријена, толико то испече, а пошле се ништа не познае на
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кожу, | познат -ам св“препознати, распознати“. — Позна сам фуцмута одма, нб

ми побјеже у ону масу народа, | познан"ит -а -о који се према сваком понаша

као према познатом”. — Ово дијете је познанито, иде код)-свакога ко га зовне. —

Пас који се не веже и никога не лаје, каже се »познанит јек (2:9) | познат -a -o

"угледан”. — Било је тун познатије и лијепије луђи, ма су прошли, изр. — Ја сам

њему добро познат добро га познајем“.

позно прил касно“. А да мене су краве позно дошле (Бc).

позобат -облем св појести нешто од зрнасте хране“. — Ја позоба некол'ко

зрна“н грожђа и сад виђу и да сам гладна.

позбрит се -брим се св“подичити се“. — Ада нека се и она мало поз бри кад

ју је ограшило.

позpнкат -ам св“појести зрна кидајући их с грозда“. — Ђеца рекоше да не

оте грожђа, а позpнкаше два те лијепе гроздића, fºrmi. -ИМ cВ “НаЧети

грозд откидањем појединих зрна“. — Е са“(д) та“ грбс уберите ка“(д)-сте га толико

позpнколили.

по итат -ам св.“пожурити”.

п'бј пођем св“поћи”.

појавит се -авим се св наићи, појавити се“. — Ми бјесмо навр Пештерина“

кад се "ероплани појавише от Платија“ и кад је загрмјело на Подгорицу;

појавјеват се / појавлеват се -ујем се несв“појављивати се”. — Ево ти се са“(д)

све то појавјује. — Немб се више појавлеват да говбриш.

појагмит се -им се навалити да се нешто разграби“.

појакат се -ам се св порвати се“. — Они се појакаше ка вели, а ка“(д)-се

туцише главама — оба у плач.

појасан м јарац“; | појасица ж коза” (2: 19).

појат / појат поје несва.“певати“. —Појали су кокоти —зовеједан другога

(Кж), б. *звонити, бубњати у ушима”. — Које ми уо поје? (2:318).

појата ж a. “стаја за смештај стоке, штала”. — У обору је »појата« за стоку

(2: 81 87). — Интересантно је да се име појата чује поглавито у обе Кржање и у

Кривом Долу, а ујужнијим селима већ ређе, него превлађује назив стаја (1:254), б.

"кућица, стајица“. — Имају они лијепу кућу, ма стари нете у њу, навикли на своју

појату, || појатица ж дем. — Вел"и ђед да је у ту појатицу провео вијек и нека га

иж ње пренесу на Бријек.

појашат-ем св узјахати на коња“, - се ступити у ванбрачни однос”. — Они

су се, сва је прилика, појашали, али нијесу док их) не уфате.

појебават –аје несв“псовати”. — Узео па појебаје и оца и мајку.

поједини-а -ö неки, појединци“. — Поједини су то и код нас чињели, ма

и(х) је било мало.

појило с место за појење стоке, поред водотока, бунара“; | п'бјница ж ко

pито из кога се напаја стока“. — Јесу ли ти одила говеда на п'бјницу? — На појницу

сипју "из убла у корито.

показат -'āжем св“показати”. — Он им) је показа мјесто ђе био закопан,

| покажеват -ујем несв“показивати“. — Водио и(x) тудије и покажева им)

пут.

покајат се -јем се св“признати своју грешку, осетити жаљење због учињене

грешке”; || покајање с сахрана”; | покајнице -ица“ж мн сахрана”. — Они иду

један другоме на покајнице, || покајни-а-о“?”. — Па га браћа дивно ожалише... /
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Саранише у земљу покајну (5: 111); | покајник м човек који се покајао“, в. крвник

[1: 219).

покара ж чудовиште”.

покарат - арам св благо укорити”.

покидат се -ам св“порвати се“. — Кад си тако итар и лак, би рад био да виђу,

јеси ли јак, па га позове да се покидају (2: 451). — Ако нећеш дој да се покидамо,

кућа ће ти изгорет (2:346).

покладе поклада“ дан уочи поста”, изр. Бијеле - последњи мрсни дан уочи

Васкршњег поста” (2:240); месне -.

поклапат - апам /.-'āплем несв“. —Ка“(д)-су их) копали, поклапали су

и(х) плочама велијема, | поклопит-бПим св, || поклопа“ц-пца м 9. — Ка“(д)-cy

ма“кли поклопа“ц, лице му се познаваше, али знаш како му се сјајаше кожа: ка

онблед) танки ка“(д)-га сунце огрије; | поклопница ж a. “велика камена плоча

којом се покрива гроб“. — Поклапа га врло велика плоча, »поклопница«, дуга 2 м. а

широка 1/, м. и висока преко 20 см. (1:36). — Вјерује се, да би онај који би и »нај

жесточијега« пса посуо земљом испод поклопнице непознатога гроба, могао би из

ланца пустити тога пса (2: 1931. — Следује поклапање гроба плочама, које се зову

поклопнице (2: 265), б. поклопац на каквом сандуку”. — Малиши даде да доврши

поклопницу некакве сандучине (4: 106).

поклат -олем св. а. *. — Поклаше му (вуци) десет оваца“. — Ка“(д)-cy

поклали козе, и народ су, те добре, исфашали, б. покосити”. — Може и тифус

свакоега поклат.

поклекнут -нем) св изгубити ослонац, почети тонути”. — (Надгробна пло

чај је поклекла, упала, нема ослонца (4:113).

покорит -им св осрамотити”. — Ајде и гледа да не покориш своје старе (3:

71). — А ми ћемо да и покоримо / Ако, Кучи браћо, не скочимо / Султану се цару

по асимо / И његову суду одметнемо (5: 497—498).

покосмa.“мера за дужинуједнака ширини стопала“. — Кад се стопа поприје

чи зове се »покос“ (2:79). — Моја је пребачила ногу и покос (3:160); б. искоше

ност”. — Она е дубока, иде у дубину, а ова не нб иде ка у покос, наниже (Кж).

покошкат се -ам се св“споречкати се (обично о деци)”. — Не треба се обртат

ка“(д)-се ђеца покошкају, она те се брзо и помирит.

покрађа ж крађа”. — Ударио... ножем због покрађе некијех овнова Веља Це

кова (2: 468). — Гледање у мач вуковац било је средство за изналажење покрађа у

добима безвлашћа (2: 154).

покрајница ж.“?”; в. арам.

покренут - енем св в. кренут.

покрив"ит се - ивим) се св“померити тежиште, накривити се“. — Кад се слу

чајно лисник »покривик, постави му се по једно или два дрвета, што се зову »по

ставјачи.« (2:39).

покрит -ијем св ставити нешто преко неког или нечега ради заштите”. —

Све док стог не увршиш и не покријеш, нијеси завршио работу, | покријеват

-ам несв. — Питала сан-га ка“(д) је Андро покријева ону кућу Дармановића

(Бc); | покров м 1. “платно којим се прекрива покојник”. — Тама нијесу

бачевали под њим бес кака“в чаршавали декичицу и више њега они покров.

— Мрца покрију покровом (2: 248), в. јаће; 2. кровна покривка“ (1:247, 2: 83); в.

лијес, површ(н)ица, f покрова“ц -вцама. “покривач од козје длаке (за ознојеног



300 Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

коња)”. — Стригли су козе и начињали вреће и покровце за коње, а оне се вреће

звале арари, от к'очети (Кж). — Од Жочети« ткају »покровце«, »apape«, »зоб

нице« и »бисаке“ (2: 1630), б. “платнена покривка уопште”. — Бачи на то кака“в

покрова“ц.

покропит - опим св“попрскати“. — Тај материјал (искувани прпош) покро

пио још и ракијом првотоком (2: 73).

покупел”ат -ам св према купел ат, | покупит (се) -им (се) сва.“покупи

ти“. — "Ајте, ђецо, и покупите оне ор'аје да их) не фата роса. — Све покупили и

понијели; в. пртл ај, б. увући“. — Виђи како спуж покупи и избачи рогове (Бc);

— се сабрати се, сакупити се“. — Наредише да се сви покупе тун на гувно, уп.

прикупелат.

покуповат -ујем св купити све што је потребно, планирано“. — Ми

покуповасмо што смо кели и са“(д) ајмо код)-Драге на кафу.

покучит се -учим се св сагнути се, превити се“. — Покучио се напријед када

тражи што је изгубио (4:353).

полаж предњи /задњи део џемпера”. — Фањела се плете из двије поле па

се саставе, | полица ж дем. — Оплела му баса једну полицу и вели да л”епчу

фањелицу неће имат нико од њене јабуке.

полаженик м млађа мушка особа која на Божић прва долази у кућу, честита

празник Христовог рођења, полазник“; | полазит се -им се несв°обилазити се на

Божић”. — Донеси бадњак и полазиш се с ониjeма најближијема, "ојде полазник

тамо, њин дође овамо (Бc), | полазник м. — Међутим се код куће очекује полаз

ник (полаженик), увек неко од млађих из пријатељске или кумовске куће (1:306); |

полазница ж танка грана која се сече уз бадњак и уноси се у кућу на Божић ујутро“.

— Уз бадњаке се насијече доста бјелошумових грана за тзв. полазнице (11: 436).

полампијер"ит се - ијерим се св“повампирити се“. — Каква је била, неће јој

се познат ако се полампијери. — Доскоро се пазило... да што живо умрлога, док је у

кући, не прескочи, јер би се »полампијериок (2: 248288).

полатин"ит се - Иним се св“покатоличити се” (2: 393).

пола“гачке / пола“га“чко прил ' полако“. — Ми пола“га“чке кренусмо уз

Рет. — "Ајте, моји, полагачко завршајите да вене мерам.

полегуша ж ленштина”. — Ма пензију да ми је донио, нарочито рад полегу

ше Мраовића (4: 264).

полекнут -екне св загрцнути се”. — Полекло ми је и на нбс сам избачио

зала“гај. — Ваља се рећи, кад ђетету... »полекне« вода или залогај: „Алат алат!

алат“ (2:330).

полетан -тна -о одушевљен, пун полета“; | полет"ар -арам човек који је

увек спреман да полети у бој“. — Е, зисто су били полетари ка поједни, | полећет

-етим сва.“полетети“, б. “појурити“. — Они полећеше за њима, али ђе— не би и(х)

стигли ни да су крилати; в. бити за некога снажно емоционално везан“. — А ђеца

и[м) полећеше за нашу кућу.

поливента м страшљивац“. — "Ајде, ижл”ези с овијем поливентом да се

побура. – И у Клименте има поливенте (2: 428); | полијеват -"ијевам несв“за

ливати”; || поливула а. ж. “неуредна, прљава жена”. — Тресни се, поливуло, и

очисти ови глибис куће, б. м страшљивац“. — А мркне, ови поливула неће ни

на праг ако неко није ш њим, | полигаћа / пол"игаћам“плашљивац, кукавица“;

| полигуз / полигуз м исто“. — А је запуцало, ономе полигузу гаће су тачас
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пожућеле, | полипизда / полипизда в. поливула, | полит се -"ијем се св“добити

пролив“. — Бјеште, ноге, поли ве гузица!

полијег"ат -ијегамо св лећи“. — Овођена полијегаше око огња, в. лијепат,

лежаш.

полијенак в. салте (2: 464).

полипсат / пол'ипцат-ше / -че св према липсат.

полица ж 1. водоравно утврђена даска (на зиду, у орману) за смештај раз

них ствари”. — Врло су ретке по кућама полице и рафови (1:254). — Понегде је оста

вљен у зиду и банак, полица, на коју се такође мећу већи судови, покривачи и друге

постељне ствари и одело (1: 236); 2. геогр“уска травната тераса у стени“. — Немб

овце угонит на ну полицу; || пол"ичица ж дем. — Не држи то нб потури тамо на

поличицу. — Ул”егоше ми јагњад на ну поличицу (12: 321.

полог м место на коме кокошка редовно носи јаја”.

полом м пораз, покољ“. — Кад једна страна другу у боју са шанца прећера и

окрене на бјекство, то се зове полом (2: 186); | полом"ит - омим св 1. поломити,

разбити, натерати у бекство“. — Поломи ми нагрди овце низ ону стрменицу.

полугодишњица ж полугодишњи помен” (2: 269).

полуђет -дим св нервно се разболети, полудети“. — Благо томе ко рано

полуди / вас му вијек у веселе прође, в. помам.

полументаж 1. темељ, фундамент, први камен на ћошку кућног темеља“, в.

живица, темељ, 2. крупан, незграпан човек“.

полупинам непредузимљив човек, неваљалица, мртвик”. — Е, та“н је "Аџић

полупина: све му поклали, а он ништа да учини.

полуредицаж 12 сати“. — Клачнице обично горе до дванаест »полуредица«,

а то је шест дана, са шест ноћи (2: 62).

полутица ж велики комад неке целине”. — Понесоше добру полутицу

сланине, ј полутник м половина багаша (в.)” (2:78).

пољак м човек који чува поља, пољар" (2: 133).

поље с део Плећа” (2:318).

помагат-агам несвв. пoмoj.

помам м хипохондрија”. — Помам, иначе махнитост, ...узрокују, као год и

лудило, болеснику ђаволи (2: 521]; | помамило с помама, лудило“. — Стисло га

помамило. — У помамило чек може учињет све што у здраву памет не би, |

помамит се -амим се св помахнитати“. — Е, ако ћу, помамио се. — За таквог бо

лесника се каже: »помамио се“, »ударио је у гору«, »згрануо сек или »полудио јек,

»шенуо је“, »чалакнуо је“ (2: 521]; в. бајати; || поманитат -итам сва. наћи се у

стању крајње раздражености, помахнитати“, б. полудети”.

помај -кнем св "помаћи, померити”. — Помакни га зеру лијево, в. мај,

| пом"ицат - ичем несв1.а. “померати“. — Не помичи више нимало, в. мицат,

б. преносити тор“. — Помиче се тор, 2. одржавати се као обичај“. — И данас се

помиче та“ обичај, али немаш што клат (Кж).

поман"атит -и св поплеснивити, прекрити се плесњу“. — Ови је л”еб

пома“натио, мож га дат прасадима.

помеђа ж граница“. — Неколико кучкијех и хотскијех станака су решавали

о затребачкој и хотској помеђи на лијевој обали Цијeвниној 12: 149). — Кад су

били у Соко планину / На помеђу Куча с Климентима. — Изведе ју на вр" Пла

нинице / На помеђу Бинџе и Мојана (5: 61353); | помеђач -āча м сусед“. — Е
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су Кучи ђаволе гнијездо / Од старине наши помеђачи. — И од кад смо с њима

помеђачи / Никад мира имат не могасмо (5: 95 290); | помеђаш -āша м исто?

(11:59); в. бијеса“н.

помеђу предл између”; в. вар, варнут, зачепица, кум, кумство.

помес се - етем се св 1. промрзнути, прозепсти“. — Помето се, ископа се!

— Ка“(д)-се стока помете, она нема варенике. — Кае стока "ојде у планину па се

помете чим бјде, она нема варенике за цијелбл”ето. — О Благовијести једна баба

дигла (је) у планину, па се помела (2: 333]; 2. пасти од умора“ (1:263).

поменут - енем св“у говору или писању дотаћи се некога, споменути нечије

име“. — Којега оно Јована помену пређе; | помињат -њем несв“у говору спо

мињати, молити се (за здравље живих и покој умрлих)“.

пом”етина ж 1. анат постељица, плацента”. — Ка“(д) се отели крава али се

обл”агњи овца, оне баче ону пометину и то треба мај, зашто се крава може

удавит ако то из ије; 2. слабић, љигавац“. — Пушти ту пометину, ни за што га није

Б"бг да.

помира ж“мирење, прекид крвне освете“ (11: 159); | помирит (се) — ирим

(се) сва. “изгладити неспоразум”. — Они су таман ка ђеца: посваде се ма се и

та“ча“с помире, б. пристати на прекид крвне освете“. — С велбм је муком приста

да се помире, нагнали га рођаци и пријатели и није има куј.

пом"иса“-сли ж“помисао“. — Ни у помисан да ти не дође, | помислит

-им св 1. помислити“. — Е, богме сам помисила дате бит они; 2. размислити, про

мислити“. — Прво добро помисли, дијете, да не ојдеш у погибију, | помишл”ат

- Ишлам несв“желети“; в. снај.

помлака ж тек смлачено млеко“. — Помлака је вареника, која се само мало

помлачи, па се остави у котао до друге муже и сири се пошто се скоруп скине, |

помлачевина ж исто” (2: 31); | помлачит – ачим св“овлаш загрејати, смлачити,

припремити помлаку”.

помодрет -одрИм) св“помодрети”. — Вас је помодрио од)-зиме, обично у

клетви. Стријела те помодрела.

п'омбј-оћиж “помоћ“. — „Била ти на помбј!“ / „Бог ти на помбј!“, редован

отпоздрав на „Лака ној!“ или „Добреној!“ / „Добраној!“ (1:290); | помој -ожем

св "помоћи“. — Вазда ви Б"бк помога“н и на прави пут обрнуо, | помагат -'āгам

несв“помагати“. — Из два-три дана му је помага на кућу.

помолак-лка м а помаљање на врху брда, на превоју, појављивање у не

чијем видокругу”. — Док дођоше у Тројан планину / На помолак Плаву и Гусињy

(5: 65).

помријет помремо св поумирати”. — Тебе те се синови поженит, ви ћете

помријет, а она ће бит) скитница по пјаци.

помрк м а тмина, мрак”, в. јорњица, б. помрачење“. — О помрку мјесеца...

до скорога времена био је обичај да се пуца из пушака (2: 331).

понавјат -'āвјем несв“понављати“. —Нембда понавјем.

понакучит се -учим се св“примаћи се неприметно“. — Виђе ли како се она

кула понакучила дако нешто чуне.

понамјестит се -им се св“добро се сместити“; в. попридић се (4:384).

понапас -ăсе св навести стоку да се колико-толико напасе“.

понат понтам "поен у картама”. — Ја ова пут — само два понта, боле нб

Радомир кад му обалише четири најаче карте.
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понеђелник м први дан у недељи“.

понестат-не св“смањити се до нестајања”. — Бог је добар па ће добро бити

кад зла понестане (4:374).

понижават -āјем несв“односити се с презрењем” (Ж24).

понијет -есем св“однети нешто, пренети (поруку или неку ствар), при кре

тању нешто узети“. — Понијеле су и двије кукавице безобразне. — Понесосте ли

она јајца Стаки? - Понијеше га Аустринци (Ф). — Не зна се куј га понијела, изр.

- на очи "уврачати, замађијати“; в. наудит, || понешен -a -o a. “занесен, заинтере

сован”. — Они су за та“н комунизам били понешени ка брави за солилом. — Кои

је за то више понешен (Ж 13). — А он је био да учи понешен, б. привржен, одан“.

— Ујаци су вазда понешени за сестриће, више нб стричеви за братаниће.

понов м крчевина”. — Понов је прокрчен крај баштине, | поновит се -ови

се искрчити”. — Поновио се ови крај (2:45).

пбнос м 9, | пбноса“н-сна -а поносит“. — Она је поносна— не да свакоме

бес коме јбј се сврсне.

поноћи прил ноћу“. — Стигли су поноћи. — Ђеца ми поноћи не смију

изл”еј. — Поноћи се кретало, поноћи се одило (Ж. 19); в. кружит, | п"бнбћа“

прил. — Док дође ов"бђе — до п'бнбћа“.

поњава ж грубо ткан вунени покривач”; в. туба, лента (2:99, 1:254).

пообалеват / пообаливат -ујем св“пообарати, порушити”.

по оде мн прва мајчина посета тек удатој кћери, посета одиви”. — По оде

бивају у кучкијех Срба трећи дан иза свадбе. Онда дође невјестина мајка с неком од

рођака, те доћерају на коњу прћију (2: 232). — Е да има од рода икога / Бијо” браћа

дошла у погоде (5: 61).

поодма“j -'a"кнем св поодмаћи, испредњачити“. — Он се, ка да неће,

пол”а”ко поодма“че, па тама зажди —не би га зрно стигло!; в. мај, | поодмицат

-Чем НеcВ, В. мицаш.

поопуч"ат (ce) -"уча(м) (се) св према опучат. — С тије акција“н су се вртали

грдни, поопучани.

поорат поорем св узорати“. — Суваје земја, не знам како ће то да се пооре.

попал"ит - алим св“попалити“. — Доста су попалили, поарали, оштетили;

све што су могли оштети(т) — оштетили су (Кж).

попараж јело од сувог хлеба надробљеног у масну чорбу“. — Кад се у чорбу

од меса здроби хлеб, то се зове Жпопара« (2: 102).

попас м боравак са стоком после здига у жупним крајевима” (2:36 133). —У

попас су овце изјавили (5: 198); | попаса“к -ска м јутарње напасање стоке пре

муже”. — Док има довољно траве, музе се стока не само јутром и вечером, него и

»на попасак, тј. пошто је стока пасла неко време, обично до пред подне (1: 238). —

Козе... о попаску науче саме долазити на мужу (2: 27); в. пуштит, || попасковат

-ује несв“излазити на попасак, боравити на попаску”. — У оба годишња времена по

паскују по мјесец и више (2: 133); | поп'ac{т) -ace cв опасти сву траву”. — Немб|j}

и(х) ћерајт) тамо, попасле су ове два дана све, в. пас;

поп'ерит (се) -им (се) св“усправити (ce)”. — Попери они ками да га гађемо.

— "Ајде се попери, мајчин сине, ако смијеш. — Држаћу га да се на главу поперите

(4:287).

попет (се) попнем (се) св.“подићи на висину, уздигнути, узверати се“. —Тан

ће се ибрет и на шлеме попет а не на муpву али ора.
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попетар у бројалици »попетaр, пошестaр, пошто ти га баш не дам“.

попрцат-рцам св натерати, најурити некога на брз ход по тешко проходном

терену”. — Прича се, чунуо сам, да су Кучи неђе попрцали Турке низ Орлево.

пошестар в. пошетар.

попит -ијем св 1. испити”. — Сврни да попијемо по ракију и по кафу, 2.а.

“појести“. — Попило је нешто пупуле. — До костин ју е сву огризла и јајца сва

попила, б. испецкати, изуjедати“.—"Ајде у кућу, попишете муве, а са (д)-ће и комари.

попиш м мокрење, уринирање“. — Не смије ижл”еј ни на попиш. – Жене

устрашене од свега и свачега — ни на попиш (4: 329); | попишат се -'āм се “По

мокрити се“. — Бежње не смије ни да се попиша, | попишат"a°к -тка мв. почка

та“к, | попишул“a ж a. “прљава и неуредна женска особа“, б. “женско дете“. —

Придала му се још једна попишула.

попластит – астим св скупити сено у пластове“.

поплет м "унакрсно сложена слама на врху стога, покривач као заштита од

закисивања”; в. капа 2.

поподне / поподне прил после поднева”. — ПТио сам та“н лијек и попбдне,

а сад ми га доктор сукратио и пијем га само ујутро. —Дошли су неђе поподне

позно.

поплочат -очем св ставити плоче“. — Мало смо тун поплочали, да се не

уноси глиб на опанке у кућу. — А неколицина рођака поплоче гроб озго поклоп

ницама (2: 2654).

попосат-ем св“посисати“. — Теле се пуштило и попосало сваку каплу.

поправ“?”. — Ка поправ, ошта је што тамо (в. нап.) (2: 429).

поправит (се)-им (се) св.“подгојити”. — Таман се мало поправила, в. припас,

попр"игат-ам св испржити“; в. пријат.

попридигнут (се)-нем св “мало се придићи“. — Јанко се попридиже и пона

мјести (4:384).

поприм'aj-а“кнем св“примаћи”. — Ну ти попримакни ту столицу е ми ни

јабанца вазда не ћерамо да дофати лужицу али пирун, - се. — Гледаши да се от"

поприма“кнеш овамо ближе. — Јеси ли заборавио да се поприма“кнеш баби?; i

поприм'ицат-чем несв. —Немаш се што више попримицат, опознио си на вечеру

и мало ћеш причекат да видимо оће ли се што нај, в. мицат,

попрљат попрљам св изгазити и покрити земљом”. — Сјеме се поспе, па се

наврне стока, да га попрља (2: 50); в. наврнут.

попруг м “појас, каиш којим се седло или самар учвршћују на коњу, колан”.

— О самару су »попрузи.« који коња стежу (2: 16).

попружит се -им се св опружити се”. —Кад онамо: попружио сејеж и иде

ли иде, а к'окбт се од њега препа (Бc).

попрцат - рцам св“жестоко натерати на посао“. — Почеше да се спрдају,

ма ка“(д)-сам и(x) попрца једнијем дреноваком — за по уре и попластише и

погребул”аше, — се изломити се, изгинути падајући“. — Куј сте кренули на зл'Ипут

да се нисте л'азбе попрцате; уп. напрцат, спрцат.

попудбина ж“путни трошак.—Ако идеш куј дале,морашимат попудбину,

и у шпаг и у торбицу, в. пут(нина).

поработат -ам св урадити све планиране послове или њихову главнину”. —

Мончади, јесте ли поработали, са срећом?

поравњат -ам св заравнити, загладити”.



Речник Куча 305

порад предл због“. — Ижлега“н је порад себе; в. спорад себе.

поразит – азим св“казнити због озбиљног моралног преступа“. —Те Климен

ти иду кукајући... / Што на кумство вјеру преломише /Те и кумство стиже и порази

(5:75). — Е Б'бкте поразио што учиње от фамилије.

пораст)-стем св“постати већи, виши растом”. — Пораста“је он, више није

дијете. — Некаква му брадавица расла, порасла била; | пораса“н -сна -о“ који је

израстао, који је висок за свој узраст“; в. рас/т), протеј, протеглас/т).

порбатина ж горња фаша сланине, с »pбата« (2: 40).

пореводина ж појас поред реке, поречје“. — У ову нашу пореводину

таквије се мало рађало.

поредник м сусед“. —Живи на ону санштину, без друга и поредника. — Зар

не чујеш муку на јунака / на Станишу твога поредника, в. бијеса“н (5: 373; Ж. 27).

порезм испуст, банак на зиду”. — Из зида су учињени плочати »порези.«, на које

се уљишта ређају (2: 41). — Листре изнад пореза... зову се још и »ластавице« (2:81).

пореј-ечем св порећи“. — Кула рекла — кула порекла, || поријекло с

“порекло“. — Ту испитују њино поријекло, || поријечат се - ијечам се “споречкати

се, поспорити се”. —Нешто су се пориjeчали, ма су се брзо смирили, | поријечит

се -"ијечим се св исто“. — Поријечили се таман ка ђеца.

порефенит се -им се сва.“подмирити свој део трошка у заједничком поду

хвату“; в. рефена, б. обрачунати се, казнити”. — Вала ћемо се, дијете, порефенит,

нако ми Бог узме руке.

п'бртик м узани ходник, улазни простор“. —Тамо су ни бачве у п'бртик.

поручат - учам св*појести“. — Ако се не нађеш тун, поручаће они и твој

дио, в. ручат, | поручкат -ам св“појести (о деци)”. — Поручка(ј)тетб па да идемо

ко-стрине; || поручколит-им свдем исто“. — Дуруз бабин је све поручколио и

са“(д)-ће да бидне вели чоек.

поручеват -ујем несв“слати поруке, често с молбом да се дође”. — Она је

поручевала за Луба, | поруч"ит - учим св јавити“. — А ја и поручио: д'бј ћу

та“да“н. — Тама га Славко зблажио и одма поручио за мене.

п'ос-пос-п'ос узв за дозивање, вабљење јагњета. — Довољно је, кад се пас

тир подојчету јави са пос! пoс пос! — оно трчи к њему као к мајци (2: 12).

посава“ц -вца м бот “неко растиње?“.

посалиџат -ам св“поплочати”. — Спрема са да посалиџа обор, в. салији.

посат посем св “сисати“. — Свезала прво теле да јб не би посало пот

кравбм. — А ко пушти ову јагњат те посаше?

поса“ посла м посао“. — "Ајте, моји, свако на поса“н, | послић м мали

посао“. — И баса је нашла неки њен послић, | послића“к –ћка дем исто“. —

Послићак по послићак – теке главу ника (д) да дигнеш, || посленица ж девој

чица која почиње да се бави домаћичким пословима” (2: 114).

поса“бијат - Ијам несв“додатно сабијати“. — Не би ја то више поса“бија,

неће све стат; | поса“бит -ијем св. — Чек да ово мало поса“бијем.

поса“вит (се) — ијем (се) св 1. повити, савити“; 2. повити се, сагнути се”. —

Добре се посавила и више се неће исправјат.

поса“гнут (се) — а“гнем (се) св “мало (се) сагнути“. — Посаго главу (4:157);

в. двобоја“u.

посад прил касније, убудуће“. — Не вјерујем ни да ће ти к'о посад реј, ка

што није ни доса“т.
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посвадит се -им се св посвађати се”. — Ш њима е посвађен од онда, ш

њима не збори ни данас (Кж).

посебе прил посебно“. — Они су имали преко триста овацан, па јалове

чували посебе а млекаре посебе.

посекат се -ам се св поспорити се око нечега, погурати се”. — Што би оној

ђеци те се посекаше када те се побит.—Посекали би се па ком опанци ком обојци

[4: 316]; в. секат.

поселица ж заселак удаљен од других насеља”. — Већа села називају мања

поселицама (2: 127, 1: 26).

посер м пражњење дебелог црева”. — Ижлеже на посер, да простиш ти и

твој обрас; | посеp-работаж лоше обављен посао“.

п'осигурно реч, рекло би се, како изгледа”. — Није посигурно, али смо

oćетили да е десе-петна“с луђи прешло на нашу терит брију.

посијат -јем св бацити семе у земљу, усејати”.

посиједат - иједамо св. — Партизани су дошли па посиједали.

посијек м 1.a. “посекотина, рана од оштрог предмета”. — Увриједио се на

посијек, б. место на коме је нешто засечено“. — Засијече се и једно и друго

и углави се у посијек, 2. “велика погибија, изгинуће“. — Тб је посијек био,

нагрдили су Талијане, ма смо и ми то потле лијепо платили; | посијеч -и ж

"велика жалост, трагичан губитак”, | поć'ej -ечем / посијечем св 1. посећи“. —

Садио три-четири стога и поćека“н два листа; 2. убити и одсећи главу”. — Кад

су Турци плијенили и посјекли 23 крда стоке и... толико кучкијех чобана (2: 130);

3.a. “доживети тежак губитак, трагедију“. — Поčеј ће ве по утробица“н, б. истр

пети Божју казну”. — Њега га Ббг поćекан — погибе му онб дијете. — Врћи се,

ајвану, Б"бк те поčека“н, — се поделити мегдан”. — Јефто Лекин Криводољанин

посјекао се на мејдану сједнијем Царичићем (2: 198); fact м“свиња одгајена

за клање“.

посилит се -им се св 1. “осилити се”. — Он се посили, убречи се, иду код

њега главари и траже га (Кж); 2. “обрадовати се”. — Богме сан ти се посилила ка

м"бме ђетету (Бc).

пбсилник м старатељ, тутор”. — Јеси ли ти знава да је твој Машан био

пбсилник Мбмовбме оцу?

посипат -иплем несв; в. сипат, | посут поспем св“полити“. — Поспи ми

да оперем руке.

посисковат - ујем несв“сисати крадом”. — А што се, бруко од бруке, не

жениш нб посискујеш по туђије тора“бан?!

посићит посићи св“излити се из речног корита“. — Цијевна се бјеше посићи

ла / Па прелила проз поље Ћемовско (5: 549).

поскитат (ce) - итам (се) св“остати без куће, уточишта”; в. јелек.

поскокачке фолк народна игра“. — Играње поскокачке сад је у кучкијех

Срба већином замијењено код омладине црногорскијем начином (2:378).

поскрајнут -'āјнем склонити у страну, померити”. — Поскрајну се столице

до зада.

поскус -убем св према скус. — Поскубитб крупније и ајмо.

послан"ик-ика м 1. човек који је послат да обави неки посао, изасланик“.

—И одма: посланике за њима — да се врате. — Ну оправи лаке посланике (5: 58); 2.

“изабрани члан парламента“. — Имамо и ми тун једнога посланика (Ф), i ПОСЛa
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ница ж писмо”. — На »протисак“, као и на пресијек, привија се и »посланица«, а то

је обично писмо, које се писаном страном к болу привије (2: 531).

послужбица ж.“»мала слава«, преслава”. — Осим Раћеха од кучкијех Срба већ

нико нема послужбице. — Слава свију Затрепчана је Зоја (Св. Госпођа), а Никољдан

имје послужбица (2:245, 1:301), | послужеват - ујем несв“прислуживати, слави

ти послужбицу“. — До назад петнаест година Кућани су послужевали Госпођиндан

[2: 245), | послужит -ужим св.“прославити »малу славу«”; в. рутат се.

послушат -ам св“учинити нешто на молбу, заповест“. — "Ајде, дијете, благо

лил”и, да ме нешто послушаш, | послушник м онај који слуша без поговора”; |

послушница ж в. посленица (2: 114].

посмироват -ујем св обавити све вечерње послове око збрињавања стоке“.

посмрче -ета с дете рођено после очеве смрти”. — Дијете које се иза очине

смрти роди (је) посмрче (2:209).

пос'оба“к-пкам миљеник”. — Посјече му два посопка сина /И плијени иља

ду оваца (5: 127]; в. особа“к.

поспрдиват се - ујем се несв“изругивати се, подсмевати се”. — Е што ћеш

де: дође вака“т да се ајвани луђима поспрдују, | поспрднут се св подругнути

се“; в. кап, закpуће.

поспуштат се - ушта се (не)св“имати благ нагиб, косину“. — Двојевратница

д'бња – она се поспушта наниже (Кж).

посрат посеpéм /посрем св 1. испразнити дебело црево”; 2.а. Купропастити

неки посао“. — Посри се на работу, б. арогантно променити неко решење, одлуку“.

— Све и(x) је посра и оно поништио, fºr -тка м унеређено мало дете”.

— А, што је учинио ђедов посрата“к: напунио гаће — пи!; | посреш м који се

унередио“; | пбер'о -а м исто”; | пбер'оња ма. “прљав, неуредан човек”, б. пла

шљивац, кукавица”. — "Ајде, посроња, нема наизван међедан, чеса се боиш?; |

пбер'оњица м дем. — Кад ови посроњица сташе, па га приме у ту њину партију,

биће му тијесна свака џада, | поср"улаж “неуредна, прљава жена“.

п'бс(т) поста м једнодневни пост”; || пости поста“ вишенедељни пост”. —

Оно неђе бјеше испред Велије поста“, Петрове -, Госпођ'пнске -, Божитње -

постава ж подметач”; | поставит -им св 1. “учинити да нешто стоји, да

буде у усправном положају, подметнути“. — Нађи нешто да поставиш под|-ту

ногу, да се не колеће; 2. сместити, наћи нечему место“. — Ка“[т)-постави бурило,

виђи да се не преврне, 3. довести што у стање да може послужити сврси“. — Прије

нб почне да са дијева, постави камење, дрва, бачи сламурине, начињи настор,

поставјат -ам несв“одређивати, именовати“. — Он поставја брата за водника,

поставјач / поставл”áч -ачам "подупирач“. — Ка“(д)-сестбг наведе, потури му

се с оне стране поставлач, в. покривит; || посталица ж 1. овца која увек заостаје

за стадом”; 2. старија неудата девојка, уседелица“; | посталичина ж пеј “исто”.

— Неке посталичине су биле у та“н афеже, | постат-нем св, | постање с поста

нак“. —Тама сам учио постање свијета.

постапат се - апјем се несв“ићи ослањајући се на штап“. — Постапје се на

ну мач ужицу и, пол”а”ко, дође скоро сваки дан. — А Лале се на пушку поштапје

(5: 55).

постопицаж уска стаза”. —Идеш онбм постопицбм, а гледаш да се озгбр

не опучи какав ками али стијена. — Постопица (је) пролаз за саму људску ногу

[2: 125).
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посторит-орим св“подастрети”.

постревараж 1. пас који се увек налази подстрехом”; 2. нsушкало, шпијун“.

— Једној постревари сам река“ да им) каже да им) јеба пас матер и ако им)

нешто треба — нека дођу да им) речем и да не иду за мном.

постриг м чин којим се мирјанин-искушеник, световњак, уводи у монаш

тво“. — Постриг је благо које сте ми дали, да ве избавим (2: 461); | постриж ж

“вуна пострижена с овчијег трбуха” (2: 29); | постризат - изам несв“стрићи сла

бију вуну с трбуха и ногу оваца“. — Ово је више вријеме да се овце постризају.

— Ка“(д)-ћеш и постризат?; | постриј-Ижем сва. “подстpићи овце у пролеће“.

— Постpиже сваку оздºбл” и око врата, а са (д)-се бо"и да их) не уфати зима. —

Још о Благовијести пастири постригу овце испод трбуха и до сред стегана и реп

(2:29); б. невешто подшишати“. — Је ли те баба тако постригла? — Лијепо си се

постpиган, в. стриј.

постријел”ат -ијелам св“побити ватреним оружјем”. — Талијани су и све

на Биоче постријел”али, оса“ндесет и два таоца.

поступ м застој у раду млина због високог водостаја”. — Млин је у поступ,

дигла се вода (3).

посудит-удим св“поосуђивати“. —Покупили и(х) тун паш њима у Богданов

крај, па посудили на по дваез година“, петна“с, како коме, жене, старце, одбили

бубреге, смлатили, нагрдили — да Бог велики сачува!; 2. признати правну ре

гулативу, покорити се одлуци суда“. — Један дио паша турскије с овијем је мамио

цара да се не може посудит Арбанија док саму себе не умори да изнемогне (Ж 13).

посујмат - ујмам св“посумњати“. — Не смијеш ни да му посујмаш у чбјсво,

а не да речеш к'о му је био ђет.

посут поспем в. посипат.

п'oć-п'oć! узв за вабљење јагњади.

поć'ej -ечем / посијечем в. посијек.

п'бт м/ж “зној“. — Ва“с сам у пот (2: 511). — Кад их сунце ожеже по главама,

матичкиљећи од поти, зовну Лисију (4:279); | п"ота“н потна -о “ознојен, знојав“.

— Доша“ је пота“н, када силаму воде на њега просуо, | пот"ит се потим се несв

“знојити се”. — Вазда се поти једнако a л”ети а зими.

потабат -ам св“присилити на ропску послушност“. — Еако и не потербјетимо

/ И ка царску рају потабамо / Расели се земља Скендерија (5: 42–43).

поталауш"ит се - ушим се св смирити се, упреподобити се”. — Мали се

нешто поталаушио, биће да је напунио гаће. — А како се поталауши — чуди се

тата. — Божана се поталауши (4: 202 337).

потарабат -ам св“поплочати“. — Потараба га — врагу га бл”еше да, в. та

раба.

пота“ма / потама прил после”. — Потама кренуше с придикама (4: 174).

пота“њат -âм несв“тонути“. — Земја пота“ња по-тијем ч"бјсвом. — Некоме

плије олово, а некоме и плева потања (2: 433); в. Глава.

потегнут - егнем св имати тежину“. — Ријетко које говедо може потегнут

120 килограма меса (2: 14); | потезат - езам несв1. имати тежину“. — Светитељ

ске моћи с ћивотом потежу само три оке (2: 306); 2. “вући равномерно, повлачити”;

в. бодањ, зблажит.

потербјетит-им св“?” в. потабат.
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потила“к -лка м задњи део лобање, потиљак“.

потка ж нити које се при ткању проткивају кроз основу”. — Пређа за сукно

се дијели на »потку« и »основу« (2:72).

поткидат -"Идам несв“скраћивати, подсецати“. — Они брдуни кад "акну,

поткидају се иза грозда, || поткинут-нем св“скратити, подсећи“. — Оће ова наша

ђев бјка да поткине косу, жива неће бит доктб не учињи.

поткијеват -"ијевам несв“стављати потковице на коњска копита”. — Ка“(д) си

стио да поткијеваш коња, ка“(д) ти коњ обоси, зовнеш чека да ти поможе али

му сам туриш плочу, || потковат - ујем св. — Донеси двије плоче да поткујемо

Зекана.

поткожњак м “поткожни чир. — Поткожњак... својом појавом у виду оспине

изазива необичну сврбеж (2: 548). — Оспина и поткожњаци се отрљају струњавом

врећом (2: 521)

поткољена ж потколеница”; в. опошитсе.

поткопат -ам св откопати с доње стране“. — Поткопај) још мало доле,

дако се искрла, - се напакостити”. — Добре му се поткопа, а виђећемо оће ли

га мај. — Што си му се поткопа, чоче, није ти крвник. — Тешко томе они коме се

поткопају и кога унавиде (4: 204).

поткорушит се -уши се св“потклобучити се (обично од влаге)”. — Погледни

ђе се поткорушило (4: 288).

поткосница ж дјевојчица 12—13 година, »уколико косу застриза«” (2: 114].

поткријеп"ит -ијепим св подстаћи, подржати“; в. упијат.

поткупит-им св“покупити остатке“. — Поткупите они и потоњу сланку, |

поткупл”ат -уплам несв.

поткутњица ж њива уз кућу, под кућом, башта“. — На поткутњицу имаш

лука, крт бле, посијеш они приткаш пасул” (2:44, 1:254).

поткучит -учим св“поткачити, закачити“. — Онда су га нешто поткучили

па ка“(д)-се прогласило уједињење, тама е река“: „Е, врните ми он б“. — То су

дугуљасти каменови који се толико у земљу удубе, како их рало никако не може

поткучити (2: 1241.

потл'ашњи -a -ě последњи“. — Нешто је боле у потлашњи крај, ма чекај!

да видимо. —Жене до најпотлашњега гроша дају тек дако се част осветом поправи,

јер се више жалост подноси и трпи за оно што није освећено но за оно што му ос

таје пусто огњиште те му не остаје нитко од његова трага (Ж. 1238); | потолњи/

потоњи -а -е. — Чита је новине до потолњега дана (ПГ). — Он је отишан с тије

ма потоњијема Коћима кои су отишли за "Америку. — Преćедник суда је био

Вел'ко Петровић, потоњи шклан породице Његуша“н-Петровића“н. — Ја се нећу

потписат без најпотоњи: || потле / потоле / потоле прил после“. — Могло е и

потоле то да бидне (Кж). — Потоле сам узео ову жену (Мч). — "Ајте ви, ја ћу дој

мало потле. — Они су потол'é сви отишли на запут. — Тако се најпотоље миш од

миша ожени (СК 463).

потлеуша ж сиротињска кућица, уџерица“; | потлеушица ж дем, | ПОТЛе

ушит се -им се несв“сневољити се“; в. поталаушиш се.

потоварит-им св“сместити све ствари у превозно средство, натоварити”.

поток м мали краћи водоток, који обично пресушује; | поточић м дем,

| поточања“к -њка м, | поточина ж“вододерина”. — Припази, сине, да неђе не

зајазиш поточину.

потоњи -a -е В. пошлашњи.



31 () Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

потпасат (ce) -ашем (се) св стегнути се појасом”; в. плоча, плочица 2.

потпетит -етим св 1. подвити луб обуће испод пете“. — Вазда потпети

обућу, када не умије да иде, 2. променити ћуд, прозлити се“. — Не зна се што су

му чињели, теке се добре потпетио отка је доша“ из њине школе.

потпиљнут -нем св“изазвати, испровоцирати“. — Мајка ријетко куне, само

кад је потпиљну. — Тебе ка да су ђаволи потпиљнули (4: 115 282).

потпирит - ирим св“дувајући распламсати ватру“.

потписат - ишем св ставити потпис“. — Зашто не би ти потписа? ||

потпишеват -ујем несв. — Потпишуј! — Нећу!

потпрашит - ашим св напунити пушку и припремити је за паљбу”. — Иза

рана пушке потпрашите (5: 379).

потпунит - им св“попунити“. —Даје ми ону листицу и вели да у потпуним,

| потпуњават – ајем несв. — Пита ме за коега потпуњаем, | потпуњат -yњам

“исто“. — Она тамо јади, потпуња нешто, а не вјерујем е зна сва слова.

потраж“штета коју стока направи на усевима“.

потражник м трагалац“. — Потражник је »издавао соџбину«... ономе ко лу

пежа прокаже (2: 160). — Ми смо потражници! Коњи су ни покрадени, па смо до

вашега села доћерали траг (3:289).

потрајат -'aje(м) несв“одужити се, потрајати“. — Ако је налога у млин, тб

може да потраје и два дана, и три.

потрбушина ж “сланина с трбуха” (2: 40). — Ка“(д) нема друге, не манише

се ни потрбушини.

потреба ж оно што је нужно да се уради или набави, нужност“. — Вела ми

је потреба, а не знам ђе да иштем; || потребит -a -o а. бити потребан“. — "Ајде

с Радоњом, потребит си тамо, б. имати потребу”. — А, ујаче, жа ми је, нијеса“м

потребит, није да и(x) бачим.

потрефит се -и се сва. “догодити се, десити се”. — Потрефило се те га

ла“ко извадио. — Ако се потрефи и други (брат) да погине од крвника побратимо

ва, не треба (га) светит док се побратим освети (Ж 11). — У дан може се потрефит,

кои би рано доша, да му нема ко други послужит, б. погодити”. — Даб бгда јбј се

потрефило ђе и другијема женама.

потрлит се - рлим се св "побунити се, загаламити“. — Они се потрлише —

река“н би е те се побит, б. потрудити се”. — Он се потрлио да не дочека.

потрош"ит - ошим св нешто употребити с одређеним циљем, за куповину

и сл. — Ова се горња користи само ка“(д)-се потроши снијек у ову доњу (Кж).

потрус"ит - усим св запрашити по површини, посути мало сипком мате

ријом (брашном, сољу)“.

потсвојче -ета с усвојено дете” (2: 123).

потуј -учем св“потући“; в. туј.

потулит -улим св угасити“. — Кад се разгори, потули се водом (2: 62).

потур'ат-урам несва.“стављати“; в. наредиш, б. постављати испод нечега,

подметати“. — Немаш ту што потурат, | потурит -им сва. "оставити“. — Потури

га тун у ћош, в. полица, б. подметнути”. — Нађи неку спичицу да му потуриш, в.

кола“ц.

потурчит се -им се св потурчити се“. — Били се ти, Стојане, потурчио за

паре?

потуцат се -уцам се несв“бити без сталног боравишта, померати се од не
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воље из места у место“. — Потуцала се од немила до недрага.

потуцатсе -ам се (не)сва.“кврцнути се врховима васкршњихјаја”. — Виђосте

ли оне погани како се спрдају збабом: питају је ли се на Васкрс потуцала ж

ђедом, б. туцајући све разбити“. — Потуца је ђеци свакоје јајце.

потфатит се -им се св "подухватити се“. — Кад је јемац за некога јемчио, ка

зало се: »потфатио се“ или »улега је добар« (2:78).

потфиреват -ујем несв“правити вир преграђивањем водотока“. — Ми смо

тудије потфиревали и квасили баште, | потфирит (се) - ИрИм) (се) св“зајазити,

загатити“. — Потф'ири се поток, фир начиниш.

поучит поучим св посаветовати“. — Јеси ли сметенога поучио?

пофатат се -ам се св повезати се заједничким послом”. — Пошле се

пофатасмо с овијема Малисорима, има еједан преко стотине ка“(д)-смо и почели

догонит, а сад немау ни они: неко двадес, неко десет, неко ђаолу!

пофермат -ам св“подржати, потврдити”; | пофермават – ајем несв. — Она

јој је и пофермавала (4:280).

пофторит-орим св“поновити” (Ж22).

почађат -а св поцрнети од чађи“. — У те је кужине све било чађаво па ти

почађа и струка ако ју два дана не изнесеш наизван.

почаст! -стиж почаст“. —Тбе породица барактарска и они, макар да је

дијете и о-десе година“н, они му морау дат почас да први иде.

почек м “вересија“. — »Почек“ или »на почек нешто купити, значи под »ве

ресију« нешто на рокове или »на ваде“ купити (2: 161).

почела“к -лка м чело“. — Стријела те фиштила у почела“к (у »почела« у

сред чела” — клетва).

почепат - еплем) св оставити траг канџи, притиснути ногом, утабати, уга

зити“. — Све ми ово кокошке почепаше и ђаволисаше; в. тpлат, трлач.

почет почнем сва. “засновати неки посао“. — Ка“(д) би умјела почет, мене

се чињи да би умјела оплеста“кву фањелу, б. покренути неки процес“. — Почела

да му црвени цијев, | почињат -њем несв. — Њега ни за што није да Бог: у све

је почиња, а ништа није завршева, | почетник м човек који почиње нарицати”.

— Напред иде пред људима један човек, који уме добро »тужити« или нарицати, и

њега зову почетником, јер он почиње нарицање (1: 283).

почешат се -ешем се св“почешати се”. — Пази, дијете, да се не почешеш и

тамо ђете не срби.

почивало са. “место на дугој стрмој страни где се може сести и предахнути,

одмориште“. —Једва сам издро до почивала. — Они лакци могли су се наспат док

сан доша“ на почивало, б. даљина, растојање од једног почивала до другог (по Т.

Ораовцу)“. — Божина Радоњин Манојловић је носио читаво почивало у »зароку.«

кош који је хватао тридесет багаша жита (2: 503, 12: 32); | почиват / почијеват

-"ијевам несв“одмарати“. — Онај што свијема »пребачи.« (камена с рамена) почива

док му ко »довргне«, в. доврнут, | починут -нем сва. "одморити, предахнути”.

—У једана“с сати сан руча и пошле мало починуо (Ж34), б. прекинути неки по

сао, оставити се посла”; в. мрта“в, | почивка ж кратак предах“. — Иза мале сват

ске почивке један од укућана или ближњи рођак... узме на руку нарамак »фацулета«

[2: 223). — Иза такве почивке опет су договорно настављали бој (2: 2001.

починци м мн“»Клинци који се ваде из коњскога копита приликом преобу

вања«” (2: 16).
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почиc -сти жа. "прљавштина по овчијем трбуху”, б. “слаба вуна с овчијег

трбуха”.

почкат се почкем се св помокрити се, уринирати”. — Почки се у работу. —

Заусти да им се почке у управу. — Они овоме да му се почке у брк Стаљинов (4: 272

274); | почка ж девојчица која није регулисала ноћно мокрење“. —И ова ће почка

ка она што је то чињела ка“(д) се удала, | почкула ж исто”; | почк'оња м де

чак који није регулисао ноћно мокрење“. — Ови ће наш почкоња и у школу, а неће

престат да се бура под собом, f пбчк'оњица м дем дечачић који мокри где се

нађе”. — Нембте ми викат на овога почкоњицу ећу ви казатработу, | пбчкалина

м“исто“. — Виђосте ли ову почкалину: прескочи преко прага да се побура у кућу

и са“(д)-ћу да га исфрскам, да му више не пада нам, || почката“к-тка м исто“. —

Пуштите ми тога почкатка и немоте га дират да ви не кажем работу.

почкpк- в. пошкрк-.

поџевел”ат (ce) -ам (се) св. "покошкати се“. — Нешто се поџевел”аше, нб

и{x) брзо смирише.

пбша -еж дуга уска тканина којом се могу умотати глава и врат“. — Баба ни

у лето не скида пошу и чим искочи преко прага — она се зап'бши.

пошакетат се -ам се св потући се песницама“; в. штипат.

пошенут / пошенут-нем / - енем св "померити“. — Пошени се с мјеста (4:

385).

пошестар, у бројалици, в. пошетар.

п'оширок -a -o в. шир.

пош"ишкат -ам св“скратити косу, подшишати“; в. оприват.

пошкркиват се -ујем се несв“подсмевати се, подругивати се“. — Ови ибрети

безобразни се и старијема луђима пошкркују; || пошкркнут се -нем се. — Умио

се он свакоме пошкркнут, а није себе ника“д видио колика је аветиња.

поштапат се -апјем се в. постапат.

поштен -а-о“честит, савестан, морално исправан”, | поштење са.“својство

онога који је честит”. — Нес'оји се вазда фале поштењем, б. "гостопримство“. —

Гостопримство Кучи зову »поштење.« (2: 469); | поштењак -āка м частан, са

вестан човек“. — »Поштењак је познат и уважен у свему племену. — »Поштењак

умире отвореним а тврдица стиснутим рукама (2: 469); | поштоват -ујем несв

“ценити, уважавати“. — Ја такве нимало не поштуем.

поштијер -ијерам "поштар“. — Ти ћеш бит поштијер.

пошт"ичит -им св. "приковати даске”. — Петар је у кучкијех Срба цио или

дјелимично »поштиченк« (2: 86).

пошушњара м ухода, ситни доушник“.

прабаба ж в. шукунбаба.

праваш м присталица Правог народног клуба, формираног у Црној Гори

1907. ГОДИНе”.

правдање с "одређивање редоследа којим ће нека игра почети” (2: 3411.

праветан -тна -о праведан' (Ж32).

православни-а-б који припада православљу, православној цркви“.

прађед м“трећи предак“; в. пађед.

праз м приплодни мужјак, обично ован, ређе и јарац“ (2:10); | празило с

“оплођавање женки животиња“. — Овнови и јарчеви, осим празова и прчева, за пра

зило се онеспособе шкопљењем (2:15).
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праза“н-зна-о“ненатоварен”.—Ка“(д)-сенатовари али ка“(д)-е празан, други

коњ неће за оглав бежђавола, | празнов м сиромах“. —"Има честитије празнбва“,

а најтежи су празнови у главу, | празнок'ош м неродица“; | празнорук -a -o

празних руку у прилици кад нешто треба даровати, поклонити“; в. боник.

прам м прамен”. — Бјела вила град градила / ни на небо ни на земју / но на

праму од облака. — На врху главе остављали су дуги прам перчина. — Овај их свеже

прам за прам (2: 89 270 375). — Кад је била нечесова маризација (меринизација)

(истражили козе па да поправе овце), једна је тражила да јбj овце мрка неки

чечерана не неки ћолави е их) она, вели, држи и због прама вуне.

прасадар-арам "свињац”. —Ту кот прасадара, ђе ја прасадима да ем, дбђе

З'éЦ, | праседар-арам (Бе); | прасадарица ж и с то“. — Проди му поре-куће

ка поре-прасадарице, | прасад арник м и с то”; || прасац -сца м зоол мужјак

Sus; || прасица ж. — Томе Ћирку је прасица изела око, | прасе -ета с. —Тб је

тамо ђе ја прасадима дајем; || прасичица ж дем“крмачица“; “ прашчић м дем,

прашчевић м*»прасећи син“; | прасећи -a -e “који се тиче свиња, свињски“. —

Знаш какав бјеше стомак — исто ка цријево прасеће, | прасит се праси се несв

доносити на свет прасиће“. — Прасила се она триш али четириш.

прат перем несв“испирањем у течности (најчешће води) уклањати нечис

тоћу, прљавштину“. — Баба Л"убица понијела да пере губе на Морачу, | прање

с веш који се пере, одећа, постељина”. — Жено, угази ти шарула у ово прање!;

пратњача ж тежа правоугаона дрвена лопатица с кратком дршком, за прање

рубља“. — Не може се роба опрат бес пратњаче, нб пратњачу — па да кај док ти

руке опану, | пернут пернем св“овлаш опрати, пропрати”.

пратила“ц -\иоца м, в. чувар, | пратит -им несва.“испраћати“. — Стрико

Ђбрђија ме та“ма пратио до навр Рета, а бјеше ббн — ка да е знава е се више

нећемо глеат, б. ићи по трагу, следити траг”. — И после рекоше да су му трагове

по снијегу пратили — уз Гропе на Момоњево (Бc).

праћа ж конопчић којим се товар учвршћује на самару, употребљава се и

као узенгија”. — Ова се праћа мора промијенит, прекинуће се (2: 16).

праћакат се -ам се несв“трзати се, отимати се“. — Праћакало се докле га

нијесам усегетио, | праћ"акнут се-нем се св тргнути се, покушати се отети“. —

праунук м, | праунука ж, | праунуче -ета с.

пра(х) м заст 1. барут” (2: 73); 2. козји гној“. — Козји гној зове се »прах“ (2.

73); | прашина ж најситније честице, прах“. — Са“мелију прашинбм; || праш

ник м” (Ж35).

праш"ек м прашење, окопавање кукуруза”. — Прашек (је) копање, којим се

фруметин »pиједи“ (2: 48-49); в. аргат, || праш"ит прашим несв“окопавати усе

ве“. — Ја отиш'ā“н да прашим некб мало крт бле и таман цукнуо матиком, кад вика

чек извише куће.

праштат" -ам несв“заборављати нечију кривицу, ослобађати од одговор

ности“. — Доса“(д)-се знало да нешто само Бог прашта, а сад партија за то

дијели медање.

праштат“ - и несв“праскати, експлодирати”. — Ка“(д)-су ону колбну њемач

ку полом или у Братoножиће, то је неколико дана“н праштало, она муниција

горела, | праштит-им) св.“праснути”. — Што је оно праштило — знате ли?; в.

вран, вранешина.

прашукунђет-дам пети предак, отац чукундеде“.
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прва ж овца која иде прва иза угича, која прва долази на мужу“, | први -a

-б9. — Најпрва га узори, најпрва га ускопа, најпрва га покоси; i првобратучед

м“други степен сродства, брат од стрица”; в. ближика, стричевић, | првијена“ц

-нца м 1. прва литра / ока ракије која потече из казана”. — Прва ока ракије, која се

из казана оточи, зове се »првијенац« или »првоток (2:58); 2. први рој који се из

роји из кошнице” (2: 42); | првина -ē ж“што се ради први пут”; || први"ч м прва

посета одиве родној кући после удаје“. — Првич је повратак невјестин у род. То

бива на двадесет дана из свадбе. Невјеста иде у првич заједно са ђевером (2: 233).

— Првичем се зове прва похода невјестина у род на месец дана по удаји (1: 281); |
првјена“ц -нца м прворођени син”, | првјенска ж.“млада крава, која се први пут

тели“. — Имам три краве старије и двије првјенске; || првјеншче-ета с "прво теле

које отели млада крава”; || првобратучед м в. стричевић; || првождрепкиња ж

кобила која се први пут ждреби”; || првој агњица ж овца која се први пут јагњи”;

првок'озница ж коза која се први пут јари“ (2: 19); || првокозка ж исто”; |

првор'ала“ц -лца м “во у првој години орања” (2:18); || првоседланик -ика м

“млад коњ на кога се први пут ставља седло“, в. једноода“u; f првотелка / прво

теока ж крава која се први пут тели“ (2:18); | првотелкиња ж исто”; | првоток

м в. првијена у 1. — Ја вазда имам ракије, првотока, по двадес и пед-гради. —

Слан првоток се употребљава за трљање пресијека, тишње и главобоље. — Против

(заду”е) хвали се и мед жбезогањ“, помијешан с првотоком (2: 58 511 527).

прга ж a. освежавајући напитак од плода »дивље кафе.«”, б. посни сир?”. —

Ваљаће прга по Бајраму (2: 424]; в. толокача (2: 103).

пр ги! пр ги! »приближно означен узвик за терање јагњета«” (2: 14).

п'рда ж стомачни гасови, флатуленција”. — Сакрио се ка прда у гаће, |

прдакарија ж бесмислена прича, беспослица“. — О, да ве кумим: оставите се

тије вашије прдакарија“; в. маштрат, | прдалина ж причалица, брбљивица“; |

прдо -а м хип дете које »тртка«”. — "Одити, прдо, ко-ђеда, нико ми тебе не смије

задијеват; || прдна ж жена која не може контролисати стомачне гасове”. — Е, прдна

стара. —Душе ми сто пара“; | прд"улаж исто" . | прдоња м. — Куј је кренуо они

стари прдоња, зна ли се, | прд"оњица м дем, | прдњава ж1. испуштање стомач

них гасова”; 2.“бесмислена прича“. — Уфатише се у некакву прдњаву и удавише не;

| прдњавит -им несв"брбљати“; в. трубецат, | прделекнут / прделецнут -нем

св пасти, срушити се“; fпрдулецат -ецам несв*брбљати, причати којештарије

(незлобиво)”; | прђет прдим несва.“испуштати стомачне гасове”. — Не зна се који

може боле да прди: он али његов зекан, б. брбљати, причати без мере и смисла“.

— Може им) бит да прде колико оте кад нема к'о да их) призами тол“агама да

ураде нешто да вал"a; || прнут прнем св испустити стомачне гасове“. — Они се

чују ка“т прну, а ријеч им) се неће помињат, изр. прнут у памет збунити се,

заборавити шта се имало на уму, због чега је нека прича започета”. — Ето ти сад,

прде ми у памет, не знам што сам оно стио да речем, па с прд и с презрењем од

бити неку идеју, багателисати нечије схватање”, ко о-стра мре — за душу му прде,

прдл”ив -a -o oбележен неконтролисаним испуштањем стомачних гасова, смр

дљив“ в. бајнуш, | прдоп'олина ж лоша посна земља, оскудан пашњак“. — Овође

има те прдополине доста, али је мало радне земје.

преал"идат - Идам св“преобити, бесциљно пролуњати“. — Преалидало је то

од гладе до гладе и завирило у сваку штруглу.

пребачит (се) -им (се) св према бачит 1. пребацити“; в. довpтнут, 2. пре
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местити”. — Мене пошле пребаче у друго одел”ење. — Рањенбга су га пребачили

у болницу у Беране. — Веле да је неки студент јавио оцу да "оће, после осам

година“, да се пребачи на други факултет, а ота“ц му река“ да чињ и како мисли

да је најболе, теке он и ђедо нете никуј с онога који су почели, | пребачеват

-ујем несв“пребацивати“. — Играју се ш њим и пребачују га ка с ноге на ногу. —

Она цријева пребачуј на банду.

преба“жђ'ет -а“здим / -им св према ба“жђет. —Ту смо преба“жђели у једну

кућу.

пребијат -"ијам несвломити, преламати“. — То се ни Čекиром није могло

ни пресијецат ни пребијат, | пребит -\ијем св 1. сломити, преломити“. — "Отиште

се ками и преби му ногу на два мјеста, 2. поделити, предвојити”. — Такве куће су

издијељене на по три-четири дома и пребијене »забојем« (2:80).

пребискат -иштем св према бискат“претражити“. — Пребискала сам свако

мјесто ђе сан то могла оставити насум га је неко наша“н и понио, в. претресат.

пребјеј / пребл"ej -ежем св“пребећи“. — Пребјегли су к нaмa.

пребјележат -ам св променити ознаку, белег”; в. забјележаш.

пребол м, обично у тужбалици, “оздрављење“. — Ране моје бес преббла, |

преболет - оли св 1. оздравити“. — Па кад ћеш ни преболети, мој неболе (2:256);

2. прежалити покојника”. — Никад се дијете не може пребол”ет док не "ојдеш за

њ'им.

пребрат -ерем св 1. очистити од страних примеса, отребити, одабрати оно

штоје за употребу”; в. брат, 2. претуpити многе ствари тражећиједну”. —Пребрала

сам цијелу кућу и не нађоју, | пребират - ирам несв1. чистити, одвајати оно

што је за употребу”; 2. претурати ствари тражећи нешто“.

пребрижит-им св“пребринути, решити се бриге“, в. потанула.

пребрисат-шем св избрисати”.

преброј"ит - ојим св избројити”.— Свакб му ребро могаше пребројит, в.

садно.

превегарит-им св“изударати, премлатити”.

превежеват / превеживат -ујем несв“превезивати“. — Доша“ један из

млина и поче да бије жену: „Како си свезала ону врећу!? Девет пута“н сам ју

мбра до млина превежеват“, | превезат-ежем св. — Превезала сам краву на дно

ливаде.

превест! -едем св пребацити, преместити“. — Превели су га у Жглијеб и

тамо крили; в. довес.

превијат -ијем несв°овејати пшеницу“. — Чек се може радоват вјетру кад

вије пченицу.

превијат -ијам несв“стављати завој на рану, мењати завоје“. —Ту су му рану

превијали на сваке три уре; | превит -ијем св. — Она му то не умије превит ка

да нема руке; || превијача ж. колибица од прућа или грубо тесаних дасака поста

вљених на саоницама, с лежајем за чобанина, мала, често покретна, пастирка Коли

бица купастог облика“ (1:255). — Превијача еђе чобан са стоком лежа. — Чобанска

сувота на торину билаје превијача. — Сада велу пуст замјењује сламена »превија

ча«, за коју се прво посаде у земљу као лијес неколико сировијех прутова, па се они

испреплету у полукружном облику, а врху њих дође неколико слојева сламе (2:8).

превит -иж сноп, мањи нарамак сировог листа“. — Двоје превити рачунају

се у једно зимско бреме листа (2: 38).
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превој м завој“. — Затим је глава »превојем« обмотавана (2: 553).

преврет превре св према врет.

преврнут - рнем св 1.a. “претуpити, превалити“. — Онб што се наведе лако

се и преврне ако га не подупреш, б. повалити жену“. — Била је „питома“ и није у

тешко било преврнут, 2. променити веру“. — Не знам примјера, даје у таким при

ликама који Куч преврнуо вјеру (2:201); 3. увити тестисе, кастрирати“. — Преврнуо

му зрна, | преврћат -ем несв.

превуј -чем св према вуј, | превуковат -ујем несв“превлачити”.

прегазит-им св према јазит. — Кренуо да прегази Морачу па угазио у вир

и спасила га Станка Томнина.

прегарат - арам несв“прегоревати“. — Е, та-н ти шул“ неће прегарат до

зоре, | прегорет-орим) св 1. прегорети“. — Кад дрво прегори, таркају се оне

Главње; 2. преболети губитак ближњег, прежалити“. — Никад га није прегорио. —

Она сад лакше могаше прегорети три сина но прошли дан једнога (3:307).

прегасит-им св“потпуно се угасити“; в. изгорет.

прегледат -ам св обавити преглед нечега“.

прегљача ж прегача“. — Преко хаљине је спреда ношена уска прегљача, којој

су доњу половину чиниле дугачке ресе разне боје, највише црне и зелене (1:257). —

Ниже паса је прегљача, ишарана лепим пругама, од којих су горње уздужне а доње

попречне (1:259; 2: 92; Ж40).

прегнат-ам/-ждТенем св“претерати“. —Прегнате овце тамо ка“ Косорцу,

в. наш, алакат, | прегонит -оним сва. према јонит. — Не прегони овце преко

Пеленича, б. прелазити с катуна на катун”; в. пртл ат, - се “спорити се, свађати

се“; в. заврата; || прегон м протеривање“. — По предању о прегону затребачкијех

старосједелаца погинуо је... у Шкал-бурги (2: 140—141).

прегнут-нем св превити, савити“. — Прегне му се нога к хрбату, док зглоб

над љесицом пукне (2: 516); | прегнут -a -o “савијен, покоран”. — Кад и се досади

то самоволно зло, онадар да пану у руке суда прегнутијем вратом и баче оруже (Ж

13).

прегнут прегнем св“подухватити се“. — Да прегнемо још лијечак, в. бо

ра“ц, уложиш, -

прегорет-орим) в. претарат.

преграда ж 9. — Начињи се преграда помеђу кужин"бм и камарбм: |

преграда“к -тка м преградни зид”. — Бијаше начинио преградак и нова врата

поставио (4:97); | преград"ит - адим св направити преграду, преградни зид”. —

Са“(д)-ће он и обор да прегради, | преграђеват - ујем несв“преграђивати”.

прегризат - изам несв“јести, узимати покоји залогај. — Неће га више

прегризат — он је све изио, | прегрис-изем св према прис.

прегул"ит се - улим се св сатpти се од рада, напора”. — Прегулио се вала да

више нема куј, | прегул”ен"ик-ика м човек сломљен од рада”. — И онјош чека

да види окле му паре, а не зна да их)је ови прегулeник мога“ девет пута“ убрат,

прегул”еница ж жена сатpвена напорима и недаћама”. — Свака би јој друга

давно крепала, ма она прегулeница омрчена још сека.

предават -ајем несв“предавати“. — Ја се, вала, не пред аем па нека погинем.

— Ђе се предају ове козе за Блажа, изр. - ђаволу "клети, проклињати”. — Касапин

се љути па их »предаје“: „Арда, ђаво ве иљадни позоба“ (2: 369). — Предајем га

шестокоме ђаволу у неситејаме (4: 203); | предат -ам / -аднем св. — Једна жена у
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љутњи »предадне« (ђаволима) своју шћер у колијевци (2: 1282); | предавање св.

ђаволикат. — Колико народ вјерује у дејство овога »предавања« (ђаволима) казаће

ова прича (2: 281); | предан"ик-ика м заробљеник”. — Преданика ни па“с не оће.

— Преданика ни пас неће (2: 436, 3:363). — Не знам примјера, да је у таким прили

кама Куч преврнуо вјеру, док Турци и Арбанаси јесу често, иако је и у њих позната

изрека: „Преданика ни пас неће“ (2: 201]; | преданица ж овца која се предаје на

изимљавање“. —Достина пред зиму раздаду браве по крдовима. Такви брави зову се

»преданице« или »разданице« (2:40 1291.

преда“н"ит – аним св“провести дан“, в. узаврет.

предвечерак-ркам предвечерњи обед“. — Не бисмо и предвечерак били (5.

379).

предвајат -ајем несв1. умирати”. — Изгледа да предваје после мука“н

грдније, 2. прекраћивати причу“. — Не мисли он да предваје више нб да је на

куференцију, | предвојит (се) -и (се) св. 1. изгубити се, нестати”; в. омркнут,

2.а. умрети, прекратити муке“. — Предвоила је, мученица, и са (д) нека поч'ине,

б. прекинути бесмислену причу”. — Ка“(д) он почне (да прича), начекаћеш се да

предвои; 3. преполовити“. — Ка“ (д) предвоиш, дођи да се здоговбримо.

предвор ет - им св према дворет. — Вјеровало се: ако прогов бре момак и

ђев бјка, тиса није предв брена и не би вал”ала (Кж), в. тиса, тисов.

предигнут -нем св преселити се“. — Он је пред ига“н тамо с те стране

Матешева (Бc); | пред изат-жем несв. — Спремате ли се да предижете, акоб бГда?

предијеват -ијевам несв1. поново садевати“. — "Обали ми вјета“р један

ст"бг и не знам како ћу га предијеват; | пређенут / пређеc -енем /-eдем св. —"Ајде

да ми поможеш да пређенемо они стºбг. — Мбрали су да пређену они стог више

куће. — Пређеде ли оно сијено, 2. мењати имена, надимке“. — Ови нбви главари

пређенули су ни име па те почет да и(x) предијевају и шароњама и бал”ушама.

предима“к -мка м надимак”. — Миго му је предима“к, а име сам му

заборавила.- Њега зовемо Мићун, а предима“к му је Миго (Уб).

пред"ират (ce) -ěм (се) несв“сатирати се од напора”. — Он се пред ире ка с

туђијем животом, а не зна да нешто може и за č"утра оставит, | предријет се

предрем се св. — М'браши се предријет и опучити јеси ли чуо да чоек може и

поч'инут.

предњача ж. стари тип спорометне пушке која се пуни с предње стране, на

грлићу“.

предобит -ијем св“надвладати, победити“. — Они га е предобио, б. придо

бити, привући на своју страну”.

предреждат - им св“предуго чекати на једном месту“. — Предреждасмо на

ногу од моста и нико да нал”еже; в. боговетни.

предpуку изр. на предpуку неприкладно за руковање, снеруке, на презруку”.

— Дучићима и Лештанима одговарала су Корита, нама Криводол'āнима је то на

предpуку било (Кж).

предр"уча“к -чка м доручак”.

предуван ит-аним св нечим »овлажити.« уста пре прве јутарње цигарете”.

— Дај ми нешто да предуваним.

предузет –узмем сва.“одлучити се на неки подухват“, б. преузети“. — Ми

смо их) овође предузели и испратили и(х) до границе.

предуша“к-шкам пауза, предах“. —Он може три уредате са пире причом,
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а о ча“му прича после се не мош ćетит, | предушеват -ујем несв“правити пау

зе”. — Извјежбан свирач може без престанка да свира читав сахат, »предушујући.« на

нос (2: 416), | предуш”ит -ушим св“предахнути”. — Веле да је мога“ попит боцу

ракије да не предуши.

пређа ж 1. предиво“. — Имате ли, жене, ове пређе..., што ткају; 2. пре

дење“. — Имала је за пређу вуне машину (Кж).

пређенут - енем в. предијеват.

преесапит-апим св израчунати“. — Ако не преесапи колико ваља Цариград,

посјеј ће му главу (2: 547).

прежат - им несв“вребати, чекати погодан тренутак да се нешто ухвати”.

— Онда је неки четник истргнутијем ножем, запетом пушком или шаком пепе

ла »прежао« онога што спава (2: 194). — Нећу ве прежат, немам кад (4: 127); в.

фаћкаш се.

прежијеват -ијева несв“враћати храну да би се прежвакала (о преживари

ма)”; | прежијевање с (2: 505).

преза“лагајит-'āјим св“мало појести, тек да се на тренутак »запосле зубик”,

в. штрбат.

презват -Зовем св променити презиме“. — Они су били Вујошевићи па

су се презвали СавЈовићи, } презиват / презијеват се - Ивају се / - Ивлу се. —

Јагличићи се презивају.

прездрет“ —ене св“превише сазрети“. — Смоква никад није прездрела.

прездрет“ прездрем) св понети се према некоме с презрењем, с ниподаш

тавањем”; в. обука.

презида ж позида“. — За президу или позиду „чује се и презида“ — вели А.

Јовићевић (2:44), | президат - иђем св, в. авлија.

презим"ит - имим св“преживети зиму, претуpити преко главе проблеме које

доноси зима“.

презуват се -увам се несва.“мењати обућу, преобувати се”. — Нијеси има

што ни обут, а не да се презуваш, б. навлачити обућу на »погрешне ноге.«”. —

Почела је и баба да се презува ка ђеца, | презут се -ујем се сва. “променити

обућу, преобути се“. — Чешће се босо одило у Подгорицу, но што си има да се

презујеш, б. навући обућу на »погрешне ноге.«”.

преиједат се - иједам се несв“преједати се“. — Немб се преиједат, неј мој

заспат, | прејест! се -ијем се св према јес, в. наиједат се.

преј пређем св“прећи“. — Ако ти змија пређе пут, иди слободно.

прејавит - авим свјавит. — Прејавише ти овце преко Бријега.

прекада ж "помен, даћа“. — По старом обичају морала је породица умрлога

давати обилату част, даћу, на дан укопа а тако исто и о прекадама, тј. седмоднев

ном, четрдесетодневном, полугодишњем и годишњем помену (1: 285). — Једнога

дана сазове знанце и пријатеље, да чини ђетету прекаду (2: 213 269); изр. велика

-. — Прва се прекада звала Велика Прекада или седмина (2: 285-286), в. Годишњи

t{а, | прекадник м пшенични славски колач у облику обичног пљоснатог хлеба

или погаче“ (1:296); | прекад"ит - адим св прекадити, освештати обредни хлеб“.

— Прекадио га вином; || прекађеват / прекађиват -ујем несв“. — Над прекадни

ком, поред кога гори свећа, чита свештеник молитве, благосиља прекадник (»пре

кађује“) и убоде га на једно место ножем (1: 296); | прекађивање с. — Другога

дана по светоме или који дан доцније долазио је свештеник у славарску кућу те над
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»житом« и »пуњем« прекађивао и молио се Богу за душу мртвих тога дома, чија је

имена читао из домаће читуле (1: 298).

прекала“пит -им св 1. пресложити, предвостручити“; 2. подвластити”; в.

кала“ti.

прекидат -\идам несв1. “сећи, пресецати“. — Ено га, прекида нека дрва; 2.

“престајати с причом“. — Она не мисли прекидат док ју вуста не заболе — а то јој

се још није догодило, | прекинут -нем сва. ућутати“. — Прекини с причом, да

не бидне грђе. — Мајка јбј је мјесто пупка језик прекинула, б. одсећи, пресећи”.

— Уста је чоек па је стискан лијепо па је прекинуо главу од оне коже, в. убрат,

— се “уминути, престати“. — Навр дваешчетири сата прекинули су ми се болови.

преклат -олем св“пререзати грло и усмртити”.

преклет м преграда у амбару” (1:252]; в. хамбар, | преклетаж преграда у

кући“. — Та преклета се зове »забој“, »клијетк или »перда« (2: 85], | преклијет"ит

-ијетим св преградити просторију“. — Кућа је често била преклијећена — за

челад и за живб.

прекокота“н прил за три дана”. — Река“је да ће дој прекокотан, ово не ни

ćутра ни прекоč"утра но прекокота“н (Б3).

преконој прил ноћу, током ноћи“. —А он преконој мисли о ономе. — Онда

су преконој партизани исКолашина ударили на четнике у Беране и овога су

Дујовића у постелу заклали.

прекономадне прил пре четири дана”. — Доша“ је прекономадне, не —

Таонома“Дне.

прекопат -ăм 1. прекопати“. — Прекопали су сву бачу (Дч); 2. ексхумира

ти“. — Било је наређење од Драгише да идемо да те мртве прекопамо.

прекоč"утри в. ćyтра.

прекрит -ијем св наткрити, покрити“. — Прекрили су сву кућу.

прекрмак -мка м јунац“; | прекрмкула ж, в, воловотка; fier. с.

— Озимче трећега прољећа постаје прекрмче (2:18).

прекрочит - очим св“прећи, прекорачити“; в. дом, домодржница, згрчиш.

прекрстит –рстим св укрстити”. — Погледну, потпуно на сред ноге

прекрćћено.

прелада ж прехлада”; в. фуренција, назеб.

прелаз м уређено место на коме се прелази ограда”. — На ни прелаз

прескочиш преко за да у ливаду.

прелећет -ети св прелетети“. — Били смо на Оспутницу ка“(д) су (авио

ни) прелeћели к Подгорици, | прелијетат -ијета несв. — Потама више овудије

нијесу прелијетали.

преливода ж“слабић“. — Све су то преливоде и њи у луђе броје само они

што су ка они.

преманут - анем св 1. прегнати стоку на испашу и оставити је без надзо

ра“. — Преманула сам их) тамо према Страна“н биочкије; 2. пролепшати се,

разведрити се ”. — Чекамо дако се више премане, заисто се очи од ње не могу

отворит, | премањиват (ce) -ујем) (ce) (не)св. — Ова кишурина никако не

премањује.

премај -а кнем св 1. преместити“; в. мај, 2. прећи преко линије хоризон

та, изгубити се из видокруга“. — Према“кли су преко Бријега; || према к м геогр

“пресло, превој“. — С малијем дуом ижл”его на према“к, fast. ж“Исто“. — "Ено
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и(х) испод)-саме пренке; | прем'ицат -чем несвпрема мицат 1. одмеравати

снагу“. — Премицање је међу момцима кушање ручне снаге. Двојица њих стегну

тијема прстима превијају један другога (2: 368]; 2. прелазити преко линије хори

зонта, нестајати из видокруга”. — Ено ти овце прем'ичу преко бријега.

прем'еђит-им св“померити међу”. — Вели је грије био ка“(д)-сe удари на

међу, да се премеђи, | премеђават -ајем несв. — И грешно се и одвећ срамотно

сматра премеђавање међа; || премеђ'āч -ача м човек који је преорао, померио

међу”. — По народноме вјеровању (премеђена) земља премеђачу »Тиса и вијек виси

о врату онога свијета« (2: 124).

прем'ec -етем св према мес.

премигиват / премизгиват -ујем несв“дволично се понашати, извољевати,

пренемагати се“. — Не може она да не премизгује; | премигуша / премизгуша ж

дволична женска особа, лицемерка“. — Њега не оптерећују ни премигуше из канала

(4:225).

премит"ит -\итим св“превити, укрстити“. — Крајеви обруча премите се као

кад чељаде прекрсти руке. — Народ мисли да се премитило цријево или развио пу

пак (2: 74536).

премјешћ"ат - ешћам несв“премештати, преносити тор”.

премлбж"ит - бжим претерати, назначити више од онога што је стварно”. —

Вала, да не премл'ôжим, има пестотина“ бKä“.

премотават -ајем несв“поново намотавати нешто што је размотано“. — Ја

узе да премотаем, па добро натеза, тврди, тврди докле направи једно клупко

колко му може пот пазуво стајатлијепб, | премотат -ам св.

премрежит се-и се св, у изразу премрежпт очи, постати сањив”. — Е, вала

су ми се премрежиле очи и ја бјд"о да виђу оћу ли умјет заспат.

премучат се -учам се несв“мучити се, улагати велики напор. — Лисица се

премучала, да искуша једнога кокота што је на шипак поја” (2: 465). — Оста Вуксан

у бијелу кулу Л Па се љуто мучи и премуча (5: 70); | прем"учит се -им се несв“на

мучити се, измучити се”. — Би ми суђено да се премучим свакије мука“н.

пренев"ол”ит се -им се св“онерасположити се”. — А што ми се преневолила

јабука баČина?

пренемагат се -агам се / -'āжем се несв1.а.“падати у несвест“. — Два дана е

била л'ијепо, а од јуче нешто се пренемага, нешто кука од оне друге ноге, б. “жа

лити се на физичку немоћ, слабост, понекад без озбиљног разлога“. — Она се лако

пренем ага, ма кадју занудиш ш чим, може да изијека само здрава, | пренемој

се - огнем се св“пасти у несвест, онесвестити се“. — Она се ка пренемога, в. пре

снијетит се, | пренемој ж несвест”; в. преснећиват, преснијет.

пренијет - есем св преместити с једног места на друго”, в. донијет, |

преносит - осим в. носит. — Ка“(д)-су се преносиле кости, један Никић је брата

пренио.

преноћ"ит -оћим св остати преко ноћи”; в. узаврет.

преоб"ис - иђем св преобићи, препешачити сваку стопу”. — Преобиша“ сам

Тополовик с ловцима, а сад се тамо от прасади д'Ивлије не смијеш примај;

преобит -ијем св“претражити“. — Преобила је сваку рапу у Жијово да у нађе — и

ниђе јб(ј) стрва. — Преобила е сваку кућу у село, а није имала ка“(д) ручак ђеци

сигурат.

преображат се -'āжам се / -āжем се несв“стидети се, црвенети од стида“.
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— Ја сам наилазио на такве болеснике који су ми се тужили на своју болијест, што

им даје вољу за јело, те се усљед тога »преображу“ од народа (2: 410) (Ж. 33); |

преобразит се -им се св постидети се, посрамити се“. — Преобрази се од гузице

кад образа немаш, | преобраза ж 1. срамотник, застиђе (в.)”. — Ма“ки ми се,

дијете, од|-тијен преобразан; 2. стид, срам”. — Не знају нес'оји штоје преобраза

само ако им) нешто вал”á пркну.

преобуј се -учем (се) св.“пресвући (се). — Ето ме одма, само да преобучем

дије“ преобуковат - ујем несв“пресвлачити (ce)”. — Нијесмо се преобуковали

по два мјесеца и по три, више нб ли се са“(д) преобукујем, | преобука ж одело,

веш“. — Дошле нијесу што ђетету свакоеме нијесу донијеле преобуку.

преобут -ујем сва.“променити обућу”, б. поновно потковати коња, проме

нити потковице“. — Ко маче одовле оне плоче, оћа да преобујем зекана.

преодник м млађи ован, 3-5 година” (2:11).

преокренут - енем св према кренут.

преотет - отмем св“поново отети, одузети некоме оно што је раније отео“.

препар"учит -им св. "пресути из једне посуде у другу“, в. преручит. —

Препаручићу ово мало жита у ону бачвицу.

преп"ac{т) (ce) / препанут (се) - анем се “поплашити се“. — Има добру

бизу — она се и од)-зеца препане. — Препа се на Роге, врта се поноћи и

препаде се и од) тама се изгубио. — Ми смо се препали ђе био у Доброту. —

Ми смо се препали: и да ни узму козе и да не ђаб нађе (Кж.). — Шпиро се препа,

па та“ма врисну овамо повр ове главице. — Препа се: видио је што чине од њи,

в. попружит се, | препадат(ce) -āм (се) несв. — Нашан је да ђеда препада. —

"Ајде, бруко, немаш се од) чеса овође препадат; || препаден -a -o “поплашен“.

— Препаденога ослободио. — Пастири помисле, да је стока од мачке препадена (2:

303,443).

препек м препечена ракија, препеченица“. — Тб ти најбола капја, мој

препек, | препеј -ечем св према пеј. — Препека“сам сву ракију и са (д)-ћу мало

да патинем, | препијецат -"ијецам несв. — Ако ћеш ју препијецат, опет ју печеш.

препет препнем св сапети на другом месту“. — Ојде да препне краву.

препилат -ам св“пресећи пилом”. — Ако ћеш штице, онда се препила.

преп"ират се -рем се несв“спорити се, бучно се расправљати“; в. Главичица.

препират - ирам несв“испирати”.

преписат - ишем св 1. преписати“; 2. пренети право власништва“. — Кад

и{м) је преписала имање, заборавили су да је жива; | препишеват - ујем несв. —

Нека причекају мало да се макнеш на та“ свијет, а нем би(м) ништа препишеват:

њино је и ништа неј тамо понијет.

преплес -етем св према плес, | преплијет"ат - ијетам / -\ијећем несв“поно

во плести оно што је расплетено“.

(преплет) преплије св наћи се у води, бити заливен течношћу”. — Посоље

ни сир налије се сурутком, да »преплије« по врху сира (2: 32).

препбн"oca"н-сна -о“поносит преко разумне мере“. — За мене су сви викали

да сам препбносна.

препоријеч"ат се -ијечам се св поспорити се, споречкати се”. — Они се неш

то препоријечаше, не зна се око чеса, ма су се потле мање сријетали.

препоч'ет - очнем сва.“поново почети (плести), расплести плетиво и крену

ти отпочетка”. — Мбрала сам да препочнем и да бидне мало шире, б. променити
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понашање“. — Мога“ би да препочнеш — ако умијеш паметније, | препочета“к

-тка м узорак“. — Ну да виђу та“н препочетак, оће ли ова работница умл”ет, |

препоч'ињат-ем св“поново почињати“. — Не млим га више препочињат, нбако не

вал"ане Нану, вал"аће Рају.

препрат -ерем св. "испрати“. — Мбра то све да се препере; | препират

-ирам несв“испирати”. — Жене су то прале кот куће, а на препирање га носиле на

Морачу.

препрђ'ет -дим сва.“испуштати стомачне гасове крећући се на неком рас

тојању”. — Они препрђеше тамо, а потприштио и(x) смије(х), б. “забавити се бе

смисленом причом током дужег времена”. — Препрђеше цијелб попбдне испод

муpве, па им) мјери памет.

препремат-емам несв“претурати тражећи нешто“. —Штотамо препремаш

и кутариш, да ми је знат.

препрес -ěдем св препрести“. — Све је то препрела брже но би двије, |

препредат - едам несв. — Састави два клупка и препреда.

препр"игат -ам св препржити“; в. пријат.

препријеч"ит -ијечим св поставити препреку”. — Препријечи тамо неку

розгу и бачи коју драчу.

препукли -a -ô пуки сиромах, бедник, највећа сиротиња“; в. домазет.

препуштит-им св“пустити овце у туђи забран”. — Кад неки кучки пастир

»препушти« стоку мимо међе у удут клименачке планине (или обрнуто) да плати

такозвани »пријеступ« (2: 132).

прерани сир посни сир, од варенике с које је скинут скоруп” (2:31).

прерас -стем св надрасти“. — Још лијеча“к па ће и оца да прерасте, в.

рас/т).

преријеч"ит се -"ијечим се св “споречкати се, посвађати се“. — С неким се

преријечио и дофатио ову ћустију од осамна“с килан и мануо да га удари ка

стапом.

преродит - оди свв. пријерод.

преруч"ит - учим св пребацити садржај једне посуде, вреће, у другу”. —

Преручи оно жито у мању врећу.

преса“мит"ит се - итим се св превити се од изнемоглости”.

пресегнут се - егнем се св префорсирати се“. — Нијеси се пресегла у дом

колико јеси ли у род (4:226); | пресезат (ce) -ежеш (се) несв. — А не би савјетовао

да се пресежеш више но можеш (4: 287].

пресефтит се -им се сва.“погрешно идентифковати неку особу или појаву“.

— Ти си се пресефтио: Славко је Мисуров, а Свето је Зарин, б. сметнути с ума,

заборавити“. — Замало то да пресефтим (4: 249).

пресијек м повреда лумбалног пршљена”. — »Пресијек и »пресјекло га«

каже се за болове у крстима који наступе од наглог ударца или покрета (2: 531 — по

тумачењу Т. Ораовца). — (На Спасовдан) се многе жене омотавају око паса гором

од дивље тикве и тијем се, по народном вјеровању, спасавају од пресијека за сву

годину (2: 242); | преćеј (се)-сијечем (се) св 1. расећи надвоје, на делове”, в. ćеј,

пресијек, 2. испред некога прећи преко пута, пресећи неком пут“, в. прес/т/, 3.

безла. “повредити лумбални пршљен“. — Преćекло га више репа и нађе га чудо:

не може ни да лежи ни да се дигне, в. са тињат се, б. изазвати упалу грла или

компликације на дисајним путевима од хладне планинске воде”. — Не попиј, шапуће
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неко, више од десет гутљаја, ако си уморан, да те не пресијече (8: 384); 4. престра

шити (се), престравити (се). — Преćече ме оно дијете, још се не могу поврнут, |

пресијецат -ијецам несв. — Цијелбга ме вијека понешто пресијецало па ни сам

више не знам јесам ли још цио.

пресилит-и св“осилити се“. — Е су они силом пресилили /До Бога се не боје

никога (5: 306).

пресипат -плем несвв. сипкат.

пресказаније / пресказаније с предзнак, предсказање”. — А онда пошле

се причало то е било некакво пресказаније. — И то е, ова садашња звијезда,

могло бит некакво пресказаније.

прескакало с место на коме се може прећи, »прескочити« преко потока“.

— На та се, прескакала могло прескочит с камена на ками да ниђе не сквасиш

опанке; прескакат -ачем несв1. прелазити скоком преко препреке“. —

Прескакали су ибрети преко за да и брали бабине џање; 2. ружити, псовати“.

— Прескакала га ђе је гој стигла, ма се бојат да ју једном не уфати за летњак, |

прескочит -очим св“пребацити се скоком преко препреке“.

прескубат се - убам се несв“отимати се“. — Они су се око тога прескубали

Годинама и никако да се догов бре, в. рој, ротоша, | прескус -убем св према скус.

— Свака јбј је јадна и прескубена и не знам оте ли јбј претијецат, в. рог, ротоша, |

прескубеница ж мршава овца“. —У оне њене прескубенице ка да се враг укотио:

ниједна јбј га нема ни капју.

преслица / прешлица ж направа за предење вуне“. — И влас и нагрепци се

преду на »прешлицу« (2:30–31).

пресло с геогр“горски превој“. — Једва смо издушили на оно пресло, а не

знам како сам ижл”ега“н из Рупе от Козела (12: 32).

преснећиват се -ујем се несв“падати у несвест“. — Он се преснећива ону

нбј, и ć"утри дан, али му нијесу могли ни крв уфатит. — Иако се мнозина због

сувишног одливања крви преснећују, ипак се пуштање крви сматра корисним (2:

555): | преснећивање с падање у несвест”; | преснијет ж исто“. — Преснећи

вање, тј. преснијет, иначе падање у несвијест, несвјестица и пренемоћ, долази

од тјелесне изнурености у боловању или од жалости (2: 522), | преснијет"ит се

-"ијетим се св“онесвестити се“. — Он се преснијети, заустави кола па га унеси у

кућу. —Тун се преснијетила, понијелију у кућу. — За болесника те врсте каже се

»преснијетио сек или »пануо у несвијест« или »пренемога” ce« (2: 522]; в. тезат.

прест) предем несв“прести“. — Ако идеш и предеш али плетеш, нем'б

коме чоеку а ни ђетету малбме пут да пресијечеш.

престајат -је несв“прекидати“. — Ови кијамет не мисли ни да мања, а не

да престаје; || престанут / престат-нем св прекинути”.

престојат - им несв“провести време стојећи“.

престоница ж престоно место, седиште онога који је на престолу“. — У

Цариградје та наша православна престоница и данас и зашто тамо да претвори

се цијелога српсва престоница?

преступнина ж накнада, обештећење“. — Био је саграђен у Царинама млин,

...и то новцем који су Васојевићи платили Кучима као »преступнину.« за неке по

чињене штете (1: 233).

пресудит -"удим сва. пресудити, решити неки спор“. — Што се није могло

пресудит — Божина га мога“ пресудит, б. осудити“. — Та час су га уапсили,
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повели на Цетиње и пресуђен је био на смрт, | пресуђеват -ујем несв“судити,

доносити пресуде“. — Божина је пресуђева млоге свађе и маразе.

пресукат (ce) -учем) (се) св 1. превити се, увити се“. — Некако се телету

пресука огрл”ак и да се нијеса“м тамо нашла, зама“кло би се, 2.а. “премотати,

намотати“. — Пресукала је она сву пређу, б. *»нанизати«, претуpити, пребацити”.

— "Он је више пресука и седа“ндесе-година“; || пресукиват -ујем несв“увија

ти“. — Уз трљање се штипају и пресукују тзв. »гуштери« уз хрбат и иза лопатица

(2: 515); — се оронути”. — Пресукала се од јада“ који су је били и мука“ које је

претрпл”ела.

прес"ут преспем св пребацити садржај једне посуде у другу”. — Преспи оно

мало варенике у сафицу па опери бронзин, в. насут, || пресипат / пресипат

- ипам / - ипам / - иплем несв.

пресушеват -ује (не)св“пресушивати“. — Никад оне нијесу пресушевале

(Кж), в. сњежаница, * пресушит -уши св“остати без воде“. — Не знау л”уђи да е

Јама од Лисца пресушила (Кж).

преćедник м председник”, в. сврнут се.

преć'ej (ce) -сијечем (се) св. в. пресијек.

претакат -ачем несв“преливати течност изједне посуде у другу”. — М"бра да

претаче вино зашто му је ба“чва пуштила на једно мјесто, fпреточ'ит - очим св. —

Вино је све преточио у оне канте, а потле ће га у боце. —Вино се мора преточит.

претат -ћем несва. “прекривати жаром на огњишту (хлеб, кромпир) да се

испече“. — Претале су жене л”еб, разгрну жар па на плочу и покрију, б. прекри

вати увече пепелом жар на огњишту да би се ватра сачувала до следећег јутра”. —

(Лопатицом се) огањ преће и распрећује (2:88).

претварат -ам несв“послушати наредбу, захтев старијега“. — Мислите ли ви,

ђецо, претварат, али да донесем ону дреновачу; || претворит-орим св.“пристати

на нешто после тврдоглавог одбијања, привести се разлогу“. — Претвори што ти се

каже (4: 188). — Стално му зборим, а 'бн неће да претвори. — Не шће ибретница да

претвори да сију Ćека“н, — се св 1. прећи из једнога стања у друго”. — Ва“с сам се

у голу воду претворио (ознојити се); 2. “причинити се“. — Претвори ми се да навр

обора сто и чек.

претегнут -нем св 1. превише затегнути”. — Мало си то претега“н, знаши

како ћеш га одријешит, 2. превагнути на једну страну”. — Бој им се да ти десна

страна товара не претегне, претеј - егнем св превише затегнути“. — Не

претегни то, чоче, нећу га мој одријешит, | претезат -ěзам) несв1. јаче за

тезати“. — Доста је, нем'б више претезат; 2. накретати се, померати тежиште на

једну страну”. —Чињи ми се да ти мало претеза на-ву банду.

претеј -ечем св 1.a. заобићи, испредњачити“. — Претекли смо и(x) не

кијема пријечцима, б. зауставити“; в. ова“дар, 2.а. “преостати? — Заговорио

(се) варећи сјеме да с њим једну зграду посијеш, која ти је иза дуга претекла (2:

453); б. преживети“. — Нико није претека“н да прича што се од њи чињело, 3.

“предупредити“. — Прос прсте (су) њина међусобна злочинства гледали и доста

пропуштавали и подпиривали да и је више, а не да и претеку и умале, в. лакар

дија (Ж); | претијецат - ијецам несв. — Претеци овце да не ујаве у ливаду. —

"Иди пол"ако за њим, немб га претијецат. — Не зна се били ико претијеца; ||

пријет"ок м кретање пречицом да би се неко пресрео, пресретање“. — Кренуо му

је у пријеток.
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претио - ила -о“угојен, дебео“. — Претиле су му овце, зна он ђе ће и повес.

— Лакрдија купус не зачиња, но сланина и претило месо. — Сјутра ћу ти оправит“

два претила овна (2: 421469). — Милан коња јаше претилога (5: 253); | претл”ат

-àм несв“гојити се, товити се“. —Жири двое прасади иједно му лијепо претл”a, a

онб друго е злорано.

претират -ěм несв“притискати, натирати“. — Уз претуцање (овна, јарца и

вола) жиле се још и претиру палчевима (2:15); | претријет претрем св“пресећи,

прекинути”. —Љути сенџир лиме претријети (2: 421).

претоварат -ам несва. поново товарити”. — Нема друге — м бра се

претоварат, б. пребацити терет с једне товарне животиње на другу”. — Ено их),

претоварау на наше магаре, в. оптеретити више него што је допуштено“; |
претовареват - ујем несв|| претоварит-им св.

претови (?). — Мишићи међу палцем и кажипрстом... који се зову »претови«

(2: 515-516).

преточит - очим в. претакат.

претрапит-им св“дубоко прекопати“. — Претрапила сам тамо сваку стопу

ил”аду пути; || претрапјеват -ујем несв“прекопавати“. — Претрапјевали су ону

баштину десе-пута“, а нико не зна кое су јаде тражили.

претрес -есем св, в. трес, жандамерија, | претресат -ам несв. — Дошли

су да ми претресау кућу: и гаће посране ђечиње су пребискали, в. истресат.

претророг м стари ован (6-9 година)” (2:11).

претуј -учем св“претући, испребијати“. — Е, ако те нећу претуј ка мачку,

евође смо, нб ми се изма“ки; || претуцат -уцам несв“кастрирати мрвљењем тес

тиса”. — Претуцали су их), бикови се претуцају, јарчеви и овнови, а и коњи су се

претуцали нб су они остајали јаки и онда се стегне концем. — Овна, јарца и вола

претуцају... дрветом што се зове шкопач (2:15); в. туј, преврћат.

претурават (ce) -ајем / -āјем (се) несв“пребацивати (се), премештати

(се). — Ово што они претурају..., са неко вели: што ће мутб2 А он ту те колико

заради; в. прегонит, || претур'ат -урам несв“исто“. — Да видимо оћемо ли се мој

ђе претурат на Језера; || претуpит-им св 1. преврнути, оборити“; 2. доживети“.

— Вел"аше ов"бђен један: „Душе ми, не може напуни(т) осамна“з година“!“ А он

је претурио четрдес!

прећерат -ам св 1. прегнати, претерати“. — Све су то прећерали до

Опасанице; 2. преувеличати”. — Вели да је уфатио зеца фаровима и пратио

га по километра, а мало је прећера: тамо нема правога пута ниђе ни сто

метаран.

преудат се -ам се св поново се удати“; в. сироче.

пречавина ж кожни опанци с лицем од опуте; в. опута, опуташ, | пре

чанице мн“исто“. — »Испријечани« се опанци зову »пречанице«, »пречавине« или

»опречанице«, арб. пријече (2: 91]; в. испријечат.

преч"a"ц -чца / пријеч"a"ц -чца м краћи пут, пречица“. — Ту се могло ако е

чоек ћера козе али овце на пречац, а с кравбм и с коњем никако (Кж), в. заод

ница, | пречoкуп м “право прече куповине“. — Његов га пречокуп, поредник ти

је, а ако неће, тражи га ко оће; | пречокупа“ц-пца м човек који има право прече

куповине“. — Нијесам ти ја пречокупац, но ако ће, реци му да и ово моје узме, да

га не оставјамо ониjeма лисицама Пуш'овијема (11:67).

прешаж 1. потреба”. —Ђе се јави преша, ту се оће посла (2:426); 2. журба“.
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— Каква ти је преша?; | преша“н -шна -о који има потребу за нечим“. — Батали

тб, чбче, нијеси толико прешан да не мош причекат два дана; | прешно прил,

в. иричуваш.

преш"ит -"ијем св "прошити“; в. раскројит, | прешијеват -ијевам несв.

прешлица ж в. преслица.

прештул"ит -улим св пригњечити, нагњечити“. — Прештул и прс вратима,

а лако сам мога“ беж њега остат.

п'ржина ж песак, шљунак”, в. мутница (1:248).

прибачеват - ујем несв1. додавати (на гомилу)“. — Не прибачујте више,

неће ни то мој понијет, 2. добацивати“. — Нико му не прибачује ни на стопу, |

прибачит-им свв. бачиш.

приба“жђ'ет -а“здим св 1. појавити се на месту које ништарији не може

припасти“. — Откуд је оно приба“жђело; 2. умукнути, ућутати“. — Има ли кога да

га клепи по носу дако приба“зди.

прибиббк м модерне окретне игре”; | прибијат (ce) -"Ијам (се) несв1.

“приљубљивати (се), емоционално се везивати за некога”. — Та се макања прибија

уж њега; 2. “причвршћивати, закуцавати“. — Неће, вели, прибијат ону штичицу,

оће да ју закбла, | прибит -ијем св.

прибјележат -ам св“прибележити”; в. обуца“к.

прибрајат -ајем несв“појављивати се као вишак (приликом бројења оваца

на струзи)“. — Ево трећу н"бј прибраје ми се по једна али двије, | приброја“к

-јка м вишак оваца приликом бројења”. — Кад бројиш овце на стругу па се нађе

више нб што имаш, приброја“к је, ускочила неђе нечија, ка“ (д) су се бул”уци

размињoвaли, | приброј"ит (се) —"оји (се) св наћи туђу овцу у свом стаду”. —

Прибројиле су ми се двије, не знам јесу ли Маркове али Петрове; уп. неуброја“к.

прибрат берем св према брат насећи додатну количину“, в. пора (2: 62).

привал"ит - алим сва.“сести, обично старачки“. — Вала је и овој младости

мој бј вријеме да привали, б. сести и заћутати, остати без права на реч“. — Привали

тамо и не чопли. — Привали тун и муч!; в. накончат.

привежеват / привеживат / привезиват-ујем несв“привезивати”. — Угна

тамо телад и нем бих) привежеват; f привезат-ежем св. —Теле привежи ђе се

Не може замотат.

привидат -ам св“пришрафити“; в. видат.

привикават се -āјем се несв“навикавати се“. — Привикаје се ка маг"о на

самар, } привикнут (се)-нем (се) св навићи се“. — Привикне се чек и на зиму

и на шогу.

привирет -ирим сва.“погледнути, с циљем да се нешто провери, сазна”. —

Привири и погледни што чине она ђеца, б. свратити успут накратко“. — Ја теке

да привирим, да не рече свијете смо се посвадили; || привиреват -ујем несв.

— Нијесу к нама привиревали веј три неђеле и зна ли к'о да се нијесу на некога

напучили.

привијат -"Ијам несв“стављати мелем на рану”. — Ка“(д)-се чек удари,

начињали су неке мелеме, привијали нечесове траве, i привит -ијем сва.“при

вити“. — Ја му оно опра ракијом и приви неку крпу, б. ударити“. — Прекини да ти

не привијем задлана“к.

приврстат -ам св жучно на нечему инсистирати“. — Што си то сад

приврста?
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привуј -учем св. "привући, притерати”. — Сијено се привуче око стога и

тама се са дијева. — Ка“(д)-се привукла прва мрак, ми смо стог завршевали, |

привуковат-ујем несв. — Привукују сијено извише кол”ата, - се примицати се“.

— Погледните онога несоја како се привукује да нешто чуне.

пр"иганица ж народни колач, од неускислог теста, уштипак“. — Знају за при

ганице од потанких комадића пшеничног теста, који се пеку на маслу (1:261). — Од

приганих јела у Куча су познате само »приганице« (2: 102); | пр"игат -ам несв

"пржити“. — Нека ти то са"(д), пригаћеш ка“(д) помуземо. — Жене се договоре да

пригају приганице (2:489). — Стрина Марта оћаше изнијет приганица и сира (4:86).

пригнат -ам / прижденем св притерати, примаћи”. — А ну да пригнамо

оно мало сијена до стога. — Пригна сам их) те су их) ђев бјке помузле и ул”егли

смо у кућу, в. наш, || пригонит -оним несв“притеривати“. — Чобан и полако

пригони на стругу. — "Ај полако да ово мало још пригонимо ка“ крају (2:27).

пригора“к-рка м стрмина која се диже од равнине, пристранак“. — Њему

је кућа испод онога пригорка навpливаде. — Осим кућишта некијех старијех села,

којима је ребро к пригорку окренуто, садањим кућама је увијек листра к брду (2:

80).

приградит - адим св“доградити“. — Приградили су кл”орицу уз неки ками,

| приграђеват - ујем несв. — Немаш више ђе ништа преграђеват.

пригрдит -pдим св. “додатно наружити“. — Пригрдили су их) нема куј

грђе, | пригрђеват -ујем несв“додатно наруживати, чинити ружнијим”; в. кора

ча (1:291).

пригрес -ебем св“огрепсти до краја”. — Пригребити то и не причај).

пригризат - изам несв“загризати“. — Нећу га пригризат то ђаб мака“, |

пригрис-изем св“загристи“.

пригријат јем) св угрејати, припећи (о сунцу). — Пригријало је, вала, те

лијепо, за исто ни неће бит) зима.

пригрнут -рнем св 1. мотиком набацити, прибацити земљу (уз лозу, кром

пир, кукуруз)”. — Пригрн и то мало па 'ајмо, 2. набацити на леђа, преко рамена, ка

кав топлији одевни предмет (кад захладни)”. — Пригрн и та“н кап от, неј се запотит

не бој се, | пригртат / пригрћат-ћем несв. — Рекли су да те нешто да пригрћу

у Пол”анице.

приг"учит-им св према учит. — А што си то пригучила, неће ти га нико

узет.

прид м а. рођење детета”. — Рођење се у Куча инако зове прид (2: 208), б. до

датак (у трговини, размени)”. — Дате Марка, ево Зотовића / Не тражимо никаквога

прида (5: 185); | придават -аје несвв. припомој, | придат -ам сва. “додати“. —

Придај) му јошједан гроздић, и Богуће бит милије. — Стани да придам сироваке,

дуже трају, в. припомагат (4:54). — Ка“(д) дође да манкае уле, прида, б. повећати

млечност“. — Они "ојду у Ком, она га опет толико придадне и има га сво л”ето.

придигнут се -нем се сва.“усправити се из лежећег положаја”. — Оћаше да

се придигне и да се пита са мном, али не мога: паде назат и заплака ка мало

дијете, б. опоравити се од болести“. — Мало се бјеше придига“, али ће му још

требат да се опре на ноге || придизат се -жем се несв. — Придизаше се помало,

а богме је камено. — Кад се у ма којој болести осјети огањ који је још у вези с

бољоглавом, одмах се посумња, да је то »болешчина«, за коју се вјерује да се може

пренијети на здраву особу самијем погледом болесниковим, особито кад се овај
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почиње придизати (2: 528), в. болес, болешчина.

придират се -ем се несв“прибијати се уз некога, везивати се за некога“;

| придријет се -ерем / -дрем се. — Ка“(д)-се придре, не мож га мај колико ни

кршијел“.

придржат -ржим св примити, прихватити“. — Пребегли су у Куче и тамо

»придржали.« Св. Николу (1: 362).

приђенут -енем св“причврстити иглом, прикачити, заденути”.

прижд"ит приждим св припалити“. — Дајте ђеду жишку да прижди

цингар, | прижижат - ижем / приждират - ирем несв. — Ови господичићи нете

да прижижу без на кресу. — Виђи га како приждире — нбс му изгорио!

прижирит -"ирим (не)св“прихранити, подгојити свињче“.

призálj|м"ит -'ālјJмим св потерати, појурити, подвикнути”. — Да их) није

призајмио, могли су они тако до зоре. — Призајме Шогоњицу једном гором (2:

448); в. трутињак, i приза{j}млеват -ујем несвв. лентуз, напужеват.

призват -овем св“гласом или гестом позвати кога да се приближи“. — Ако

почну да бестијају, ђедо би и(х) призва да им) нешто рече: — се дозвати се (паме

ти, разлогу)“. — Даће Бог да се призове, ма се бојим да неће; || призиват -ивам

/ - Ивлем несв“сазивати, окупљати“. — Л”уђи су се ва“зда призивали на славе, на

светковине, да се срету и да луцку ријеч промијене.

приздренски -a -o “који се односи на Призрен“; в. матарута.

приздр"ет се / приздријет се приздре се св безл привидети се”. — То исто

ваља рећи и кад се коме што ноћно у путу »приздрек (2: 327), | призират се - ире

се несв. — Овој се баби нашбј, откад је оћорела, све нешто призире, | призИрка

ж привиђење“, в. прикажеваш се.

признават -ајем несв. —Тб му се признаје у лупештво, | признат -ам св

“признати“. — Признали су му за пенсију и он б што је био у четнике и имали су

право: никад није патиса и насум им) је вал”а и тамо док је био, | признање /

признање с. — Они су те медање и та признања дијелили матарама и то онијема

који су ови народ највише нагрдили.

прија ж терасасто подзидана земља, да се не би зарушавала под утицајем

великих киша“. — Стрме и подзидане земље зову се »прије« и »позиде« (2:44).

пријат -а несв“бити по укусу, одговарати по квалитетима“. — Мене то

пријало.

пријазан -зна -о пријатељски расположен“.

пријател” м 1. снахин или зетов отац према родитељима онога другог“.

— Пријател' ти је кад ожениш сина али удаш кјер па њин ота“ц, зета ти али

сна“e; 2. “особа од посебног поверења, присталица“. —Такве пријателе само они

могу нај – оне који се не броје у луђе; || пријател"ица ж снахина или зетова

мати”; | пријателски -а - б који се односи на пријатеље“. — Ја се нашан у трпезу

пријателску; || пријател”сво с. — Да да Ббг да витб пријател сво бидне сретње

и дуговјечно, | пријателит / пријателит се -им се несв“договарати се о скла

пању брака своје деце и успостављању новог пријатељства”; в. обиснут.

пријевара ж превара”. — Свакоруко мисли и премишља / Какву ваља чињет

пријевару (5: 70); в. рочиште.

пријед прил пре, раније“ (Ж. 1724).

пријеки -a -ô први, најбољи“. — За то је најпречи лијек — сби ракија.

пријеклад м дужа гвоздена полуга са увис повијеним крајевима, на два
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пара кратких ножица, на коју се наслањају дуга дрва на огњишту, камен, камени

оквир око огњишта с истом наменом”. — Набачи се главња на они пријеклад (Бч).

— На огњишту до упрета је пријеклад, иначе демир-оџак (2:87).

пријенут пријене(м) св 1. прионути“. — "Ајде, ćеди с луђима, дако ти

пријене нешто од) чојства; 2. отргнути“. — Унио се у предиво, не да види како

расукује већ да је пријене да јој придикује (4: 36); | пријењат пријења(м) несв

приањати“. — Лептирић... што пријења на свјетлост од лампе ноћи (2: 293); в. де

iеНеfiftiff.

пријеплет м в. лесице (2:90).

пријерoд м богат род лошег квалитета”. — Све се наца“ктало, али ће опанут

и ако што бидне от пријерода, | преродит -оди св родити више него што биљка

може издржати“. — Не вала кад не роди, а није добро ни кад прероди.

пријерода ж нарав, природа“. — Он је вазда био мелемне пријероде.

пријеса“н -сна -о који је без квасца”. — Млијеко је обично киčелб, а

вареника пријесна (Бc) (2: 100); | пријесна“ц м хлеб од кукурузног брашна уме

шен с младим сиром и скорупом, тип пројаре“. — Смрвљен млади сир умијешен с

малко брашна, па испечен као обични колач у огњу (2: 102).

пријеступ м накнада, глоба коју плаћа чобанин због пуштања оваца у туђи

забран или пасиште“. — Мбрало се пазит да ти овце не прескоче међе и за то се

плаћа та“н пријеступ, в. препуштиш.

пријет"ок м пресретање“, в. претеј.

пријетран -a -o “прејак, премастан, непријатног укуса”. — Ово ми неш

то запире, некако ми је пријетрано. — За њега никаква јеђа није могла бит

пријетрана више нб за прасе.

пријечат пријечам несв“крпити опутњаке“. — Прсли се опанци крпе или

»пријечају« (2:91).

пријеч"a°ц -чца м пречица“; в. завод, | пријечница ж a. “косо поста

вљена греда којом се учвршћује кровна конструкција”; | пријечњак м исто”; в.

клијешта, штица (1: 236 248), б. * фино обликоване летвице у наслону столовача“.

—У столовач је оздо из столице утврђено по 7-8 пријечњака (2:87).

пријеч"ит пријечим несв“спречавати, ометати“. — Ако му не мош помој,

нем"б ни да му пријечиш, па како испане.

прикажеват се-ује се несв“привиђати се“. — Јеси чуја за Роге, навр Медуна

Гбрњега, ту има оно ђе се прикажуе, тобош на некакво мјесто ка призирка

некаква (Бc), | приказат се - аже се св“привидети се”. — Њему се тамо нешто

приказало и од|-та“дар је почео да стреца.

прикастрат - астрам несв“сећи последње гране, гранчице које су за сечу

планиране или за неке намене недостају”. — Са“(д)-те д'бј док прикастре ону

ломину; || прикастрит -им св. в. Кастрит.

приклат -олем св заклати рањену животињу“.

прикл"учат -ам св“окренути кључ у брави“. — Прикл'уча та врата да не

мислим на ву санштину.

приковат -ујем св“прикуцати”; в. табан.

прикблат-блам св залепити, прилепити“. — "Ајде, немо плакат, прикблаће

тб ђедо и ништа се неће виђет е л'омјено.

прикрадат се - адам се несв*прилазити скривајући се“. — Виђи како се

мачка прикрада ономе костићу, | прикр"ac{т) се -адем се св“прићи скривајући

се“. — Прикраде се рђа да види оте ли се и посрат али само побурат.
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прикренут - енем св овлаш притворити (врата, прозор)“. — Док је било

л”уђин, кућа се није никад закл'учавала, Боже сачува(ј), но прикрени, да не

ул”еже пашче али да теле не гурне ћуш"бм; в. заклучат.

прикријеват -ијевам несв“сакривати“. — Они своју рђу прикријевају ка

змија ноге, а оте да знају све што се код) другије чињи, прикрит -ијем св

“сакрити се”. — Не може се прикрит ни трбу до зуба“.

прикршијел”ит се -ијелим се св прикачити се као крпељ, упорно некога

пратити“. — Прикршијел"или се и не дају му да"нут душом.

прикума“к-мкам други кум”. — Уз арбанашке кумове долазе прикумци (2:

212).

прикупел”ат -ам св према купелат. — Ђеца то прикупел”аше док си се

обрнуо и побјегоше, | прикупит-им св покупити нешто што је разасуто, разба

цано, растурено“. — "Ајте, ђецо, прикупите те ваше рKе да и(x) не прескачем,

прикупл”ат -уплам несв.

прикупит - упим св“докупити“. — Прикупио је педесе-Тигала“, било и(x)

је повише сломјеније.

прилеј -ежем св прилeћи“. — Ја таман прилега“ да одријемам ка“(д)-се

тамо нешто обурда, в. леј.

прилика ж могућност, прилика“. — Да имам прилику, ја би чешће путин

дошан да с тобом разговарам. — Сва е прилика да је он био тамо: || приликом

реч, како изгледа, по свему судећи“. — Унуче ми, приликом, сломјено и дођи да

видиш. — Како је држала канту о руци, полећела она и пала па, приликом, како е

пала, она ју канта ударила у стегно.

прилицат -чем несв“личити неком, бити сличан”. — Они приличу ујаци

ма. — Викала је нека грда кад ју је унук пита коме приличе: „Е, лико, ако мене

прилица— чоекћеш бит“. — Ако се к браћи окрене лицем, њен ће пород прилицати

роду, а ако јој се то спријечи, онда њен пород има прилицати дому у који се удаје

(2:225).

прил'убит - убим св“прихватити, сродити се“. — Пошле Лубо прил'убио

И овога зета.

примат примам несв“узимати, прихватати“. — Они се здогов бре да се

пушке не примају; || прим'ит примим св 1. примити“. — Њега су тама примили

у ту њину партију зашто су виђели да је ка и они; 2. подићи, попети”. — Мене

примише горе. — Примише га на коња и он поче да се дере, — се 1.a. “попети се“.

— Како се примила уз ону стубу да нешто дофати с тавана, пуче она стадалица

— и она навр перчина. — Онб пашче ће се и на шлеме примит, б. узјахати“. —

Мбрали су га придржат да се прими на коња; 2. пустити корен, укоренити се“.

— Усадио сам некол'ко струкбва“ домата“ и сваки се примио.

прим'aj-а“кнем св“примакнути”; | прима“кнут се - а“кнем се св. —А наше

овце, ка“(д)-се прима“кне планина (време за »издига), саме крећу, | прим'ицат

-чем несв. — И к мене се он нешто примица, ма ми насум није смио реј ништа;

В. Мицати.

примес -етем св према мес. — Приметитб у ћбш па ћемо га после избачит.

примјер м углед“, в. брацки.

примједба ж приговор, напомена; примедба”. — Њима се ника“ква

примједба не смијереј и одма те те уфатит за перчин: »реакција« и »непријател

сада“шњице«, примјећиват -ујем несв“приговарати, замерати”; в. лакац,
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| примијет"ит -ијетим св“приметити”. — Не примијетише га одма, а кад им)

рекоше да је ускочио у они лужара“к, нијесу га ни могли ћерат.

прим'оза“к -зга м “мали мозак, затиљак“. — Е лијепо ли ме стисло у

примозак и не могу главу да дигнем.

прим'ркнут -нем) св. а. “смркнути се“. — Онб су и кратки да ни били с

јесени, ca“(д) зиме, па му прим'ркни у Дол”ане. — Некијема је тадар примркло

бе(з)-свитања (Кж), б. стићи у мрак, са закашњењем”. — Доста смо примркли,

мало квасни, али здрави; прим'рцат -чем) несв“стизати касно, ноћу“. —

Гледај) да ми не прим'рчеш с овцама.

прин"ијет -есем св. а. “примакнути нешто, принети”. — Веј су принијели

виши дио и са-ће да садијевају, в. пора, б. учинити част”. — Ако му дођеш у кућу,

част си му принио (Ж 18]; | приносит -осим несв, в. носит.

прибћ"ат се - бћа се безл прохтети се, осетити сексуалну жељу“. — Њему се

прибћало на жену па се развика на ђецу да иду да оне брcтине сложе у копу. —

Приоћало му се ка некад, ма сад више онак б не умије.

припадат -ам несв“имати право на нешто“. — Њега је то све припадало ма

су му виши дио офукали, | прип'ac / припанут -ане(м) св допасти, запасти”.

— Што те припане на дио —то ти је!

припарница ж комад платна који се малом детету привезује око врата да

приликом јела не испрља одећу“.

припасат -шем св 1. везати појас”, 2. “узети пушку, наоружати се”. — Ко е

гој пушку припаса — заврга“ е с пушком на Широкар (Кж).

прип'ac(т) -āce(м) задржати на паши“. — Припаси и(х) још мало, имаш

и ка“(д) догнат. — Зам и те овце при Кому кучкбме па и припаси, нека се мало

поправе (Кж).

прип'ej -ече(м) св према пеј. — Припекла је звијезда — да очи искоче, |

припијецат - ијецам / -ијечем несв“додатно пећи“.

припет припнем св сапети, спутити. — Припни шарул у тамо у дно

кол”ата; припињат - ињем несв“везивати, путити”.

приплес -етем св“доплести,још мало исплeсти“; в. плес, | приплијет"ат

-ијетам / -ијећем несв. — Цијелбга је вијека нешто приплијетала и преплијетала.

приплод м нови пчелињи рој“; | приплодит се-и се св добити нове мла

де (о стоци, пчелама)“. — Ако Бог рече, приплодиће му се и јаре и јагње, и мала

дубина и вела ђерзбнка.

приповрнут се -рнем се св“вратити се накратко“. — Ја ћу се приповрнут да

тб поправим, “ приповртат / приповрћат -ћем несв. — Неколикаш се приповрћа

да јбј рече да што не заборави.

припозн"ит -озним св прикаснити“. — Нембј) ми млого припознит с

овцама, | припозно прил покасно“. — Углавно је било припозно.

припоменут -енем св“подсетити“. — Припоменуо ми је да му не заборавим

донијет дувана, | припомињат -ем несв“подсећати“. — Припомињи — не

припомињи, аветнбме је једнако.

припомагат-агам несв“помагати“. — Припомагали су га, ма нијесу имали

кбга; | припом"ој -ожем св“додатно помоћи“. — Ко е сирома био — припомогло

му се, придавало му се и богами је он продио (Бc). — Ни ђевојци се то није

допадало, а и Лубоју припомога“.

припор м стрма страна, оштра стрмина”. — У мали ду ижл”ега“ сам уз они
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припор.

приправа ж припрема“. —Она рукује с приправом, одређује и спрема »кола

че“ одивама (2: 110].

припрежат-ежим (не)св“пажљиво и неприметно (ис)пратити нечије кре

тање или понашање“. — Припрежа их) је да види кад иду и што носе. — Уочи

сједбе припрежи он из неколике ноћи, те опази снаху (2:297).

припр"игат -ам св“допржити”.

припријет припрем св притерати, приморати да се нешто учини или призна“.

припутит -им св“везати коња путима“. — Припути Зекана и пушти га тун

више куће (2: 35).

припуч"ат-учам несв“копчати, закопчавати“. — Њему то не треба припучат

кад одма све распучи; | прип"учит-им св закопчати”. — Не умије то макања да

припучи.

прир"ac{т|-сте св "срасти“. — Виђи како су ова два дрвета прирасла једно

уз друго.

присипат-пјем/ присипат - Ипјем несв“досипати“; в. сипат, | присут

приспем св“досути”.

прискакат -ачем несв“стизати, долазити у помоћ“. — Кад је била преша,

л”уђи су једни другијема прискакали да помогу, | прискочит –очим св“прићи,

приступити“. — Под барјак овога сина Пренташа Зекина му би прискочио пријед

нб ико, в. умолит.

прискрајнут (се)-ајнем (се) св“уклонити (ce)”. —Ну се ти мало прискрајни

и не лети ка мува без главе.

прискубат - убам несв“чупати додатну количину сена”; | прискуст)

-убем св“додатно искупсти још сена из стога”.

прислон м просторија приграђена уз кућу, обично на једну воду“, в. јед

ностраница, | прислонит -оним сва. "усправити и наслонити“. — Ја прислони

матику уз ону позиду, б. опањкати“ (Ж29); || прислањат -ам несв.

прислужбица ж в. послужбица (1:301).

присмакат -'āчем несв“додавати јелу масне састојке“. — Он лијепо уз они

л”еп присмаче и сира и скорупа; || присмочит -очим св уз хлеб појести и нешто

мрсно“. — А присмочи, бруко, ја ним се не стидиш, | присмока ж оно што се

присмаче уз какво друго јело“.

присмрђет-рд'Им) свв. приба“жђет.

присноват -ујем св“припремити основу за ткање”.

присоје с осунчана страна брда“; | присоја ж исто“. — Овце се рашириле

испот присоје. — Они су живјели горе у Присоју (Бc), | присојни -a -ô “који се

односи на присоје“. — Та“н је подић овамо с присојне стране.

присолит -олим св 1. додати соли у јело“. — Не би погријешила да си га

мало и присолила; 2. додати »муку на невољу«. — Она жива није ако нешто не

измисли и присоли, | присал”ат - ал'âм несв“накнадно додавати соли“. — Ббро

присала и најсланију јеђу.

приспат приспем св 1. заспати накратко“. — Ја приспа, а ђеца ме одма

пробудише: смију се како је ђедо заспа на столицу.

присп'ичит-им св“приковати“. — Нађи ми неку чивију да ово приспичим.

приспјева“к-вкам момчић, момчуљак. — Они јбlј) је приспјева“к, насум,

убичио и могли би ју јади од њега нај; || приспјена“к -нка м исто“. — Виђе ли
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онога приспјенка Марковога, лијеп ђетић, неби рулбк!; | приспијеват -\ијевам

несв“стасавати“. — Ђеца му приспијевају за школу, а не знам како ће им) џевап

дават, | приспјет -ијем св“доспети, стасавати”. — Био један Мијовић зЕ"иоча

па има двије ђев бјке приспјеле за удају. — Славко не бјеше приспио да иде тамо,

још млад. — За одраслу ђевојку каже се »приспјелајек или »стасала јек, иначе удад

беница или »веља ђевојка« (2: 114].

присп учит-им св, в. припучит. — Не може више ни да их) приспучи како

је опретл”a.

пристав м слуга”. — Са њима је присутан и слуга, којега Кучи зову »при

става, а још чешће »момак или »најамник« (2: 109).

пристајат -{м) несв“стално ићи уз некога, показивати наклоност према не

коме“; f пристат / пристанут -нем св прикључити се туђем стаду”. — Да ми

синој једна овца није пристала у твоје, ка“(д)-су се размињoвале; || присталица

ж овца која залута у туђе стадо“. — На зборове се једанпут или двапута годишње

носе такозване »присталице«, а то су изгубљени брави који у туђу стоку пристану

те их тамо на збору своји чобани распознају и прихвате (2: 150).

пристегнут -егнем св“притегнути, дотегнути“. — Ја га још малачко опет

пристего.

приступат -упам несв“наступати, прилазити“. — Немб овако непаметно

приступат. — Знало се како се приступа на мpца, | приступит -упим св“прићи

покојнику и породици изразити саучешће“. — Ка“(д)-су се прима“кли близу мрца

те оте да лелекају, та“н ма е искочило дијете пред њима (чини ми се — немаше

петна“з година“), па“ф пред њима, лелекали су га, а онб дијете је пред њима

приступило на мрца. — Нико не смје приступит.

присукат-учем св 1. примотати, намотати“.—Присукалаје штоје мислила,

2. “примаћи се неким годинама, остарити“. — Он је више присука шездесет, ма се

још кок'бти.

присун"ут - унем св накратко изложити сунцу, ватри, да би се нешто просу

шило“. — Присуни ми мало ону кошулу; || присуш"ит -ушим св“мало досушити”.

присут приспем свв. присипат.

приčec{т) -едем св сести накратко, да се предахне“.

притвор м тор, изба, простор за затварање стоке кад није на испаши“. —

Живб ми је у притвор.

притегнут - егнем св“мало стегнути, дотегнути“. — Притегни му ту праћу

да се не раздријеши, | притезат -ěзам / -eжем несв“мало дотезати”.

притисак -ска м тежи предмет којим се притискује врх стога да ветар не

разноси сено“; | притиска ж исто”; || притискат -искам несв1. притискивати”.

— Сир се притиска у кацу, да га преплије расб, 2. присвајати заједничку земљу,

комуницу“. — Приватна је својина постајала заузимањем, »притискивањем«, пле

менског комуна (1: 233-234). — Ови је, побро, притиска туђу земју и премеђава

међе, зато ће васи вијек и довијек земљу носит (2: 3021; i притискиват -"ујем

несв“исто”; | притиснут-нем св захватити, опхрвати“. — Ка“ дј-неђе око поноћи,

ватра га притисла. — Притиште гора, грабоваче притисле, прој се не може,

притисковина ж земља која је у комуници заузета и проглашена приватном своји

ном”. — Људи су од комунице по неколико притисли, а некима од ове дали главари

без питања народа, па траже да се све притисковине и поклони одузму и поврате

опет у комуницу. — Од којега вакта би се могле одузет притисковине од оних те су

сами што притисли (11: 431.
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притка ж мотка која се побада уз пасуљ”. — Ојдо да усијечем неку притку,

| притк'āш -āша м пасуљ који расте уз притку”. — Неће ми, насум, ништа бит

од овога приткаша.

притоварат - арам несв“додавати још ствари у товар“; | притоварит-им

св“додати још нешто на товар”.

притрајат -јем св закаснити, притрајати“. — А што притраја толико да ми

је знат. — Биће ка“ дј-се могне, мало ћеш притрајат.

притуј -чем св према туј, | притуцат -уцам несв. — Утука“ си га, вала, и

са“(д) га притуцаш, када не знаш што ћеш ш њ'Им.

прифатит-им сва. “узети; прихватити, придржати“, б. изнети рањеника с

бојишта”, t прифатница ж пастирски штап”, в. мачуга, | прихвата“н -тна -о. —

Прихватна стока стока узета на чување” (2: 40).

приц"укат-ам св“прикуцати“. — Који те ми мајстори ово прицукат да могу

објесит сић?

причалица м/ж који много и непотребно прича” (2:113); | причат причам

несв“усмено казивати”. — Ка“(д) ујутру — причау: Шпиро е погинуо.

причекат -ам св“сачекати“. — Причекај) му цијену.

прич"ет причне св налити млеко у виме (о крави пре тељења)”. — Ка“(д)

причне, она ће се брзо отелит, | причињат -ě несв. — Почела је помало да

причиње.

причестит (се) - естим (се) св; в. омрсит се, | причешћеват (ce) -ујем (се)

несв. — Поп отиша“ да служи и да причешћује; || причешће с. — Ако нема снаге

причуват -увам сва. “припазити“. — Причувај) ми то да не прекипи док

ја извадим двије-три крт бле, б. уштедети“. — Што ти није преша да потрошиш—

одв бј и причува(ј), вал”аће ти ка“(д) бидне прешније.

пр"иш(т) -штам болест коња, говеда“.

пришијеват-"ијевам несв“зашивати, ушивати”; | приш"ит -ијем св. —Ти ми

нијеси наредио да ју пришијем, а ка“(д) ми нареде да јЈурашијем —ја ћу ју рашит.

пркно -а с "стражњица“. — У старб пркно стра се коти, изр. - Ђекино /

Ђекнино (4:275); в. паркат.

прло - а с "стрмина низ коју се увек одроњава камење, на дну најкрупније,

према врху све ситније“. — Гледа и нем'б с овцама низ она прла (12: 33).

прл” м 1. дуга на крајевима зашиљена мотка за пренос тежих терета”; 2.

“зашиљено дрвце којим се у земљу забада расад“.

прлаж посна земља, прљуша“, | прл”ага ж. равније песковито земљиште,

неподесно за обраду, пашњак са ситногорицом“; | прл”ажина ж пеј исто“. —

Прежени овце преко те прл”ажине, ту немају ни да чиволе; | прлина ж исто?

(12: 33) (12: 33); | прл”ом “посни сир. — Прл”о је сир ка“(д)-се макне скоруп

(Бc).

п'рнут прнем свв. прда.

проачит се -им се св провести се, истутњати се“. — Млозини је било... да се

провесели и проачи уз јестива (4:86).

пробачеват - ујем несв“пробацивати, провлачити”; | проб"ачит -им св. —

Била је ка добра пулица от плуте и прож њега пробачена мала“Чко ка кона“ц, в.

бачит.

пробијат - Ијам несва. ударцима, силом проваљивати кроз неку чвршћу
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преграду”. — Почела је да пробија, само пол"ако да не прсне штица, б. “градити

пут кроз камењар или други тешко проходан терен“. — Он вели да је на пробијање

пута уз Морачу радио од Биоча до Дромире; | пробит -ијем св пробити“. —

Била би лепота да је ови пут пробjен до на Крс от Превлаке, | пробоја“ц -јца

“шило“. — Ови опанци од гуме не могу се начињет бес пробојца.

пробијелет - им) св безл 1.a. “појавити се као назнака свитања“. — Били

смо на Ћафу кад није пробијел”ело, б. местимично се повући, размаћи (о обла

цима)“. — Ено је пробијел”ело повр Живе и Бротњика; 2. смислено проговори

ти“. — Ада, не д'Ирај) га, не умије он ни пробијел”ет, | пробjелеват -"ује несв

почети давати прве назнаке свитања, разведравања”. — Ево ни, када, пробјелује,

прббјел м први знак свитања, разведравања”. — У пробјел смо били навр Рета.

— Ево дочекасмо и пробјели дако се више промане; уп. проведрица.

пробират - ирам несв“одабирати нешто на основу одређеног мерила“.

— Овијема нашијема балегама најлакче је да око себе пробирају брабоњке, |

пробиреват -ујем несв. — Мога“ би узимат с реда то месо, и ми бисмо умјели

пробиреват. — Па све боле овце пробирује (5: 55), | пробиркат -ам св. — Лијепо

је биркала и пробиркала ћ"брбГа Ћирка, | пробиркoлит-им свдем; || пробрат

-ерем св према брат, в. бират.

пробистрит се-и се св избистрити се“.

проблејат -ј им св“почети с блеком, почети несувислу причу”; в. блејат.

пробркат -ркам св промешати“. — Пробркајте некб та“н качамак да не

загори.

пробучит-учим св процепити, пробити“. — На плећи му чоу пробучијо / А

на прси ђула проломијо (5: 111).

прова -ě ж проба, покушај“. — Рече један млади вук ради прове (2: 464).

— Можеш-(л)и га узет на прову?; | проват провам (не)св“пробати“. — Ка“-jly

намјешћам, ја провам руку према руке (ако е нога — ногу према ноге), да видим

је ли накарадно. —Тб се прбвало пријед рата првога. — Овође ти прова(ј), извади

га па ћеш виђет.

провалит (се) — али(м) (се) св 1. пробити (се), упасти”. — Провалиле су ти

овце неђе у ливаду; 2. отворити се“. — Бол”еће те (чир) док се не провали; 3.

“урушити се”. — Ако се деси да добије вазду, тб би се зборило да се провалио

трап ћумура и изгорио би сваки лијек (Кж.). — Онај се гроб провалио, избила

драча из њега (4: 113); в. парица, 4. јести без мере“. — Провалио се ка да је доша“

из гладније.

проведрават се -aje / -āје се несв“ведрити се после дужег облачног време

на”. — Оће ли бит да ће почет да се проведраје? | проведрит се-едри се св доне

кле се изведрити”. — Оће насум да се проведри, ено је црвен за од: || проведрица

ж“мањи појасеви ведрине на облачном небу”. —"Ево и мало проведрице; уп. пробјел.

провеселит се / провеселит се - елим се св неко време провести заба

вљајући се уз песму и игру“.

провест) -едем св“испратити, провести”. — Провешћу те ја поре-пца.

провиреват - ујем несв“провиривати“. — Она је сваки час провиревала

проз једну мазгалицу, да види ко им) доди, | провирет -ир им сва.“погледнути

кроз узан отвор“. — Није била жива ако не провир и испод")-тигле, б. опрезно из

вирити, намолити се да би се нешто дискретно осмотрило“. — Умјела је да се нађе

повр зада, да провири и види ко је доша“.
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проводаџијам посредник при склапању брака“. — Онај што је прије просид

бе напитао дом ђевојчин о томе... »проводаџија« или »наводаџија« (2: 217).

проврет“ провpи св прокувати“. — Ка“(д) проври та вареника, макнију с

верига“ и потури да се ладне, | провират -ě (не)св. — Ну стркните мало огање

ми та вареника не мисли да провире.

проврет“ провре св почети тећи“. — Послије овога газа“па проврели су сви

Извори, | провират-е (не)св. — Почеће да провире и тамо ђе никад није.

провуј (ce) -учем (се) св. 1. проћи преко тешко проходног земљишта”; в.

вуј. — Не може се провуј од|-драче, 2. “уденути конац у иглу?; | провуковат (се)

-ујем (се) несв“провлачити (ce)”. — Ја не виђу ђе се ово провукује.

прогазит-им св“проћи кроз дубок снег, пропртити”.

прогнат -ам / -ж{дјенем св“протерати”. — Кудије си и(х) прогна? — Са“(д)-

ћу ја да их) проженем повр локве; || прогонит - оним несв“протеривати“. —

Мислите ли и(х) прогонит преко ливаде али низ улицу?; в. нат, гонит, навила“к.

прогриc{т|-изем св“гризући направити рупу у нечему“. — Сву ју е гриња

прогризла; в. прис/т).

прогркнут-не св "постати горак“. — Брашно је, река“н би, ка прогркло, ма

ће вал”ат прасету.

прогурат -урам св према јурат, | прогуркат ам. — Прогуркаће он те

камичке ђе неће нико, | прог"урколит -им дем. — Ови дана“шњин вјештаци

умију да прогурколе и више коло проз мање.

продават -ајем несв“давати нешто другом по одређеној цени“. — Нијесам

га продава; | продат -ам / -аднем св. — Ријешио је да све прода и да сели, теке

не знам ко ће му то купит.

прбд"ит пр"бдим в. прој.

продб-оли ж геогр“стрма шумовита страна између стена”. —Имаћеш ти ус

продб коматић да ижл”ежеш. — Онб су ти продоли што видиш лијево о-стијене

(12: 33).

продpијет -рем св пробити се“. — Једва сам продро просте грабине, |

продират -ем несв. — Тудијен га више неће нико продират, не зна се ни кудије је

пут одио, - се пробушити се, подерати се”. — Бачићу ти те гаће, видиш-(л)и како

су се продрле.

продужит - ужим сва. наставити у истом смеру“. — Само ти, дијете,

продужи такбн па ћеш виђет до чеса ћеж д'бј, б. учинити дужим“. — Кратко ти

је, нађи нешто да га продужиш; || продужеват -ујем несв. — Немаш куј тамо

продужеват, нб се лијепо врни. —Прича се да су неђе неки и штице продужевали

ка“(д) су им) окрачале, растезали и(х).

прождират -ем несв“гутати, упијати“. — Ника“(д) се вода овамо не врће

нб у све прождире они Цинцар те га зову; || прождријет прождрем св прогу

тати“. — Прича е Ђорђија да беча може да прождре зеца и да је он гледа: лијепо

га уфатила па га прождрла до по њега и тама у је Ђорђија убио и зец је жив

отишан (3:650).

проз предл кроз“. — И проз трње и проз драче на мједено гувно (2:294).

прозват (ce) -зовем (се) св добити друго презиме“. — Има два рођени

брата, један је Вујошевић, а један се прозва Савјовић, | прозијеват се - ије

вам се несв. — Ја са“[м)-се прозијева Вујошевић (Кс).

проздријет проздрем св назрети“. — Ја не могу ништа да проздрем. — Кад
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киша падајући »проздрe« који сунчев зрак, каже се: „Сунце грије, даждудара, Ци

гани се жене“ (2: 332).

прозукнут-не св узљутети (о киселом млеку)“.

про"ирит-им) св 1. пустити сурутку (о киселом млеку)“. — Не смета ништа

ако мало проиpи; 2. засузити“. — А што су овоме дулфину ђедовоме проириле

очи, са“(д)-ћемо ми казат работу ономе ко ми те кара, - се “пустити сурутку, про

суручати се (о киселом млеку)“. — Ово ти се млијек'о проирило.

пр"бј прођем сва.“проћи“. — Мбра сам поноћи да прођем поред оне јаме

у коју су бачени оне три чоека, б. наћи се на издисају, умирати; умрети“. — Кад

болесник нема апетита, каже се: „Ови је проша“, не обидује ни кафу ни ракију“ (2:

510); в. спрчкат, | продит продим несв“пролазити“. — Вазда су овудије прбдили

за Биоче, нема другога пута. — Ада, ч бче, прºбдиш ми поре-куће сваки дан,

сврни некад и на ракију. — Ти си тудије прбдио дваш али триш, а како је ономе

попу који сваки дан проди десет путин поред јаме на десет метара“ от куће у

коју су бачили тројицу да он зна (а колико да не зна — не смије ни да мисли), в.

припомој, вазда, в. освојити у картама неопходан број штихова”. — Проша“ сам ка

између капала“, а да си подигра мачбм — обалио би ме ка са стога.

пројавит -'āвим св провести, протерати стоку“. — Не мош и(x) пројавит

тудијен, ул”ејте ти у лозе, в. јавиш.

прокажеват -ујем несв“потказивати“. — Откад нема кога да прокажује,

насум су га л”укнули, | проказа ж откривање правог идентитета“. — Биле су то

боже вјештице па се тога лика одрекле проказом (2: 314); | проказат (ce) - ажем

(се) св открити прави идентитет, пријавити (се), потказати”. —Ми смо имали вјеру

да не нете проказат. — Те се од ње тражило, да лупежа прокаже. — Бојали су се, да

ће и? Какалец проказат” (2: 455). — Савни се проказало познавање трава и илача. —

Вјештици, која не угаси онај живот... којему се смрт намијени, пријети опасност од

својих другарица и једино се може избавити ако се прокаже народу (2: 295).

прокаменит -им св с муком проговорити”. — Она прокамени покоју, ма

све ређе.

прокастрат -астрам несв“просецати шикару, правити пролаз кроз

жбуње”. — Прокастра онудије око струге, не може сијено пронијет,

прокастрит -им св просећи“. — Боле то прокастрила но би иједан чек, в.

кастрит, прикастраш. м

прокидат (ce) -ида(м) (ce) (не)св“отварати се, пробијати“. — Ада здрело ти

је то, мора се више прокидат, в. срчевача,º се -"ине се св отворити

се“. — Прокинула му се ницина пот пазуво и ка“(д) је испа они спечак, Божа

благодаријо, колико је гноја источило. — Пошто се ницина прокине и гној потече,

привија се по која чашка од печенога црног лука (2:540); в. чаша, чашка, шклопа“y.

проклет-кунем несв“кунући кога, пожелети му зло“, | проклет-а-о. —Таква

му судбина кад је чоек проклет, | проклетница ж 1. вештица”; в. јаскат, 2. жена

трагичне судбине“. — Богју је поčека“ проклетницу да бијелбга дана не види.

проконадур м члан црквеног одбора” (2:131).

пролаз м прелаз преко ограде“. — Тунти је прблас па уз ливаду на стругу,

| пролазит-им несв. — Пролазиле су тудије војске, ма је од некије било мање

несреће нб од понекога домаћега фуцмута; || прол”еј-ежем св проћи“. — Са“(д)

пролеже тудије, ако мало по иташ, стигнућеж-га до Ћафе.

проламат се -амје се несв“одјекивати”; в. било, | пролом"ит се - оми се св.
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пролетњак м први пролећни дан”. — Прољетњак се зове први дан марта

[2: 240). — Првог дана марча почиње прољеће и тога се дана уждије прољетњак (2:

333); пролећно паљење »сметишта«” [1: 308; в. нап. Ур.); || прол”еће с пролеће“,

прол”ећи прил у пролеће, током пролећа“; в. јесени; || прол”етбс прил. — От

прол”етбс пио сам и попбдне, в. урват.

пролив м "житка столица, као последица поремећеног варења“; |

пролијеват се -"ијева се несв1. добијати пролив (о стоци)”. — Говеда су нешто

почела да се пролијевају; 2. изливати се”; 3. сагоревати (о метеоритима)“. — Про

лијевање звијезда увијек значи нечију смрт (2: 332); | пролит се -ије се св до

бити пролив“; || пролитат се - итам се св. —Не вал"анимало ако се живо пролита.

проманут се -'āне се св проведрити се”. — Стануће овб, промануће се, |

промањиват се -ује се несв“разведравати се”. — Ово се не мисли промањиват,

нека ни Б"бк Поможе.

промај -акнем св“проћи неопажено“. — Ћ"брбме све може да прома"кне

теке ако га неђе не дерне, | прома“кнут -а кнем св“исто”; | пром"ицат -чем)

несв1. пролазити, промицати“. — Промицале су тудије и њине и наше и трање и

балеге, а грдноме народу никад није фалило ћотекан, 2. почети падати ретким

капима, пахуљицама (о киши, снегу)“. — Промиче помало, ма небо »вел"И« да неће

панут (киша).

прометат се - ећем) се несв“претварати се чаролијом у нешто неочекива

но“. —Дош'ā“н је вака“т да се и нес'оји промећу луђима, | прометнут се - етне се

св. — Веле да и баба може да се прометне ђевојком. — Оне три главичице прометну

се дукатима (2: 282). — И он ће ако је за то крив давати џевап вишњему сајбији, а

мене и још неколицину, којијех сад нема то прометнуло хајдуцима.

промијен"ит -"ијеним св*променити (се)“; | промјењеват / промјењиват

(ce) - ујем) се мењати (ce)”. — Да и распашу и по своме калапу удесе ка друге

народе... кои су се калапили и промјењивали себе и све свое (Ж 10). — Свака се

кућа промјењује те нагледа у мусафирске одаје, да не би што мањкало трошка,

промјена ж 1. преобука“. — Отишла, кукавица, да га види и да му понесе

промјену, 2. размена”. — Трговало се на стари начин промјеном.

промијешат-ијешам св 1. промешати“. —Промијешајте неко то млијеко,

2. "испретурати, испремештати“. — А да ми је знат ко ми је промијеша ови алат?!

промислит-им св размислити, свестрано проценити, »прочешљати« у ми

слима”. — Промисли па иди паметније.

промрдат (ce) -ам (се) св. почети мрдати, промешкољити се“. — "Ајде се

промрдај) се мало и не вегарчи се тун.

пронијет - есем св 1. проћи носећи”, в. рад, 2. почети носити јаја (о младој

кокошци)”. — Пронијела ми је она пиргица; || проносит - осим) несв. — Вријеме

и{м) је да проносе и ове друге, неће ни оне затиснут; || прон"oca"к -ска м прво

јаје које снесе млада кокошка“, | прон"оска ж млада кокошка која снесе прво јаје”.

проник м ницање усева“; || проникнут-не св“изнићи“. — Проникло је те

лијепо, | проницат -"иче св. — Почело је да прониче.

пропадат -ам несв“урушавати се, осиромашивати“. —Треба да видиш каква

имања пропадају; || пропас -анем св. — Жали, Боже, каква кућа пропаде.

пропаметат - етам св“привести се памети“; в. изаветаш.

пропет пропнем св1. усправити се, уздићи се на прсте“. — Ка“(д)-се пропне,

ето ти чек от четири педе и ромаче, 2. уздићи се на задње ноге (о коњу)“.



Речник Куча 339

пропират - ирам несв“испирати”. — Жене су прање носиле на Морачу,

прале га, пропирале, сушиле, о јаду радиле, | пропрат - ерем св“опрати на бр

зину мало ситног рубља“.

пропирит - ирим сва.“засновати стално станиште палећи ватру”. — Не зна

се ђе су наши стари најпрво пропирили, а више је чудо како су тун живјели, б.

“потпирити ватру од запретаног жара“. — Виђи, ђедо, мож (л)и пропирит "ога“њ,

да туримо кафу.

пропог"анит се -им се св "постати поган“. — Што се десило те се ови наш

ђетић пропоганио.

пропр"игат -ам св“пропржити”.

проп'ртит-им св“прогазити снег целац, направити пртину”. — Кад намете,

тешко је и до стога да пропртиш.

пропунут-унем св“пирнути”. — Пропуне мало ćевер.

пропутит -утим св упутити (се), запутити се“. — Кад се намире, пропуте

онамо ђе се љепша фарба прима (4: 369).

пропуштит-им св“пустити да неко или нешто прође, уступити пролаз“; |

пропуштат / пропушћат -уштам несв, в. претеј 3; || пропуштават -āјем несв

“исто” (Ж. 13).

прораст) -сте св избити, израсти кроз нешто што је раније (по)расло”. — Не

очистисмо ови шлам и ево је прож њега прорасла трава; || прорастат-аста несв.

—Тун се више неће косит па нека прораста та травул”ина, брзо ће ми и прос кости.

проргат-ам св прочачкати“. — Проргаће они и оно чеса нема само ако их!

запане; | прорголит -ИМ cВ Дем.

прос"a"ц сцам човек који иде у просидбу“. —Они што иде на просидбу зове

се проса“ц (2:216). — »Просац«, који први иде да проси девојку, обично је отац или

најстарији човек из братства (1:273); прос"ит просим несв1. тражити девојку

за жену“. —Наш ота“ц није мајку дваш просио; 2.“тражити милостињу“. —Такву

би смрт чоек мога“ просит по свијету, | просидба ж. — Просидба или вјеридба...

је раније чињена често пути у најранијем ђетињству (2:216); | пр"oćáкм просјак“.

— Габели нијесу били проćáци, они су шћели, да раде, да калаишу кота“н,

габелке да фалетају; || проćâч'ит -'āчим несв, просјачица / проćaч'ица ж

“просјакиња”. —Не мош се у пл”ацу одбранит од проćaчица“. — Млада курва стара

просјачица (2: 432); || просјаче -ета с. — Најстаријему, просјачету од заната, ако је

пет година (4: 179); || прошња ж просјачење“. — До сад сам прошњу и фалетање

друкче замишљала (4: 179).

прос"ијат -ем св“пропустити кроз сито (брашно)“.

просијеђет -ијед и св од дуге употребе, ношења, истањити се до провидно

сти (одећа, на лактовима, коленима)“. —Тебе су ти те гаће просијеђеле на кол”ена.

просинут - Ине св безл показати прве знаке проведравања”. — "Ево нека ни

мало и просине.

просипат / просипат -иплем /-ипам несв“нешто нехотице или хотимично

испустити из неке посуде, из уста“. — Ако не може да прими причес, не смије јој

га дат да га просипа из устин. — Нека базди тамо да се отрбв не просипа међу

њима. — Виђи ђе се то жито просипле из вреће и уфати ђе прсла, | просут (се)

проспем) (се) св 1. излити, избацити садржај из неке посуде”. —Тебе је с ове боце

пала затиска и просулати се ракија. — Пазите митб млијек'о да га не проспете; 2.

“добити килу, херније“. — Просуо се од екања, | просут -а -о који има килу, Хер
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није“. —Он је, мученик, просут одавно, вал”a стијене по тије радова“ и опучио се.

просј- в. проč-.

проскубат - убам несв“чупати коров кроз пшеницу”. — Проскубали смо ми,

а ка“(д) се бидне жњело, заскакаћемо то те остало; | проскус -убем св“прочупа

ти”; в. скус. — Ево још мало, да проскубем ово до краја.

просоч"ит - очим св.“потказати”. — Бивало је, да неко своју дружину просочи.

— Једном Вуле Османов и Вељо Цеков буду просочени од свога ортака за три груд

ска коња (2: 160 468). — Кога сам просочио? (4:317).

простират -ем несва.“разастирати, ширити оно што је смотано, сложено”.

— Мајка простираше прање по оније пл'ôча“ ка“(д)-се двое-трое јагњади разиграше

и једно — преко ђедове кошуле!, б. припремати лежај за спавање“. — Ја бјд"о да

простирем, а ви виђите докле ћете, | простријет прострем св. — Ако ми неко

простре да лежем, дала би му напул"он; || простирка ж постеља”. — Куч је на

викнут на тврду постељу, коју он зове простирка (2:99).

просторж пространство“. —Тб је велика простор, | простор"ија ж прос

тор, пространство“. — У толику просторију има доста нејачија кућа (Ж. 13).

простриј-ижем св“пробити, прострићи“. — Рафал га прострига“ преко паса.

проструга ж узан пролаз, усек између двају узвишења“ (Бc).

просyнут (се) - уне(мЈ (се) св 1. проведрити (се). — Ника“(д) дочекат да

мало просуне; 2. просушити, досушити“. — Просyни ми мало ове назубице тун

код огња.

пр"oćáк м просјак“, в. проса“ ц.

проć'ej -ечем / -сијечем св према čej.

проćенит -и свв. просијеђет. — Проčениле му се гаће на кол”ена.

протег м растезање, истезање”. — Ако вариш сир, па метнеш у њега

скорупа, нема онога протега (Бc), | протегнут - егнем св 1. истегнути се“. — Да

видимо "оће ли да ти се протегне, 2. израсти“; в. бумбар 2, | протезат -ěза(м)

несв. — Веле код нас добар је ка“(д)-се протеза сир, fпр“ -àста -o

1. “који се протеже, истеже“; 2. висок, витак“. — Они му је ђетић протеглас,

пораса“н.

протисак -ска м јак бол који се јавља у различитим интервалима, пробад,

плеуритис“. — Мјесто ђе су најјачи »протискови« oблаже се неопраном сјеравом

вуном (2:531); в. посланик, тишња; || протискат - иска несв“пробадати, жигати“.

— Баба вели да јбј нешто протиска младос, | протиснут -нем св пробити“. —

Протиште га збанде на банду — грома није чуо.

протнут протнем св“протурити, провући“. — Ђе се протне глава може и ције

ли чоек (4: 36).

протрес -ем св према трес, | протресат -ěсам несв. — Протреса сам ју

девет пута“, немам што више тражит, в. истресат.

проћ в. прој.

проћепача ж. крупна снажна жена, »половњача«.

проћерат -ам св“протерати”.

проћетат-а св процветати“.

проћукат -укам св разгласити“. — Да не живи у љубавном гријеху... као што

је то проћукао био неки Мицуле Радулов Перић (2: 153).

проф'бјгора ж жена распусног понашања“.
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процијeдит - иједим св цедилом, цедиљком одвојити нечистоћу из течно

сти”; в. циједит.

процм"ила“к -л”ка м зрачак сунца, трачак светлости“. — Њбј (ј)е мркло без

процмилка, | процмиљºет-Ил и св“појавити се као прва назнака“. — Процмиљела

у Дољане трава (2: 355).

прошарат - ара св показати прве знаке сазревања (о воћу, грожђу)“. — Сливе

су ми веј помало прошарале. — Грожђе је лијепо прошарало, i прошареват -ује

несв“почети сазревати”. — Почело је да прошарује и чека(ј)те да видимо какво

ће бит на Преображење; | прошарица ж 1. први знак сазревања воћа, грожђа”.

— Слава Богу, на грожђе почела прошарица, 2. a. место на коме је усев слабије

никао“. — У фрметин ми ево прошарица: али нијеса“м бачио ćеме али га нешто

позобало, б. трава која је на ливади неједнако никла“. — У дºбњи крај (трава)

лијепо напреди, а навише има прошарице и да виђу оћу ли тамо улазит с косбм;

3. “прснути, тек забелети (о снегу)“. — Нема ту снијега, теке прошарица, таман да

се бал”а на њу офуја.

прошеница ж испрошена девојка“. — А девојка, »прошеница«, дарује просца

с једним или два пара »назубица« (1:274). — Прошенице сва три закона се у путо

вима и пазарима уклањају својти (2: 218).

прош"ит -ијем св“прошити“. — Да би се слама (на крову)још боље утврдила,

»прошије се“ свака врста: испровлачи се на мањим размацима велика дрвена игла

са ликом или жицом и везује се за сваки кључ (1:247); | прошијеват -ијевам несв

"прошивати“. — Меће се та слама на кућу, покријева се, прошијева, дају вјета“p

Не макне.

прошп'ијат -ам св“одати“. — Онда га е неко о тије његовије ко Талијана“н

прошпија.

прошчина ж цепани колац, дугачка цепаница, проштац“. — Оцијепа

прошчине букове, а начиња се и ограда от прошчина“, в. лузбарина, скудла (2:21

61, 1:237).

п'рпорит се -ě се несв“мрестити се ”. — Прпоре се рибе (Бч).

прпош м суво козје гнојиво” (2: 73).

прпушат - а несв“скакати на кокошку (о петлу)”.

прси прси плт“груди“. — Она га није узимала ни на руке ни на прси, изр.

узет на - подојити”.

прскават -āје несв“пуцати, цепати се“. — Не вал”а ка“ (д) штица почне

да прскаје, | прскат / прскат -а несв“распрскавати се“. — Ор'аји су почели да

прскају; || прснут -нем) св 1. а. разбити се, распрснути се“. — Вас је прска“ ка

јајце, б. отићи на разне стране“. —Тб је све прсло по свијету, а овође — никога;

2. похабати се, пробушити се, подерати се (од ношења, употребе). — Житка каша

Жиковића — прсли кота“н Петровића; в. малиш се, назубица; | прслогуз м си

ромах продpтих гаћа на стражњици“. — Окупили се прслогузи па решају судбину

свијета; || прсломуд м млад човек који у свему оскудева осим у сировој снази и

неодмереном понашању“. — Богме, ако те уфате они прсломуди, неће ти фалит по

pба“ту.

прскат прскам несв“влажити течношћу“. — Издваш је почињало да прска,

али не би ништа; | прскотат / прскоћ'ат - оће несвпомало падати, прскати“. —

Прск'оће снијег помало, а и сву нбjе такб прскоћало, | п'рсколит-и дем помало

падати, ромињати (о киши). —Нема тун кише, теке прсколи, да не можемо ништа
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да работамо | прснут прснем св“попрскати течношћу”. — Киша је теке прснула,

све изгоре о-суше.

п'рс(т) м вел'т -, мали -, средњи -, | прстић м дем. — Куку мене, како

ми је дијете прештулило прстић, ови мали прстића“к бал”Ин, | прстића“к -ћка

М Дем; | прстат -ам несв“дирати прстима (обично нешто што се припрема за

јело)”. — Изласте наизван да ми не прстате тун, | прстен м а. *, б. дар испро

шеној девојци”. — Кад би просидба била примљена, он дарује девојку новцем (сад

обично 8 круна), који јој даје као »прстенк« или »у име прстена« (1: 273-274); в.

“друштвена игра скривања прстена” (2: 371); | прстенски -a -ô који се тиче пр

стена“. — Нијесмо питали мајку којб|j}-ljЈе био прстенски ђевер, | прстеноват

-ујем (не)св“дати девојци прстен, верити“. — Откад ју прстенујеш, до свадбе је

могло да прође двије-три неђеле е се рачунало да пот прстеном ђевојка не треба

млого да чека (сад може колико им) се сврсне).

п'ртм“прогажен снег, стаза у снегу“; || пртина / пртина / пртина ж исто”.

— М'бра се до стога пртина начињет. — После ти је лако, само оном пртинбм.

— Зински се с б даје овцама на пртину, прочисти се снијег с оније плочан; ||

пртит-им несв“правити стазу у снегу целцу“. — Ка“(д)-притисне снијек, нема ти

нб чисти, прти, пребачуј, да дођеш достаје, до дрва“н.

пртал? -ал”а м пртљаг“. — Они спреме та“н пртал” и товаре га на коње, |

пртл”ат -ам несв1. паковати се, путовати“. — Тун остану дваез дана“ па опет

пртл”ају у Ком, па прегоне; 2. “причати неповезано, брбљати“. — Они ка л”уђи веј

двије "уре нешто пртл”ају, нешто те великб ријешит.

пртени / пртени -a -ô “који је од лана или конопље“. — Ми смо пређе

имали само вуњену и пртену робу. — Носили пртене гаће, а фањелу при тијелу,

| пртенице - Ица“ плт доње дугачке гаће, од лана, конопље“. — Ми смо имали

оне пртенице, гаће дугачке, | прт"иште с "пртена одећа“. — Стари носили онб

пртиште, при тијелу све, па коле, није то било када“на“с свила и памук.

пртл”áг -āга м упаковане ствари које се носе на летње пасиште“. — Ако те

дана“с да заме стоку, а č"утри дан ови с пртлагом, они та“ча“с покупе коње и

иду те одједном натоваре. — Пртл”áг с коња, ако га "има, остави ђе му је мјесто.

прћ! оном нагло искочити“. — Ко зна како је уљега, зна како ће и излеј, па:

прћ! и искочи (2: 464).

прћија ж“мираз“. — Свака одрасла ђевојка која се за удадбу спрема има своју

»прћију«, иначе »py'o« или »ºаљине« (2: 127; 11:38).

пруга ж аутобус“. — Побјеже ми пруга испред носа, а не вл”ерујем те ме

(возач) није видио.

пружат -ам / пружат пружам несв“нудити“. — Они седе, пружау ми

ракију, | пружават – ајем несв. — Да му с неком невјерицом ладно пружаје руку

(4:217). — Пружаје ми руку, а ка да ме не види, | пружит-им св дати, понуди

ти“. — Никад мајци није пружио. — Треба ђетету пружит. — Она је вазда имала

код)-себе локумић цукрада пружи ђетету.

прут м краће танко дрвце за терање ситне стоке, за »дисциплиновање.“

деце“. — Никад јој у руке нијесмо виђели прут — док не почне да ни пуче,

прутић м дем.—Бал”ајева“зда имала прутићма неникадшњим није фрснула;

прутића“к-ћкам дем. —Куј гој идеш, дијете, нађити се у руку чесов прутића“к,

| прутина жаугм. — Никад се није одваја од некакве прутине житке, јасенове

али дренове, и од ње му ниједна змија није могла побл”еј, | прут"оња м “во са
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шаром дуж кичме”, | прут"улаж крава с таквом шаром“.

прцат се прцам се несв“ломатати се по беспућу“.

прц"о -а м дечкић, пубертетлија”; | п'рцола“к-л”кам, | прцољчић м. — Ето

колики је прцољчић, а нема силе да га могу одвратит кад зајуни (4:346), | прцул"ан

м. — А, мој прцул”ане, потрчи и донеси ми ону матику мању исп'бртика.

п'рч м 1. јарац за расплод”. — Оћемо ли овога јарчића за прча? (2:10); 2.

"силовит, храбар чоeек“. — Прч је ови Анто, не бој се. — Прч је то, не бој се, немо

му се млого загонит, 3. женскар“. — Сви су они били прчеви: ђе су могли —

заисто нијесу заскакали, | прчак -āка м 1. држећ, кочоперан старац“. — Ђед

ти је још прчак, добре ме запотио уз Рет, 2. кукуруз за кокање”. — Баба ће да ни

направи прчаке, | прчевина ж “смрад који се шири око прча“. — Не мош се тамо

ни примај од)-те прчевине, | п'рчит се -е се “парити се (о козама)“. — Отка“(д)-cy

козе макли, ја сан заборавила и ка“(д)-су се оне и прчиле и младиле, | прчење

с козије празило“ (2: 10).

прч"ик м мера за дужину, распон између затегнутих врхова палца и ка

жипрста, ромача“ (О).

п'рчкат / п'ршкат -ам несврадити у складу са слабим старачким моћи

ма”. — Пршка по башти (4: 329). — Ови би старчеви нешто шћели да рад укау,

па тудије ва“зда нешто прчкају; | п'рчколит / п'ршколит -им несвдем.

— А не радим ја ништа, нб јадим и пршколим око овога лука, да га мало

јадооплијевим, | п'ршнут -нем св. — Немаш више рашта ни пршнут ниђе,

све изгорело.

пршњица ж.“шибљика, гранчица, прутић“. — Ја се не могу држат, да на сваки

час додим за ове пр"шњице (2:450).

прштит-им несв1. “мрвити“. — Овакбca“[м)-|j}у прштио, како би ти река“,

онако ка грунчић соли ка“-се распада; 2. “газити“. — Кад се у трави обилује, вели

се: „Прште или бирају ћелину“ (2:28).

пршута ж сушен свињски бут” (2: 40).

псоват псујем несвв. пцоват.

пyºат пу ам / пуват пувам несв“дувати”. — Да сан ја најбољи сој, не би залу

ду, ево илада година, пуа у они дуб на вр" оне главице (2: 463). — Пувам у вуњене

рукавице да откочањим прсте (4:49). — Пувај) у шаке, да их) згријеш. — Ако ти

је каша врућа, вјета“р ти под нбс па пувај, | пунут пуне(м) св. — Та“ма су и

запалили, а вјета“р је пунуо, па они плам доша“н те заузео једну севлију једнием

краем те у осмудио мало. — Ако пуне čевер, виђећемо оћемо ли се смрзат; |

п"увалица ж кратка цев за распиривање ватре на огњишту”. —"Узми ту пувалицу и

мало стркни огањ, да се не утули.

пудар м чувар винограда”. — Дољанске винограде љети чувају »Пудари« (2:

57).

пуздрaж волујска жила“.

пуклача ж. разголићена девојчица“. — Обуцитету пуклачу, да ми се овудије

Не голоскочи.

пукнут -нем св 1. огласити се пуцњем”. — Што-нб пуче, да ми је знат, 2.

a. расцепити се, пући“. — Ова ти је штица пукла, имаш-(лји која није, б. распући

се“. — Ора је здрио кад му она кора пукне, || пуцак -āкам бот биљка пуцалина

из породице лептирњача с кожастим плодом попут мехура, Сolutea arborescens L.”

(?), | пуцалина ж исто?”; | пуцат пучем несв1. оглашавати се пуцњевима“. —
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Ка“(д)-су ону колбну напали у Братoножиће, неколико дана“ је тамо праштало

и пуцало, 2. распрскавати се (о плодовима неких биљака) — Ова су зрна почела

да пучу, 3. избијати из земље, ницати“. — Ако досад није никло, неће ни пуцат

изј-Земле, изр, - по гузици “добијати батине“. — Они знају како им) је пуцало по

гузици, || пуцкат -ам несв“одавати кратак и слаб звук”. — Почело је нешто и у

кости да ми пуцка, насум стиже »младбск, | пуцколит-им несвдем пуцкетати”.

— Још помало пуцколи; || пуцкетат - а несв.

пуктат - и несв“буктати“. — Ја би волио да пукти.

пулијез м пас великих ушију“. — Наша је мајка заједнога ђеда викала да

"има уши ка пулијез: он се ураста“, а уши му остале вел'é.

пул”ит пулим св“истурaти стражњицу”.

п'улица ж дугме“; || пуличица ж дем дугменце“. — Немб му ту пуличицу

под грлом заспучат.

пун пуна -о“; изр. — пунан пун до врха, пун пунцат“. — Један кота“но-два

ес кила“н пуна“нбга смо га мјешавине сварили; || пуно уста“Чке прил оштро и

неувијено, пуним устима“. — Умјелаје она пуноуста“чке да рече и чеса би се други

стидио. — Вала лажеш — одбруси пуноустачке (4:211).

пуње с славско вино, обично у крчагу“ (1:297 298). — Онда наздрави пуњем

„у славу Рождества Ристова“ и сpкне пуње (2: 237). —И два моје сина изгубише /Па

ми пуње с крвљу смијешаше (5: 216]; в. пазарник.

публ” м “пепео од запаљеног лишћа”. — Окб огњишта ва“зда имаш онога

публа, попада и по роби и свујкудије.

п"упул” м пупољак“; в. обрстит. — Остави се по 3-4 брдуна пупуљима на

род (2: 56).

пурић м бот празилук (2: 192).

пусат м опрема за јахаћег коња“. — Пусат (седланика) је: седло, зенђије и

узда (2: 16).

пусница ж пуста кућа”; | пустиња ж 1. пуст, ненастањен предео“ (Ж30);

2. имање које не наслеђују директни потомци“. — Ко умре без порода и неожењен,

имање његово, тј. »пустиња«, припоји се имању његове браће или наследника (2:

124). — „Ко се пустињи силио — пусто њему остало“. — А да пустињи се свако

сили да њему нешто остане; | пустоклас м стабљика на којој се није заметнуо

клип”; || пустопаша ж 1. заједнички пашњак на коме се стока напаса без пасти

ра”. — „Изгубјен је од пустопаше“ (2:12); 2. обест, разузданост”, | пустосватица

м“сват без посебне функције“. — Прво иде стари сват, па кум, па онда барјактар, за

овијем муштулугџија, па дебели сват, затим пустосватице, а најпоследњи војвода

(2:221, 1:274-275).

пус(т) пуста м / ж простирка, сукно, ваљано од кострeти или одјарине”. —

Зна се, да су Кучи некад градили гладе од пустова или пустине, дакле од сукна које

је уваљано од кострeти. Глада је имала на сохама утврђено шљеме, преко кога је

на обе стране био пребачен велики и широк комад пустине па на све четири своје

стране затегнут и притврђен на земљу (1:236, 254). — О-тога су пустове правили,

само од јарине, само од кратке вуне (Кж). — »Пустови« за простирку још се уве

лико употребљавају (2:99). — Од јарине се ваљају пустови (2: 30). — (Вела) пуст...

правила се од 24 oке јарине (2:81, в. лента, дрндар, || пустина ж дебели покривач

од ваљане вуне или козје длаке“. — Вал”али су се та“ пустови, викали су пустине

ка“(д)-се то увала, | пустанци / пустанци плт подметач од ваљане вуне на јар
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му, самару, седлу“. — Они су се пустанци начињали на јарам, да се подметне, да

коњу али волу не направи садно (2:47); в. волуји.

пусула ж документ, исправа”. — Дали су му некакве пусуле и продио је

тамо ђе други нијесу.

пут м 1. а. дуги узан појас земље по коме се крећу људи и стока“. — „Да ти је до

бри пут!“ отпоздрав домаћина приликом испраћаја госта из куће“ (1:290), б. кретање

с одређеним циљем између два места”; 2. предл око, близу“. — Бјеше чек пут педесе

Година“, | пут"ина ж путић, стазица”. — А он, како дође више нас, тама стиште

једном путином па право к нaмa — ми радили на краљев рођендан, в. шкала, |

путл"агаж стазица, путељак”, в. лаз, драо, || путл”ажица ж дем. — Избисмо наједну

путл”ажицу и она не доведе до куће; || путл”ажина ж пеј "стазa пo кoјoј се мора

кретати врло обазриво“; | путник м човек који се некуда запутио, кренуо на пут“, в.

оџак, || путоват-ујем несв. — Путовали су карваном, istºж путни трошкови,

дневнице“. —»Поарник осим штете плаћа кметовске дневнице или »путнине« (2: 163),

в. попудбина, | путњак м паук врло дугих ногу и сасвим танког тела”.

путаљ м коњ беле длаке изнад копита, коњ с белим ногама” (2:15); | пу

тарица ж коза беле длаке по ногама” (2: 19), путонога ж овца с белим ногама”.

пут"ијер -ијера м “већа стаклена чаша с дршком, кригла“; | пућерица ж

"стара плехана кантица”. — Пућерица ти је каква стара и побачна тенећа.

путит-им несв“спутавати, везивати ноге коњу, крави пре пуштања на пашу

без надзора, у сампас“, | путило с каиш, конопчић којим се везује коњ или говече

око ногу, да би се могли оставити без надзора”.

пy"ф узв за одбијање нечега, неслагање с оним што се у разговору управо

чуло, | пуфкавац -вца м планинска трава“. — »Пуфкавац« или »пухора«... пла

нинска трава којој на врху стабла израсте колико обични ораха мекано као гума и

кад се стисне међу прсте изађе из њега прашина као пепео. Зато се и зове жпуфка

вац«. — На ране се привија труд (»усјека«), чађа, пуфкавац (2: 549).

пуфа ж бубуљица“. — Искочиле су ми око паса некакве пуфе, | пуфица

ж. — А ов"б ми се пуфице појавиле, | п'yфичица ж дем. — Видиш-(л)и: овође

"имам некакве пуфичице.

пућерица ж в. путијер.

пућикат -ам несв“пујдати пса да нападне“. — Нес'оји и на ђецу пућикају

па“шчад, | пућ"икнут -нем св напујдати“. — Пази да ти не пућикну пашче ка што

умију.

пуцак -āка мв. пукнут.

пуце -ета с 1. дугме“. — На прса му пуца проломијо / А на плећи чоу разбу

чијо (5: 384). — Многи зубуни украшавани су сребрним »пуцадима« (2:93); 2. зрно

(грожђа)“. — Дате и мене кое пуце тога грожђа.

пуцо -а м дечак, дечачић“; в. прио: || пуцком исто“.

пушит-им несв“пушити“. — Ђедо Још'о је пушио преко деведесе година“,

| пушколит-им несвдем. — Мене ми се чињ и да је ови наш ђетић почео помало

да пушколи, а не знам ко га учи—ђедо али баба.

пушка ж9. — Свака је пушка пуцала за нечију несрећу, в. осветит, изр. без

пушке без борбе“. —Тама су се споразумјели да ш четницима напушти Колашин

бес пушке; — крвница“пушка којом је почињено убиство“. — Напред су ишли добри

људи, за њима кумe са колевкама, па крвник са наопако обешeнoм пушком крвни

цом (1:219). — Он је приступао... са објешеном »пушком крвницом« o грлу (2: 169);
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* осветница пушка којом је извршена освета”. — Његова се пушка осамљена поло

Жи, јер није достојна имати мјесто међу јуначким пушкама осветницама (2: 172);

пушчица ж дем. — Ђедо му је начинио пушчицу и са“(д)-се збри ш њом, |
пушчет“ина жаугм. — Заврга“ нечесову пушчетину, а да неђе прашти — не би зна

што ће ш њбм; | пушкарица ж 1. пушкарница“. — И са (д) се може нај понека

стара кућа с тијема пушкарицама. — На старијим кулама виде се и сад на зиду по

лакта испод крова троугаоне пушкарице (1: 249, 2: 83); 2. дечја играчка у облику

пушке, најчешће начињена од зове“. — Чуо је други пуцањ, који није дао већега гла

са но дјечија пушкарица (3:108); | пушконоша / пушкон ошам храбар борац“.

— Овође смо ми имали добре два-три пушконоше (Кж).

пуштават-ајем/-ајем несв1. истеривати стоку на пашу“.—Ако и пуштаемо

овудијена, дупло вишу варенику имау. — Најгори пастири се сматрају они, што

аније стоку катуну примичу а доцније изјутра отварају или пуштају (2:28-29),

} пуштавање с истеривање стоке на пашу (2: 26); 2. а. дозвољавати кретање“. —

Један другога нијесу пуштавали ни ето тун, б. “пуштати пса с ланца”. — Нембте

ту бизу пуштавати|3|-санџира, изр. - воду мокрити, уринирати“. — Он је поноћи

сваки час излазио да пуштае воду, в. вода, - рогове свађати се“. — Питома је то

баба, ма и она понекад пуштаје рогове (Бc), f пуштат (се) пушта(м) (се) несв

“ројити се”. — Почеле су да се пуштају (2: 42); | пуштит-им св 1. пустити“. — Са“

свакијем би могла рогове пуштит, а с унучадима — не би рада била (Бc). — Један

другога неће пуштитни преко прага. — И нико га није ктио пуштит низ Мокру

ćеничку на конак. — Пуште се краве, до подне, до десе-сати, до једана“с, како ко,

па се тама догнају и музу; пуштио си и на попаса“к, иза“гна си и на попаса“к,

2. “проточити (о посуди)”; в. прешакат, 3. “ројити се”, в. обад, | пуштеница ж

“разведена жена”. — Кад је код неке породиље одвећ тежак порођај, доведу јој жену

пуштеницу«, да ју прескочи (2: 507); в. источник, уза“; | пуштеница ж грана

која се држи руком док се испод ње не прође, провуче“. — Е, колико ме пут и она

пуштеница фиштила преко оч'ин.

пцоват пцујем несв“псовати“. — А нем'ô се, јадна не била, гријешити не

пцујте макање; || пцовач -ача м псовач”; | пцовачица ж, в. кичељив, пцоват

[2: 113 468).

пчела / пшела ж a. зоол инсект опнокрилац Арis mellifica из породице

Арidae, домаћа пчела медарица“. —Печи ме пшела више ока, б. пчелиње друштво,

кошница“. — Тако се од матице приплоде обично по двије нове »пчеле« (2: 42); изр.

бијеле пчеле а. “првеначки рој“. — (Ако се) првијенац од првијенца роји, његов се

приплод зове жбијеле пчеле« (2: 42), б. пета генерација потомака, дете од чукуну

ка”. — "Ајде, баба, нека ти да Бог да и бијеле пшеле дочекаш, || пчелар / пшелар

м“. — Пануће ми нам како му је било име, и пшелар је био, дбдио је ов"бђен те

гл'eа пшеле Славкове из два пут.

пченица / пшеница ж бот житарица из породице трава Тriticum vulgare, oд

чијег се зрна добија хлебно брашно“. — Сијали смо и помало пченице. — Дај, Боже,

јужан Божића сјеверне бабице, да се роди вина и пченице (2: 324), бијела — , руска

-, веља -, мала - [2: 50); | пченични / пчен"ишни -a -ô који је од пшенице“. —

Мало смо ми изели л”еба пшеничнбга.
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Р

ра! pa apђој ђе узв за заустављање коза (2: 14).

работаж 1. рад, посао“. — Кад неђе идеш на овакву работу, промисли па

"иди паметније. — Нека“ква друга работа се припрема, може да дође друга војска,

изр. посер работа упропашћен посао”; 2. мера, неумереност“. — ПТио је без икакве

работе и њега је ракија укопала, | работат -ам несв“радити“. — Ојдоше да нешто

работају кот Петра, | работица ж дема, послић”. — Кад је неко и најмању работи

цу у свечане дане присиљен учинити, кpстећи се каже: „С гријеом и мобом, да Бог

и данашњи страшник не узму за зло“ (2: 496); б. ситнице, ситније ствари”. — Тамо

сам наша“ сваку работицу: наша“н сам, ста“п што жене мету варенику и по њега

соли, | работник м радник“, в. кућа, кутњик, | работница ж вешта и вредна

домаћица“. — Није ју било работнице и заистојбј се познавало у кућу, в. препочет.

рава“н равна -о једнак, исти“. — Равнога му монка није било, | равнат

/ равњат -ам несв“чинити равним, поравнавати“. — Све смо то сам и разбијали

и равњали, да се може дºбj до куће; || равнина ж раван простор“. — Кад овамо

кренеш од Медуна, маом ти је све равнин"бм да идеш, || равнеж-иж “мала зара

ван, равнина у страни или међу стенама“. — Нека и(x) у ту равнеж, немају куј отис

[12:33); | равнодуша“н -шна -о простодушан”; в. кичел ив.

p"ага ж стар изнемогао коњ“.

радит радим несв“правити, израђивати“. — Тек позно почеле су се скриње

адит. — Тама се рађаше они пут уз Ријеку. — Ми рађасмо у Прибевиће; в. шета,

“ радни -a -ô обрадив“. — Има тамо и радне земjе те лијеп коматић (2:21); |

радница ж пчела радилица” (2: 42); | радукат - укам несвдем бавити се ситним

пословима, раткати“; в. окопијериш, || раткат -ам несвдем радити помало, сит

не послове, старачки“. — Ђедо нешто ратка пот кућом, да му вријеме прође, |

радник м 9. — Ја сам, богоми, мислио да е ваша дужнбс да нераднике нагоните

у рат, а не да раднике иза гоните испосла, | радуцкат -ам несвдем радити”. —

Радуцкају за живот (4: 368).

радиш м чигра“. — Ми смо начињали радиш од оне радулице што се на њу

кона“ц намотава.

радоса“н-сна -о“који доноси радост”. — На здравље ви јутро радоснога Све

тога Ђорђије (3: 376).

радулица ж 1. калем на који се намотавао конац; в. радиш, 2. овца“.

pä'ета“н -тна -о миран, задовољан”. — Paетан је жђец"бм ка по један Куч,

| ра'етно прил. — Све му је ра етно, | ра"етник м срећан, задовољан човек”, |

pä'етница ж срећница“.

раж -и / pжи ж бот једногодишња биљка, житарица Secale cereale”. — Био

нечесов диви раш; || ржани -a -ô који је одражи“.— Било је лепота ако си има и

л”ебаржан бга; || ржаница ж.“ражани хлеб”; (2: 100).

ража“њ ражња м 1. ражањ“. — Заколе се брав и ната“кне на ража“њ — и

врти пол”а”ко, док ти руке опану, и то ти је — акоl-oj да ијеш печива; 2. јак дуг

колац за преношење пластова“. — Подвуку се они ражњеви испот пласта и двојца

га дигну, 3. штапови, штаке“. — Дигосмо га, опpије се на ноге, донесосмо два

ражња од|-дрва“н, уп. Кочаник.

раза“брат се -ерем се св распознати, схватити, разумети”.

раза“гнат -ам / -женем / -жденем св растерати (групу, скуп). — Кад им) се
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умутио, раза“гна и/x) је док си трепнуо, в. увор, | раза“гонит - оним несв. —"Удри

ту бизу да ми не раза“гони овце.

раза“пет-а“пнем св растегнути, размаћи крајеве каквог предмета док се не

затегне“; | раза“пињат -ем несв.

разбачит -им св разбацити“. — Мбра сам разбачит два пласта да се

просyну, | разбачеват - ујем несв. — Нешто гноја разбачујем на пченицу.

разбијат - ијам несв1. растурaти, распрскавати, ломити“. — Разбија неки

крл”ат за кућом; 2. предомишљати се, мењати планове“. — Дваш се разбија да

не ојде, а сад је уложио, | разбит (се)-"ијем (се) св 1. сломити“; 2. променити

неку одлуку, предомислити се“. — Што ти би те се разби да не идеш у Ком? —

Гледај), Петре, да га разбијеш да не иде на ту куференцију, да нешто не изблеји

тамо. —Јеси ли се разбио да не идеш на Убли? —Тако се та работа разби. — Рече

му да хита претећи и разбити просце, који су на просидбу једне ђевојке ходили

[2: 306).

разбистрит се -и се св избистрити се, разведрити се“. Мало се бјеше

разбистрило, али се облаци опет наквечише.

разбјел м први наговештај зоре, расвит“.

разблејат се -ěје се св разбрбљати се, у недоглед ширити бесмислену причу”.

разблуд"ит / разблуђет (се)-уд'Им)(се) св размазити (дете)“; | разблуда“н

-дна -о размажен“. — Вала му је то дијете разблудно, помеђу три сестре, па се

разма“кло.

разбој м направа за ткање” (Бc).

разбудит (се) -"удим (се) св. "пробудити (се). — Кад бидне дан, ја ћу се

разбуди(т). — У оно сан се, кол'ко сан радоса“н, разбудио сансе.

разбулават -āјем несв“отварати коверту, писмо“. — Не разбулај и ми то,

дијете, да те чудо не нађе, | разбулат -ам св“отворити коверту“. — Разбула ли

ми онб писмо.

разбуч"ит - учим св. "исцепати“. — Била је сва крвава, огребена и »разбуче

них“ хаљина (2: 294).

развалит-алим св“разорити, уништити“; в. жвакнут, садно, | развал'eвaт

-"ујем несв. — Немб га некол'ка дана товарит, да му се то не развал”ује; || развали

на ж рушевина”; в. обуpват.

развежеват / развезиват-ујем несв. — Стегни то да се не развежује, немам

руке да то ја (стегнем); | развезат-ежем св“одрешити”.

развеселит (се) -им (се) св“учинити радосним, обрадовати”.

развиђат - иђам несв°осматрати, извиђати“. — Иде да развиђа да ђе која

коза није остала и дајавитијема његовијема е су, веле, понеђе козе обуковали у

чапре овче, | развиђет -идим св. — Да га чека доклен се поврне и развиди катун

и торине (5: 376).

развијат се -ија се несв“спадати, струњивати се“. — Развијање пупка или свр

завање дроба... (кад се човјек струни, кад му спадне желудац) (2: 536), | развит

се развије се св струнити се, спустити се (о желуцу)“. — Развила су му се дна ако се

брав мучи од болова у трбуху (2:20); | развој м развијање“, в. плоча.

развргнут -нем св разићи се, раздвојити се“. — И на томе збора развргоше

(5: 84).

разврнут -pнем) св разбити, развалити“. — Како ју убио ками па у

разврнуо у кук горе.
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разврше 2 c, | развршеват / развршиват -ујем несв"скидати покров са

стога, лисника“. — Оћемо ли развршеват лис, али да им) дајемо сијено (2: 39), |

разврш"ит - рШим св скинути покров“. — Кад га развршиш, брзо се ома“кне.

разв"yj -учем св развући, растегнути“. — Развуци ту жицу и смотај) (ју у

ма“њи котур, istº -ујем несв. — Њи су тудије копали плитко па су им)

па“шчад развуковала кости.

разглав"ит -'āвим св распасти се“; в. заклинчит.

разговарат (ce) - арам (се) “причати о нечему, договарати се“. — Са“(д) л”уђи

о томе разговарау.

разгон-трава бот растињe Veronica becabunga” (2: 542).

разградит -адим св“отворити казан после печења ракије“. — Кад исказана

крене патока, можда га разградиш, | разграђеват - ујем несвотварати казан за

печење ракије“. — Готово је, разграђуј.

разграјат се -јем се св развикати се, разгаламити се“. — Разграјаше се пјане

работе око неке њине »пјане ист брије«, а нико не зна око чеса се то десило.

разгрнут - рнем св 1. растурити по већој површини нешто што је било

скупљено на гомилу“. — Ја отиша“н да разгрнем мало гноја на ну баштину, 2. ски

нути горњи слој нечега да би се дошло до онога што се тражи“. — Разгрни, момче,

разгрни, има ту још добре пичке, | разгртат / разгрћат -ћем несв. — Доста је

било за наћас, друго ћемо ć"утра разгрћат.

разгубат (ce) -ам (се) разболети се од лепре; в. млијеко мајчино.

раздат -ам / -даднем св разделити, испоклањати”; || разданица ж овца

предата на изимљавање“, в. предаваш.

разда“н"ит се - а ни се св разданити се“. — Није се било још разданило

ка“(д) смо кренули, | разда“ње с време од свитања до потпуне стабилизације

дневне светлости. — Стигли су у раздање.

раздвајат (ce) -ајем (се) несв1. одвајати се“. — Тучише се тамо ђе се

раздваје пут за Убли. — Тако ми Бога, бити ју да нб и не могу раздвајат, а да и

Славко такбна: има два коња, прода би једнога нб и не може раздвајат, 2. бити

на умору, одвајати се с душом“. — Нема га више, раздваје се, | раздвој м “рази

лазак, раздвајање“. — Нијесам их] глеја од раздвоја, | раздвојит се -ојим се св

1. одвојити се, породити се“. — Та час се раздвои жђететом; в. мука, мицат (2:

247); 2. развести се“. — ПТошле је она нашла некоега другоега чоека који се био

раздвојио са женбм.

раздират -ем несв“хабати одећу ношењем”. — Ово се сукно лако не

раздире, | раздријет раздрем св 1. исцепати, поцепати“. — Пошто су му раздpли

доламу на стражњици (2: 1411. — Не би ту робу ни раздро. — Богоми је доша“ до

краја, неће имајт) кајд) да ону робу раздpe; 2. вриснути“. — Трчи, виђи што се

раздрије онбдијете, lini. ж“место на коме је нешто исцепано“. — У Турака

су се »муфлису“ раздирале гаће на стражњици, и ту раздpтину није смио за одређе

ни рок окрпити (2: 162).

раздн"ит раздни св“скинути дно с бурета, бачве“. — Разднио је чабар.

раздоле с равнина која се испод брежуљка рачва у два правца“.

раздријешит -ијешим св развезати, размрсити“. — Једва сам они чвор

раздријешила, неко га добре стеган.

раздробит -им св разбити, разложити у ситне комаде“. — Спасоју глава

бјеше сва раздроблена од митролеза.
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раздужеват се -ујем се несв“отплаћивати дуг“. — Ако ћеш мирније да сп'иш,

раздужуј се што прије можеш, | раздуж"ит се -ужим се отплатити дуг“. — Ка“(д)-

се једном раздужиш, виђи како ћеш други пут.

разл”ут"ит -утим св престати се љутити, одобровољити се”. — Брзо се он

разлутио— и ка да се нијесу дофатали.

размазат-жем св равномерно раширити неку материју по некој површини”.

разман ут (се) -ане се св пролепшати се (о времену)“. — Ево ће, насум, да

се размане, а вала му је и вака“т, ј размањиват се -ује се несв. — Размањује се

помало и дако више престане ова кишурина.

разма“j / разма“кнут-нем св в. мај 1. размакнути”; 2. растргнути, убити”.

— "Они трн и да га разма“кну, 3. размазити“; в. употовит, разблудит, | размицат

-чем в. мицат.

размеc{т|-етем св“»утући.«, припремити »кртолови« качамак“; | размет"ат

-етам несв. — Ка“(д)-се сваре крт бла и брашно, тама узми туца“њ и удри,

разметај).

разметнут (се) -нем) (се) св разићи се”. — Вјештице се разметну и дођу

кућама (2: 294). — То зборили па се разметнули (5: 70).

разминут се - инем се св 1.а мимоићи се, проћи без задржавања”. — МИ

смо се разминули на Златицу, в. иада, б. доћи у сукоб, в. риједа“к, рба“ш ; 2.

*проћи без последица”. — Тако се то разминуло да ми бубреге не одвале, да

ме ђаво не понесе (Кж); | размињoвaт се -ујем се несва.“мимоилазити се“;

б. бити у сукобу, спорити се око непречишћених рачуна”. — Отка себе се око

нечеса размињују, а они знају што им) је. — Нама ни се шићар разминује (5:

383); | разминушта ж “спор, сукоб“. — Били су у неку разминушту и Божина је

одио да то смирује.

размотават – ајем / -āјем несв"скидати завој, одмотавати“. —Док сам ја оно

размотава, како га бје усегетио, он поблијеђе и преснијети се, | размотат -ам св

"скинути завој“. — Ја оно размота: ка“ погледну — крф!

разнијет - есем св однети на разне стране, разнети”. — Рођаци и кбмшије

мутб разнесу и помогу га, | разносит -осим несв. — Они су их) тамо плитко

зачепрл”али — да им) па“шчат кости разносе.

разобадават се -āје се несв“безглаво бежати спасавајући се од уједа обада”. —

E, колико путин су ми се разобадавале и колико мејада“ тукло док самих) скупјала,

| разобадат се -а се св разбежати се (од уједа обада). — Ка“(д)-се разобадају, глед)

a(j) ђе ће се зауставит, в. обад, обадаш.

разраст) (ce) -стем) (се) св. "бујно израсти, набујати“. — Разрасла се та

горул”ина, не може се прожњу више ни вук провуј, в. раст); | разрастат (се)

-àм (се) несв. — Још се та“н ора разраста.

разузет -узму св 1. откупити, покуповати (да би се умањила штета)”; в. на

платит, 2. разграбити“. — На њега се момчад пограбише / Који ће му први посјеј

главу / И разузет свијетло оруже (5: 313).

разур м разарање, уништавање“, | разурат -урам несв“растурaти“. — Ови

најболе умију да разурају што су други начињели, |разуpит-им св растури

ти”. — Да и коло не разуриш (2:256); | разуpница ж жена која неразумно разба

цује оно што је у кући стечено“. — (Дјевојка мора бити штедљива) да се не сматра

»paЗурницом« (2: 113).

раја ж сиромашан свет, обични људи, »poбље«”. — Е, како сте ви наша раја

и робови, тако смо и ми раја и робови њемачки.
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ракамат-'āм несв“опшивати рупице на везу“.

ракија ж 1. јако алкохолно пиће”, в. пит, 2. дар девојачкој кући пре њене

веридбе“. — Испред углаве... удавачкоме дому кучки Срби и сад пошиљу — тако зва

ну »paкију« (2: 219); | рак"Ински -a -ô који се односи на ракију”. — Онда се од оне

траве туравало у чашу ракинску.

ракита бот врста ниске врбе са црвенкастом кором, Salix purpurea L.“ (Бч),

| ракитан м нејасно. — Ој гајтане ракитане („са китама, са ресама“, по тумачењу

Ђорђије Рашовића) (2: 407).

рало с 1. старински плуг, ралица”; в. врцат, 2. мера за површину земљишта,

четири аргата, дан орања, 60 лаката (42x42м“). — Ја не знам што им) је трактор

стио за то по рала земjе та ме јади не знали, - земjе, арб. »и раллек, четири »мо

тике« или »аргата«, (2:4579, 1:2412 260).

paмaчa / ромача ж.“мера за дужину, распон од врха палца до врха кажипрс

та” (2: 5279); в. пропет.

рамо -ена с анат раме“. — »Завржу« на рамо (2: 38). — Тражи доктора па да

ћеш га на рамо носит, изр. уфатпт за рамо "позвати на одговорност“. — А што

ћемо ако дођу па некбга од нас уфате за рамо, ни за рамо ни за пас неугледан

човек“.

p'āник м део плуга, раоник“. — Знаду ковати ранике (2:70).

рањевина ж бот варијетет храста“. — Рањевина ти је слику раста, в.

буштевина.

ранит-им несв“устајати рано“. — Кад работа чека, раниш у девет)-збра“;

| рано прил. — Тешко је позно лијегат, а рано се дизат: ту нема ни живота ни

работе; | pºањка ж овца“; | рањче -ета с рано младунче“. — Раније »Младе.« зове

ce »paњче“ (2:10).

рапа ж 1. дубоки процеп у камењару, шкрип, тешко проходан камењар

оштрих ивица“. — Скачу по тије рапа“, жива нијеса“м да се не нагрде, 2.а већи

камен, плоча у таквом камењару”. — Ка“(д) је дига“ рапу, под њ'ôм се бл”еше

скружила змија, б. огроман камени блок у речном кориту, одваљен од обале“. —

Скачу мончат с тије рапа“, сунчају се. — Ка“(д)-сан-се топио, задржала ме једна

рапа вела, | рапица дем. — Да скочи с једне рапице, он се ома“кни и ногу у

цијев — надвоје!; || рапетина ж пеј. — Ћерају кунице по тије рапетина“ и дако

уфате какву змијуpину за реп, || рапав -a -o “нераван, каменит, тешко проходан”.

— Тудије рапаво, да опанке одереш (12: 33).

расад м младе повртарске биљке које служе за пресађивање”. — Купила је

неки расад домата“, десе-петна“с струка“, | расада ж исто“. — Ето ју за кућом,

сије неку расаду, | расадит -адим св“пресадити повртарске биљке”. — Ојдоше

да расаде они раштан, | расађеват -ујем несв“садити расад, расађивати“. — Они

су, изгледа, погодили ка“(д) те расађеват: киша и(x) је добре сквасила и њи и

аботу, | расадник м место, простор на коме се сеје и узгаја расад(а)“: в. бостан,

“ расадница ж “биљка која је расађена?” (2: 53).

расад"ит се - адим) се св 1. испасти, искочити из ушица (одржаљи на алат

ки). — Расади јој се матика, а она нема скопости да ју насади ни да ју удари на

ками; 2. не моћи се одржати на ногама (од умора или укочености после дугог се

дења)”. — Вала сам се расадила и ове ноге задње када нијесу моје, | расађеват

се -ујем) се несв. — Ова ми се ćекира расађује ка да су ју сакати насађевали. —

Може ли ми неко казат што се ово расађујем, а прије тријез година“ то ми се није

дешавало.
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раселијеват (ce) -\ијевамо (се) несв“расељавати се“. — Одовде се народ

раселијева (Кс); || раселит се -елим се св.

расковник м бот трава из породице штитара Laserpitium siler и Silertrilobum?

[2: 1931.

расколат се - бла се св одлепити се, расклимати се“. — Не вал"ay oвe

столице матрака нб се одма раск блау а на њу Ćедеш.

расколетат се -ећесе св расклимати се” — Како се расколетала ова столица,

В. Колешаш.

раскопават -ајем несв“отварати гроб, ексхумирати“. — Отишли су,

раскопавали га нијесу, а виђели су ђе му је грoп. — Требало је да му се раскопае

гроб, да се нађе зрно, | раскопат -ам св откопати гроб“. — Раскопали су и њи

двојцу.

раскрвавит -'āвим св“изазвати крварење”, в. увор.

раскребеч"ит се -ечи се св ходати широко размакнутих ногу“; в. кребечит

Ce.

раскреч"ит се -ěчим се стати раширених ногу“.

раскривит се -Ивим се св“панично се узнемирити, вриснути“. — А кокошке

ми овамо позади куће, кад раскривиле се, у маните; в. дирнут.

раскрој"ит - ојим св“исећи, расећи“. — Донесоше она три метра (платна), ја

стискоте га раскро и — фрк! — у троје па га преши, па та“ма направи велики завој.

раскрочит се -очим се св раскорачити се, стати раширених ногу“. — Стану

раскроченијех ногу упореду (2: 366). — Див скочи и потрчи к вратима од пећине, па

се раскрочи, како му друг утеј неће (2:452).

раскрошњат се -ам се св угојити се, одебљати“. — О, како се раскрошњала,

божа благодаријо!, в. узичина, крошњат.

раскубат - убам несв“растрзати, развлачити”. — Они су били зачепрлани

па су то и пашчад раскубала. — Купе говна и раскубају се око тога ђетета, в.

буњиште, | раскус -убем св растргнути, развући“. —Тб су па“шчад раскубла, |

раскубеница ж мршава овца”; в. прескубеница.

расноват -ујем св расплести старо плетиво, неки исплетени предмет”.

— Ја узела да раснујем неку фањелчину, а она поче причу да то не би ника“т

чињела: || раснијеват -ијевам несв. расплитати, размрсивати“. — Ка“(д)-се чисте

она цријева, раснијеваш и(x) и циједиш ижњи.

рас"б -ола м течност у којој се чува сир. — Сирмбра два-три дана да сто и

пот ками, да се не меће у расб и онда, четврти дан, може да се свари и да се

развуче, а богоми фрешки са свијем не (2:32).

распадат се -ам се несв“разарати, наћи се у расулу“. — Има некакву трању

o(д)-тонобила, распада му се по тије путован и не знам како је још жив у њега;

|распас се - анем св. — Задруга се распала, а лупежи се опет снашли.

распаранџикат -ам св уситнити се, остати у комадићима, праменовима“. —

Само је распаранџикана магла овђе онђе лежала по земљи. — Оне сиротне трањице

његовијех сиротнијех родитеља, распаранџикане (3:113 650).

распасат (ce)-шем (се) сва.“скинути појас“.— Ваздаје распасан и чекам да

виђу ка“(д)-те му гаће панут на долину, б. покорити, подвластити“; в. промјењи

ват (Ж9); | распас прил. —Иде распас, трања да му се свијет спрда.

распечит -ечим св раширити, раскречити (ноге).

расп'ичит-им св“одвалити приковану даску“. — Ја потего да распичим једну
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штицу, а не виђо чивију.

распласт"ит -'āстим св расећи”. — Живина се лијечи облогом живога распла

шћенога јежа или расплашћенијем топлијем сириштем (2: 542).

расположит-им св одобровољити? (Бе), в. ćетан.

распрђет се -дим се распричати се о нечему, разбрбљати се“. — Слушај)

са“т: ка“(д)-се ајвани распрде, виђећеш докле те стигнут.

распретат -ећем св разгрнути пепео са жеравице”.

распрскат се - рска се св распрскати се“. —Тбјека оно ка“(д) ками динамит

аспpска, | распрснут се-нем се св. — Њему се она л”уска распрсне и ора испане;

famili ж чир, раnaritium“. — Распрсница, тј. поганац, зли чир (panaritium)...

Лијечи се разгон-травом (2: 547).

распртит-им св“извезати бреме“. — Не може распртит упртњак с нарамком

брста (4:231).

распутница ж одвојак од пута, раскрсница”. — Хајдуци оставише крваву

распутницу, | распуће с исто” (3:435 436). — С онога распућа идеш десно уз

једну узвишицу.

распучат -учам несв“раскопчавати“. — Голуб распуча колијер, запарица је

велика (4: 216); | распучит-им св раскопчати”. — Он је вазда одио распучене

кошуле до пупка, а усаћио, не може ону трбушину носит.

p'āc{т) растем несв*постајати већи, виши, развијати се, напредовати“. — Она

маом расте уз древад.

растат се -нем се св“поћи у разним правцима, разићи се“.

раста“.њ"ит -'ā“њим св разблажити, смањити природну концентрацију неке

течности“; в. (бијел), бјел авина.

растегнут - егнем св. "истезањем или притиском учинити нешто дужим,

ширим, истањити”; | растезат -ěзам несв“ширити истезањем”. — Такве има

шкрлушти да и(x) растеза да може зеца да прождре, | растеглај м мера за

дужину једнака распону одручених руку“, в. шежањ (2:79).

растоварат -арам несв“скидати товар”. — Ја растовара зекана и зовем и(x)

да ми помогу, а они се удегенечили и ни абера, | растовариват / растовареват

-ујем несв“исто“. — Нембте га растовариват, треба то замит Ђоки; || растоварит

-им св скинути товар”. — Растоварите то ближе, па ћемо га убачит под)-стубе.

растоврл”ат -'āм св разбацати, раширити“. — Ђеца растоврл"ала те њине

'рке по кући и мораш гл'eат да се ш њи не завалиш.

растока ж гранање потока у више рукаваца“.

растопит се -опим (се). — Ка“(д) се растопи сланина, ето ти жмиран

лијепија“н.

растракулат се -а се св разродити се, размножити се, раширити се“.

растрбуљит-yљим св одебљати, добити велики трбух“. — Сријећем растp

буљенога Ђуришу (4:274).

растресат се -еса се несва.“доводити у стање трошности, расклиманости“. —

И то би се растресало, ка памук би се направило, б. растурaти, истресати на разне

стране“.

растpјазнит се -азним се св“отрезнити се“. — Како се напоса, неће се ни

за три дана растpјазнит.

расукат-учем св расплести умршено предиво“. — Да се то расуче, мбраш

имат и очи и руке, |расукиват / pacуковат -ујем несв, в. пријенут.
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расушит се -уши се св испуцати због недостатка влажности, почети про

пуштати течност”; в. штpугла.

расцијепат -ијепам св према цијепат, в. крлетина.

paćej paćечем св "потпуно исећи”; в. ćеј, | расијецат -ијецам несв“расеца

ти“.

paćес се - едем се распући се, провалити се“. — "Ајде ćеди, расио се!

ратај м земљорадник, ратар”. — Ада, ов"бђе није било другије до ратаја“,

радили земју и чували живб.

ратит -им несв“ратовати“. — Ту је стара граница била ђе двана сте се

ратило.

pºаткат -ам несвдем в. радит.

p"аф м в. полица (1:254).

рафал -ала м, в. снизат.

раца ж раса, сорта“. — Види се да је од наше погане раце.

pºаша ж сукња“. — Испод хаљине се носила црна раша, сукња, до чланака (1:

257). — Раша, арб. сукња „од врло крута, дебела сукна, те стоји тако, као да су у њој

изнутра намештени витки обручи“ (1:259). — Поисправља рашу травезу (4:394). —

Срам те било, рашу обуци (2: 267); | рашет"ина жаугм пеј. — Некаква рашетина

на њу црна, а нема бес кости голе, жена педесет и кусур година“, | рашица ж

дем. — Долазаше у рашицу сингаву и мрку блузицу (4:313).

рашегат -ам св“исећи тестером”. — Узе и(x) Машан, да их) рашега наполи:

штице пола њбј, пола нама.

рашијеват -ијевам несв“растављати оно што је сашивено, распарати,

раздвојити шавове“. — Она рашијевала некакву кошул”чину и добре се набола

на иглу, | раш"ит -\ијем св. "скинути ушивени знак“. — Ка“(д) ми нареде да јЈу

рашијем, ја ћу ју рашит.

рашковина ж бот дрво Оreoherzogia fallax (Boiss.) vent.” (2:38).

рашта св. 1. јер“. — Она је, чим су просци у кућу ушли, уклоњена у сусјед

ство, рашта је стидно слушати разговор о својој просидби (2: 218). — А године

1908 кнез Никола је Сеља Бећирова, Ајдар-Аскова унука, наименовао почасним

барјактаром, рашта је потомак барјактарске породице (2: 143). — Рашта га је народ

клео, каже се да су у његову дому живјели четири једновремена губавца (2: 235); 2.

“ради”. — Има га рашта држат.

раштан м бот купус Вrassica oleracea acephala“.

рашћерат -ам св разјурити на разне стране, нагнати у бекство“. — Мичите

ту бизу, рашћера ми ове овце.

рашчефрл”ит - рлим св расцепити“. — Рашчеф'рли се начетворо.

рашчеш"ат-ешем св разгрепсти чешући”.

рашчињет -иним св скинути чини, враџбину”. — Чим је она »paшчињела

намјену«, волови одједном крену (2: 296].

pба“т м “кичма, леђа”. — Овоме је црнбме народу вазда пуцало по рбату и

кад му се једном размине, он то и не запази.

pватан -тна -о опрезан“. — Па су у њи и жене рватне / Свака пази од краја

својега / Да се од куд Кучи не појаве (5: 264).

"pгат -ам несв“боцкати, задиркивати“. — Не могу они да се не ргају и не

задијевају; | 'ргнут -нем св 1. боцнути“. — Те ја покупи оније листбва“ па га ргни

једном брcтинбм. —У понекој раки шкриња, мислиш, сачувана читава, аргнемо, распу
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се ка’ пред чаробњацима (4: 116); 2. наговорити“; в. Ђевојка, | "рголит-им несвдем,

"pгалица ж предмет којим се нешто може чачкати, боцкати“. — Не би она ника“т

пуштила мужа (на дужи пут) зашто 'оће да вазда има ону "ргалицу поре-себе.

'рдорога ж жена тешке нарави и поганог језика”. — Неће те она рдорога

пуштитни да с миром поред ње прођеш, | "ордорога ж исто“. — Стом ордорогом

не мош издријет нако да ју уфатиш за летњак.

"рђа ж 1. корозија“. — Ове је чивије уфатила рђа. — Е, рђа га убила што

учиње од фамилије; 2. ништарија, протува“. — Нашан се тунједна рђа, и од рђе,

да речем, руководиоц омладине, па узео он то да чисти.

ребро с анат 1. део грудног скелета”. — Свако му ребро могаше пребројит,

в. садно, 2. уздужна страна куће“. — Уздужне стране куће зову се ребра, а попречне

листре, в. приторак, (1: 246, 2: 80); | ребрница / ребарница / ребреница ж. а.

уздужна плоча на каменом ковчегу“. — (Камени ковчег) има две уздужне плоче,

»peбрнице«, дугачке по 1,60м (1:36), б. бочна даска у кревету“, в. "попречна лет

вица у самару”.

регаж овца“.

регемента ж војна јединица, регимента” (Ж37).

регнут -нем св“засећи, зарезати“. — Пази се да те не регне, | резат режем

несв. — Арезали су и уши своијема овцама али нбжицама али чаурицбм; | резотина

ж зарез“. — Благе су... биле дуге према сломљеној кости, а да не би са њих падао вез,

»иве« су им биле нарезане повећим резотинама, у којима је узица... нашла себи мјесто

(2: 552]; в. скришка (2:53); | рецкат -ам несв|| рецколит-им несвдем, | рецнут

-нем св “мало зарезати”. — Ако се лијечак рецне, крисне ка да га цијепају; | ријез /

ријес м рез, сечиво“. — Душа човјечија путује преко ријеса од сабље (2: 75 304).

ред м 9. — У његову се кућу не зна ни реда ни начина; | редит се редим

се радити нешто на смену, смењивати се у послу по утврђеном распореду”. — Реде

се ка јетрве (2: 111 ).

рез- в. ретнут.

резиљ м срамота”. — Зна да је резиљ да одбије прву комшиницу (4: 257): |

резилак м исто“. — С тијем нама покор начинише / И резилак вељи направише (5:

189).

pºеј речем св рећи“. — И дана“с би се наша“ неко ко би умио лијепо реј, али

га нема пред ким реј.

река ж овца“.

ремик м “каиш“. — Цингара се вјеша о ремику (2:19); | ремник м. —Чувај)

ремник— да не останеш без гаћа“. — Били било у дружину друга /Да дофати пушку

по ремнику (5: 457—458); (Ж. 26); | ремењак -ака м тип лаке летње обуће“. — За

љето има ремењаке затворенија прста (4: 126).

реп м 1. 9. — Тога није бивало отка је прасе реп искривило, изр. шиптт

више репа укочити се од бола у леђима”. — ШТипило га више репа и не заспијева

ево десе-дана“, | реп'a"крепкам 1. реп“. — Умије подвит репак кад се подвикне

(4: 202); 2. дршка на посуди, обично на тигању”. — Паде ми репак с овога тигања

— нема ноћас приганица“н. — Исподједнога и другога веза провуче се репак дрве

не лужице и чини се пресукивање (2: 516); | реп'ат-а-о“који има реп“. — Уфатио

се жђаолом репатијем и да видимо куј ће издријет, а ја знам да ћу на зл'усрећу,

| репат -ам несв“бити стално у журби, никад не мировати”. — Репају тудије и

не мож им) ништа; | реп'āч -ача м човек који никад не мирује, кога не »држи
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место.«, скитница”. — Неј ми се ти супонит с тијема репачима и ако још једном

"ојдеш — овамо се нем'б вртат: | реп'оња м°во, коњ с великим репом“, | реп'ача

ж скитара“. — Не може с оном репачом никако издријет на крај, | репула ж

“неуредна жена“; изр. вјетар (ти /му) под реп бити нестрпљив, увек спреман

да некуд оде, одскита”, не мрдат /мрднут репом “не освртати се на нечије молбе,

тражења“. — Види да се побађем на нбс, а она фукара безобразна неће ни репом

да мрдне, 2. геогр“сужење долине, ливаде између стрмих страна”. — Ено ти овце

на реп од)-Дола (12: 33).

репув / репух м бот растиње подбел Тussilago farfaraº; в. лопух (2: 549).

реса -еж 1. реса, ројта”. — Носиле су жене оне фрцулете с ресама; 2. из

раслина у облику висуљка испод грла овце, козе“; || ресан м јарац с ресом испод

браде”, | ресаст) -ста -о који има ресе“; | ресач -āча м црна свечана марама

сресама“; || реском јарац с ресом испод грла”; || pºесна ж овца, коза сресама

испод грла” (2:19); || решњача ж.“шал сресама“; в. струка.

рефена ж заједница, слога, заједнички трошкови за јело и пиће распоређени

на све који долазе на седник“. — Како се збирају на сједнике и како чине међусобне

рефене (2: 130).

рецета ж папирић, »peШепта“. — Те ја напиши на једну рецету: 'ајде на ту

и ту апотеку.

решето с метално сито са ширим окцима“, в. увуј.

решњача ж. В. реса.

ржан"ица ж, в. раж.

'рз / 'рс м част, образ, сила, чојство“. — Цар се не пита с рзом моје куће. —

Ар и зазор изрази су истога значења, као што су једнога значења рз и част (2: 202

475). — Па се бојим да не погинете / Ирз мојој кући оштетите (5: 244); (Ж. 24) в.

е; | рзл"ија / pжлија м поносит, достојанствен човек”. — Таквоме момчету које

је рзлија и бастадур као наш млади арамбаша, не ваља ни толико рећи у шалу (3:

122). — Рзлија је ка Арбанас (2: 475). — Они су ржлије, не-оте да један може бит

ча“збенији о-другбга, а мене најлепче: један ме зове на кафу, други на кафу и

на ракију, а ја ко трећега и на ручак, | 'рзно прил часно, достојно“. — »Pзно је“,

»лијепо је“ и »образно је“ значе све једно (2: 475); в. безрзан.

рзатрже несв“гласати се као коњ“.

рзак -а м “непотпуно кастриран”. — Ако му нијесу претучена зрна нб мало

оста јак, велимо да је рзак, то недошкопленован али коњ (2:15).

риђан м риђ коњ” (2:15); | p"иђна ж“кобила риђе боје“.

риједа“к -тка -о који није густо распоређен“. — Не зна свако бачит ćеме,

да фрметин не бидне ни риједа“к ни густ); || риједит риједим несв“први

пут окопавати кукуруз и проређивати га”. — Опраши га, а вала неј имат што да

риједиш; || ријетко прил ретко“. — Нешто ријетко иду једни ко-другије, када су

се разминули.

ријез / ријес м рез“, в. ретнут.

ријеч -и ж изр, јака ријеч чврсто обећање“. — За бесу смо забележили и

израз »јака ријеч« (11: 94): | ријеч"ат се ријечам се несв“спорити се, разменити

оштре речи“. — Пази како ћеш му реј и »помага Бога да не мисли е ћеш да се

ријечаш ш њим.

pика ж гласање као магаре или говече“; | рикатрика/риче несв“гласати

се као магаре или говече“. — Може ли ко од вас боле да рика нб нб магаре? |
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pикава“ц-вца м тежак облик кашља”; в. суви кашаљ.

pило с усна” (2: 520). — Пућну рилима у знак да он то презире (3:56).

pил”ат - ам), несв°рити њушком (о свињи)”. — Рил”а прасица тудије,

|pишкат -à Несв, | pишкање с. — Ови те н"бви главари и прасицу одучит од

pишкања, в. брњица, |ришнут -нем св "гурнути њушком”. — Своје сте корито

ришнули (2:24, 4: 317).

ринутринем св 1. очистити ђубре“. — Ојде да рине гној изј-стаје, 2. уда

рити“. — Смири се, дијете, да те не ринем.

p"интав-а-о“дроњав”, в. јагмација.

p"ишкат - а несв, в. рилат.

'рка“ ж стара крпа, изношен комад одеће“. — Улиште се прислони и покрије

каквом рком (2:42).

'рка“ ж јурњава, стрка, лом”. — Мене таман уфатио сан кад на петар —

pка: мачке се поклаше и нијесам га више зажимала боле нб сад, | "pкнут-нем

св“пасти, треснути”. — Изма“че ми се нога и "ркнуо сам на нбс и ни сам не знам

како мбзак не просу.

рковит -a -o “непотпуно уштројен“. — Ако коњ остане јак — рковитје (Кж).

'рмбат -ăм несв“тешко радити, pинтати без одмора“. — До јадне душе, то је

навикло да рмба и сека без одмора и начина, ка бес памети.

p"обм особа, чељаде“. — Ка“(д) су га копали, није било петнаесторор ббан,

| p"обје / p"обл”е с породица, укућани“. — Како ти је робје? — Фала Богу, живо се

и здраво (1:201—202).

p"оба ж a. одећа“. — Данас те ме пуштит, чекам да ми донесу робу, б.

платно“, в. подизат се || робица ж дечје одело“, в. закрпа.

p"бг рога м 1. 9; 2.а. “парожак на вилама“. — Од ове виле гвоздене они рбк

ошкрнем га при темелу, б. “шиљак од чврсто изувијане и везане сламе на крајеви

ма слемена”. — На оба краја од слемена имају многе куће и рогове, а то су подужи

шиљци од чврсто изувијане и везане сламе (1: 247); јpôга - е ж хип рогата жи

вотиња, обично овца“. — Погана ми је она рбга, враг ју зама“кан, | -porа други

члан сложеница: теткорота, стринорога, вилоропа, | роган м јарац с великим

poговима“, | рогач -ача м храбар, неустрашив човек“. — Онаквбме рогачу није

ни било лако уложит, | рогна ж рогата овца“; || рогоша ж 1. исто“. — "Имам

пе-шес рогбша“ прескубеније; 2. немирна женска особа, оштрог језика и некон

венционалног понашања“. — Нећеш ти лако издријет на крај с оном рогошбм; |

рогошица ж дем 1. рогата двизица”. — Ону ми рогошицу остави, а друге мож

зајмит, 2. немирна и својеглава девојчица“. —Од оне рогошице, кад мало отфркне,

најте га јади,“ ж“коза с великим роговима“, | рогуша ж исто”.

p'оглажа. “рачвасто дрво“; в. удробит, б. дрвце за мешање каше“.

рогосија ж сорта пшенице“. — Рогосија је веља пченица (2: 50).

род родама. “. —Биоје то добри род луђи —Мулета Радованов и синови

му, б. родна кућа удате жене“. — Тб ми је мајка донијела "из рода, из ујчевине.

— Она отишла у рбт, они јбј се пожалили, в. близика, | родит (се) роди|м) се

св 4, | родиља ж породиља"; в. бабине (2:209); | родител” м 9. — КаЧд)-су га

заглаварили, заборавио је ђе су му остали родители; || родица ж. рођака, сродни

ца”; в. кодошица, } родовање с долажење у род“. — Већина одива своје очинство

поклањала је стричевићима и тијем начином осигуравала право родовања код њих

(2:209); | рођакм сродник“. — Они су ти рођаци ка шароња и бал”уша, | рођа
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чица ж. рођака, блиска сродница”. — Рођачица Премића Драгоја. — Каси, Мицо, с

Прељом рођачица (5: 247 454); | рођаштво с пети и даљи степени сродства”. —

Послије (трећебратучеда) настаје рођаштво (2: 127); в. другобратучед, || рођен -a

-о"ватрен, храбар, неустрашив“. — Виђесте ли да је рођен.

роза“клија / розаглија ж сорта врхунскога стоног грожђа, сличног хамбур

гу, козја сиса“; разакија (2: 56).

розга ж рачваст колац уз који се везује лоза“. — Најболе су розге смрeкове,

а њи је Машан доносио исПипера“, | розгат -ам несв“побадати розге и по њима

разводити и везивати лозу”. — Поčекли су неђе неке розге и бјдоше да розгају у

Прибевиће.

p'бјроја м пчелиње друштво, скуп младих пчела излежених одједне матице

који се одваја из кошнице и формира нову заједницу”. — Кадр бј излети, он пане

ђе близу и мож га уфатит, а често се и изгуби у гору па га не тражи, | poj"ит се

роји се несв“издвајати се из пчелиње заједнице“. — Кад пшеле крену да се роје,

мбраш вазда имат неку дубину да уфатиш рој ако ти пане близу.

рока ж овца“.

роктат - и несв“гласати се као свиња“. — Прасад рокте, оте вечеру; уп.

jрокташ.

p'олаж овца“.

ромача ж, арб. прчик, в. рамача.

ромица ж?.—Ти си како изроди ромица: учуја се на ту драчу и ој” се уарумит

[2: 465).

ромиџ'ат / роминџ'ат -ам несв“говорити неразговетно, мрмљати“. — Збори

лијепо и нем"б тун роминџат, в. мађија.

poпотина / рапотина ж в. назеблина (2: 513 528).

poса ж кондензована водена пара у току хладнијих ноћи“. — Ја отиша“ у ове

Прибевиће, мало росе бјеше и бачио некакву кабаницу, | рошљив-а-о“који се

тиче росе“. — Кад је изјутра рошљиво и влажно, значи да је близу јужна температу

ра, која овамо доноси кишу (К.325).

рочиште с време и место означени за сусрет“. — Латинчета нарочиште нема

/Бјелега је то од пријеваре (5: 454).

рошци мед катаракта”. — Рошци или »мрена« (опна на оку), арб, маза, а то

је катаракта (2: 547)

pтењача ж. “кичма”.

ртовина ж?.

рубат се -а се несв“љуштити се, крунити се”. — Онда сам видио да се она

брадавица почела помало рубат.
-

p"уво / ру?о с в. прћија (2: 127). — Донесоше ру?о и колаче (5: 292).

руга -ě ж “ругање, спрдња“. — Стриц, као из руге, узме трећега братанића,

који је био вас шогав и грдан (2: 443). — Ради више руге, онај што га је највећма

дирао ненадно поред самога уха Илијина испали пушку (3:56, 7:92); | ругат се

ругам се несв“спрдати се“. — Те стога се ругају коега виде е сам себе и свога коња

не умије послужит, | pyгнут се ругнем се св“подругнути се, подсмехнути се“. —

Ђетињска посла — ругну се старац (3: 195).

руд руда -о мек”. — Та је вуна руда, бијела, без имало сингаве, | руда ж

“овца с меком белом вуном”. — Ја узе један бубул” и да га бачим пред руду, а он —

увр главе, потле се дигла и доглавињала до обора; | рудица ж дем. — За домаће

плетиво и ткиво... се бира руда вуна, »pудица« и бијела вуна у којој нема сиге (2:



Речник Куча 359

29). — Баби клупко рудице и наглавци под пазу”ом (4:229).

ружа ж ружа”. — Сад ниједна ружа не мирише; | pужица ж 1. дем. —

Донио Ббро баби ружицу, да јЈу закити; 2. сорта лозе“ (2: 56).

руј м бот“дрво Соlinus coggygria Scop”; | pујевина ж (Бч), в. јуревина.

рука руке ж горњи уд човековог тела”, изр. с руке погодно, што је при

pуци“; |рукав-ава м део одеће који прекива, обухвата руку“. — Она је бунда без

рукава“н, без ичеca, | pукат -а -о који има руке“. — Ада је ли руката? [1: 193); |

pукатка ж дубља посуда с дужом дршком (у облику веће кашике, за пресипање

течности). — Ја сан запазио ка“(д)-се варило у рукатку мл”едену. — Рукатка (је)

суд земљани или бронзани за кухање и за ношење воде, млијека и др. (2: 517). — Ве

лика Турова с Безјова (нашла је) рукатку новаца на Поду од Корита Кржањскијех

(2:340), | руковат-ујем несв“руковати, манипулисати“. —Тбје најновије оружe,

треба ти ш њим да рукуеш. — Стом машинбм ћеш ти да рукуеш, || руковет ж

снопић пожњевене пшенице“. — Пожњевено жито обично људи вежу у »pуковетк

(2: 50); | учит се ручим се св поздравити се, руковати се“. — Ја дбђо, ручи се

Ш њима; || руча“н ручна -о напредан”. — Кад је торина потпуно загасита, каже се

»затворена је« и слути, да ће стока бити ручна (2:318); | ручица ж део прируч

них прибора који се хвата рукама, део рала, жрвња“. — Дрво које је у горњи жрвањ

укрућено зове се »pучица« (2:47 53); | ручник м убица“. — За освету се најрадије

убија »pучник«, а то је убилац (2: 173); изр. руке у казан вађење мазије“ (у Куча

употребљавано до назад 50 година) [2: 152); на брзу руку на брзину, брзо“. — Ја

узе једну гранчицу па мало и(x) карну и то се помири — он, на брзу руку, да не

објашњује што је било и како је било, изр. рука работе "посао, подухват који се

може брзо и лако обавити“. — И у хајдуковање има рука работе (3: 665); | рукодрж

м ручка, држач”. — Та“н рукодрж је што замотаемо вунбм да уфатиш за њега. —

Круг има рукодржо којему се и вјеша (2: 88); | рукопомоћ ж материјална потпора

(угроженом рођаку, саплеменику)“; в. липсат, племе.

pума ж 1. велики снег“. — Пала је рума снијешка, не може се искуће

крочит (Бc). — Не може се минут преко Шкале, тамо је још рума снијега (Бч).

— Кад удари сасвијем велики (снијег) зове се »pума« или »упађа«. – »Pума« је кад

падне велики снијег гором и планином, а упађа кад пане мањи снијег (по обја

шњењу гђе Јованке Дучић) (2: 333); 2. мана, берићет“. — Ка“(д) пане на гору

берићет, речемо да е пала рума на гору (Уб).

румат -ам несв“јести, жвакати тврди комад хлеба хрскајући зубима“.

румен ж црвенило”. — Кад је румен у за од сунчани, јутро ће бит ведро,

румен -a -o "црвен“. — Овође се вели: румено вече — ведро јутро (а румено јутро

— квасно вече); | руменоша ж овца“.

руно - а с вунени покривач на овци који израсте између два стрижења“. —

Вуна појединога брава зове се »pyно« (2:29).

руња ж стидне длаке, маље“, в. Кура“ ц; | руњав -a -o “маљав, длакав“.

— Она је руњава на подобију коштана, | pyњат -a -o “маљав”. — Он је руњат и

по леђа“; | руњат -ам несв“добијати маље“. — Ови су наши ђетићи почели да

руњају, | pyњ'о -а м подсм“космaт човек“. — "Ајде, мој руњо, избачитије пе-шес

кроша“ња“ гноја на поткутњицу.

рупа жа. удубљење у земљи”. — Ископају се рупе у земљу и тур'ајеш у

њи, б. “дочић, њивица у карстној ували“. — Може се у ту рупу убачит сто кућица“

крт бле, изр. бабина - анат удубљење испод потиљка“; || рупица ж дем. — Ђеца
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вазда копају некакве рупице и нешто у њи саде, | рупетина жаугм. — Овудије

нема бестије рупетина“ ништа, а мож у њи пану(т) — да ти мрамбр тамо пукне,

рупчина ж исто“. — Е, да знате колико ме јада“ по тије рупчина“ надило.

руса ж овца“.

ручак ручкам доручак“. — Први се оброк зове ручак, око 8-9 сахата изјутра

(2:104, 1:260); | ручатручам (не)св“доручковати“. — Пошто гости устану и опре

ме се, пију ракију и потом »pучају« вариво и још штогод, а око средине ручка почне

се пити вино (1:297); | ручкат -âм несвјести (о деци)”; | ручколит-им несвдем.

— Са“(д)-ће јабуке ђедове да ми ручколе и да ми порасту у веле л”уђе; |ручнут

-нем св“појести мало, презалогајити”. — Ручните ви нешто, па та“ма идите.

рч! узв за гоњење јарца (2: 14).

С

савардак -āкам високи дубирог” (2:21).

савојак -јка м завој, кривина”. — Иде војска Таром валовитом / Која иде на

савојке честе (5: 85).

сад м млад виноград” (2: 57); | садионица ж садаљка за купус“ (2: 53); |

сад"ит садим несв“у припремљене рупе постављати саднице“. — Јуче смо сад или

неколико слива“ и два ораa; || сађеница ж посађена лоза“.

садно - а с продpта кожа од трења, дугог лежања, декубитус”. — Сваки

коњ, искочила му садна, свакб му ребро могаше пребро"ит и садна по њему

развалена. — На оно јбј друго здраво бедро бјеше садно ка коња кад убије

самар, (2: 16]; в. обрнут.

cºај сађем св сићи“.

сајбија ма. “власник“. — Зна ли се које сајбија од овије коњан?, б. “газда“.

— Што ће ти дати гариб (немоћан) Махмуд, кад ти сајбија не даје (2:310).

сакагија ж сточна болест“ (Бc).

сакараћ -āћа м неугледан, ситан и хром човек“; | сакат -a -o “физички

дефектан“. — Веле да "оће да потпуно остане сакат, || сакатов м инвалидан чо

век”. — Тад се открише просјаци, сакатови, пјанице (2: 308); | сакат"улаж саката

жена“. — Са“стале се сакатула и авет"ула — једна саката у ногу, а друга у главу,

в. стркнут 2.

сак си сак си узв за лучење оваца (2: 14).

сактијан в. пас (1: 258).

салантрупа ж празна прича, зановетање“. — Пушти ту твоју салантрупу,

образа ти.

салаш м спремиште за кукуруз у клипу, чардак”. — У Бpскуту има салаша, у

којима се држи »фруметиново класје« по пола године, да се осуши. Салаши имају

правоугаону основицу, узани су а повисоки. Граде се од летава или од прућа, а по

кривају штицама (1:254).

салиџ м “поплочан простор“; в. тараба, | салиџат -ам несв“поплочавати

неку површину”.

салтанет м невоља, беда“.

салте прил 'полако“. — Лисица је салте полијенак чупкала да не отежа (2:464).

сам"ар -арам дрвено седло на коњу, магарету“, | самарећак -āкам товар
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ни коњ” (2:16); | самарећи -a -e “који се односи на самар“. — Дигну се праће и на

њи се стегне товар ониjeм конопом самарећијем, | самарџија м дрводјеља који

прави самаре” (2: 1679); в. садно, конопац.

сам сама -о “сам, усамљен“. — Синове јбј побише, ђед умрије, сна“e

поведоше ђецу и она остаде сама, ка угара“к, на огњиште; || самоват -ујем

несв“бити, живети сам, усамљен“. — Самовала је тридес и три године, | сама“К

самкам осама, усамљено место”; | сама“ц санца м усамљеник”. —А викало се:

тешко санцу и на вагану. — Самцу је суза у сваки час готова (3:455); | cáМШТ"ина

ж место удаљено од најближег суседа, осама”. — Живјела је на ну самштину и

не знам јесу ли ју затицали живу; || сампас м напасање стоке без надзора”. —

Ода“гнаших) тамо и пуштиш у сампас, а оне се пред ној врну саме. — Старбга

коња зајме далеко у гору, пуште га у сампас — и што му зуби донесу, |

самовбла“н -лна -о својевољан”. — То је било велико самоволно зло, | самор'ан

-a -o. — Остане му млада удовица /И саморан отац без никога (5: 49); | самораник

м“човек без мушког порода“. — Онај који мушкога порода нема... зове се »самора

ник«, жена му »самораница«, а обоје »саморанци« (2: 113). — Ако нема пријатела

ни побратима, онадар се жене свећају: удовице и саморанице плаћају паром или

чим имају те убију крвнике који нијесу платили од мушкије док су живјели (Ж 13),

самор'аница ж жена која је остала без ичије помоћи и ослонца”; || саморанич

ки -a -o “који се тиче самораника, саморанице“; в. истрата, || саморанац -нца м,

самоков м који је кован од чистог гвожђа“; || самокрeс м “врста ватреног оружја

(2:91); | самоник м самоникла биљка“; | самосијек м труд који се није морао

кувати и обрађивати”; | самдруга трудна, гравидна” (2: 507); | самдруги с још

једним” /самтрећи с још двојицом (двоје) / сампети сјош четворо“. — Сампети

је у кућу (Рћ), изр. само сам сам самцит”. — Он је само сам стига“ до Скадра,

в. једити; само здрав здрав Здравцит”. — Рука му је само здрава. — Ије ка само

здрав (2: 510).

сан / сахан м лавор“ (2: 88).

сандук / ca“ндук м , | сандучина / ca“ндучина жаугмв. поклопчина.

санитет -ета м санитетски техничар“. — И ту је треба неки санитет да се

постави, ал”екар да дође у неђелу.

сањаЛИЦа Ж. В. иириалица.

саоне плт*саонице, санке” (7: 116).

сапи сапи плт део животињског тела изнад задњих ногу“. — Добра је у

сапи.

с"апрт -a -o B. ca"прт.

сапун м 9, | сапуница ж овца“.

сар'ај-ајам двор турских великаша“. —Да јој дође у јацију на сарај (2:459).

саран”ит (се) - аним (се) св“сахранити”; || сарањеват (се).-ујем (се) несв

сахрањивати“. — Не пантим да се неко грђе сарањева от Павића; || сарањијеват

(ce) -ијевам се несв. — Сутри дан се сарањијева.

саранџаж бунар у који се вода слива с крова куће, чатрња” (Пћ) (1:16, 12:33).

сат м “временски период од 60 минута (н.); изр. -работе кратко“. — Ка“(д)

ју остpижеш па у пуштиш да леже на сунце, не више но сат работе, она čера

њена и сунце тако дјелује на жуч, в. ура, | сатонога ж“овца с белегом на нози“.

— Сатонога је овца кад има печу на ногу.

сафа ж мања лимена посуда с дршком из које се пије вода“. — Досипам са
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фом, разблажујем да није врела (4: 198; 2: 88; 1:253); | с"афица ж, арб. caфиц.

с"афра ж горчина која се избацује повраћањем”. — Бл”ује најгрђу сафру и

на уста и на нбс. — Бљување жучи или сафре значи отресање бриге (Ђ. Рашовић:

Горка течност која се повраћањем (»бљувањем«) избаци (код болесних, обично

нервозних људи) — 2: 322). — »Сафра« се зове жуч и кисјелина која се у приликама

затвора накупи (2: 515).

саџа ж сачма” (2: 66).

саџајак / cºа“џа“јак м троноги сталак за постављање посуде над огњиш

тем”. — Под тепсијом, која се ослања на саџајак, подбачено је нешто жара (2: 102);

в. верите.

са“бијат -"Ијам в. темерутат, | са“бит -ијем св, изр. сабит рогове "нате

рати на ред, дисциплиновати“. — Вала ћу му сабит рогове нако ме не бидне у ову

свијес.

са“вијат -"Ијам несв“савијати”. — Милика је једном руком брже и боле

савија цингар нб ја с "обле, изр. савијат пупак. —Жене су тамо нешто радиле,

ка“-се развије пупак, оне су га савијале. — Сличним начином »савија се и пупак:

ставивши прст обмотан фацулетом у болесников пупак и опирући се на трбух учи

ни лагано три обрта око болесника, па се лагано извуче прст и трбух се стегне (2:

517); — се “задржавати се”. — Не савија се кот куће, | са“вит -ијем св. — Оће да

пуши, а још не умије да савије цинг'ар, | са°вијуша ж бот попонац Сonvolvulus

arvensis L.”. — Скубем савијушу (4: 254).

са“времен -a -o "стар, у годинама кад је природно умирати”. — Био је и

са“времен, ма се намучио. — Богме је била савремена, али ко је мога“ мисите ће

такб цофит.

са“гнат -ам / са женем / са“жденем св“сагнати“. — Треба и оно мало жита

да са жденем у село, | са“гон"ит - оним несв. — Ка“(д)-ћете да са гоните она дрва?

са“гнут се са гнем се св погнути се”. — Она се сагнула да нешто дофати и

шипило ју да се није могла исправит, | са“гињат се -ěм се несв. — Пази како се

са“гињеш, да те не пресијече.

ca“дијеват -"ијевам несв“денути”. — Сијено сам крави озг"бр с ливада“

доносила да га са дијевам тун, | са“ђенут / ca“ђеc -енем св саденути“. —

Са“ђенућемо кол'ко могнемо, а молит Бога да ни оно друго не скваси.

са“жд"ит саждим св “спалити, сагорети”. — Какви су, саждите све што и

запане, нб дако нека“(т)-та“н огањ и њи дофати, | са“жижат. / ca“ждират -ем

несв“спаљивати, бацати у ватру”. — Немају што више сажижат, нако те мајчине

кости. — Са“(д)-су почели да се са ждиру и да им) пепео мећу у некакве тенеће.

са“жимат - има несв“цедити стискајући”. — Она цријева унутра сажима(ј),

пребачуј на банду, фрка-фрка, док је сва исциједио.

сазуват - увам несв“скидати обућу“. — Сазувате се, ђецо, да веја не

са“зувам; | са“зут -ујем св скинути обућу“. — Сазује се и чепле га по рамена“

докле може издржат.

са"кријеват-ијевам несв“склањати од погледа других, склањати од других“.

— Виђуја да она тамо нешто сакријева и Гучи, |сакрит-ијем св. — Никакви ти

рачун нећемо, ми знамо да неј сакрит.

са“купит -им св прикупити, скупити“. — Ево још ово по крајева“ да

сакупимо; | сакупл”ат -уплам несв. — Немате што тамо више сакупл”ат, нб

ºајмо, омpкосмо.

самдруги -a -ô заједно с још једном особом”. — Дошан је самдруги на
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плач, | самдруга трудна, гравидна”. — Она је била самдруга кад јб-е муж

погинуо, в. тетнут, тешка: || самтрећи -a -ě с још двојицом“; | са°мс"éДМИ -ā -ô

са шесторицом“; в. сам, самдруги.

са“мл”ет самелем св претворити зрневље у брашно, дробљењем нешто

претворити у прах или у компактну житку масу”. — Некаква машина му је руку

сву са емл”ела.

са“мнут самне св сванути“. — Ако кад самне, остаје по оглођаним костима

да видим... у која катуништа се намирују (4:97); | самнуће с свитање” (2: 23);

свитат свиће несвбезл свањивати, најављивати нови дан, раздањивати се” —

Вазда је било: некоме свиће – некоме мрче.

сан сна м а сан“. — Таман га бјеше уфатио сан кад неко залупа на

прºбзор, б. разноврсни доживљаји у сну, снови“. — Муче га са нови (2: 319). — У

сан ми се не снио (о особи која се нерадо среће, чија је појава предзнак неке

невоље). — Припази се, нијесу јабуке добре на сн, некакве јаде слуте (4: 404); |

ca"н"бвник м књига у којој се »тумачек снови“. — Био је код њега они сан?бвник,

ја сан га глеја, и све ти објашњује што си снијева, ј снијеват снијевам несв

сањати“. — Што ти је, када си нешто грдно снијевала?

са“нџир / сенџир / синџијер -ира / -ијера м ланац“. — Она се биза

замотала у они санџ'Ир. — Сенџир гвојђе гори од тамнице (2: 302 421). — Куд је

збиља синџијер (4: 265).

са“пират-ем несва. “приморавати“. — А што са пирете дијете, видите ли

да не зна о томе ништа. — Сапире, тражи да призна (4: 195), б. притискати“. —

Немб то млого са пират, | са“пријет са прем св. — Ка“(д) је родила треће, тама

ђевери јој са пру ју: „Кажуј се, кажуј се!“. — А били смо га са прли. — Са“прли

сују да ју посијеку. — Ону ногу потего па, преко ал'ина“, са прије, в. заокупит,

ca"прт -a -o “збијен, без могућности да се шири, непроходан“. — Са“прт је међу

катунима, нема простор за испашу, | са“пртија / сапртија ж теснац, тешко про

ходан терен, провалија”. — Путовање узбрдо слути добро а низбрдо и кроз сапртију

— теготу (2: 320) (Ж30).

са“снијеват -"ијевам несв“размрсивати замршену нит”. — Па је та“ма узео

цријева, ка оно ка“(д) чек од ере брава па она цријева те и жена саснијева, |

са“сноват -ујем св размрсити”. — Чекај) да још ово мало саснујем.

са“став / састав м спој, састав“. — Састав казана и заклопа се облијепи

умијешеним пепелом (2: 58); f са“ставит -им св. — Ка“(д)-смо се саставили, од

њи је за“зира, а к мене се примица (Кж); | са“стављат -ам несв. — Они су тун

нешто саставлали, али им) се канаф кида и нијесу могли ништа учињет, |

са“ставци -ва“ка“ м мн“место на коме се се састају два водотока“. —Тб ти је таман

он бђе код)-саставака“ Мале ријеке и Мораче, | ca“стајат се -ем се (не)св“сре

тати се, састајати се”. — По тама се нијесмо ни виђали ни састајали, | састанут

се -нем се св. — Били смо се здоговбрили да се састанемо на Јелин Дуб, а не знам

зашто није доша“, | састат се-нем се сва.“састати се, срести се“. — Састали смо

се на Биоче, он из Ријеке, а ја с Пелева Бријега.

са“старат -ам св“остарити“. — Они су се вазда свађали и глодали, али су

ca"старали за дно.

са“стат се -нем се в. састав.

са“творит-орим св створити, приредити“. — А викала сам једа“пут: „Вала

сваку муку ћу добит и нећу смрт сатворит самој себе“.
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сатират-ем несв“уништавати“. —Не сатири тога коња, требаће ти да и сутра

на њега нешто натовариш, | са“тријет (се) са трем (се) св. — Богомити се сатpла

једна овца: убио у је ками и на задњу ногу никуј не може. —Ногу му је сву са тро.

са“ч / сач м метални поклопац за црепуљу” (1:237.253, 2: 874401, в. верије.

сачекат -ам св причекати до одређеног времена”. — Сачекај) још мало,

нем'б итат, за бруку и несрећу вазда има времена.

са“чуват - увам св“сачувати, спасти“; в. скоротеченик.

са“ш"ит сашијем св“шивењем начинити неки, најчешће одевни, предмет”.

— Ја сам јој са“шила ону тровезицу, тражило дијете, а не би — да је знала дају

више неће скидат.

свадба ж, в. сват.

свадит се -им се св посвађати се”. — Ту се мало свадио из Драгишом и

тама се Драгиша подиган с тијема његовијема за Ор'аво, | свађат се несв. —

Вазда се нешто свађају, када бес тога не могу, | свађа ж. — Они су навикли на

свађу ка на шогу.

свакорук-а-о“сваковрстан”, | свакути -a -ô сваки, васколики“. — Свакуту

да си покупио и нем'б више ниједну прозборит, в. врат.

свал”ат (се) свалам (се) скотрљати, спустити ваљањем” св према вал "ат,

в. позида.

сварит сварим св скувати”. — Оне би се коприве свариле, нијесмо имали

чим ни да и подметемо, ако смо имали зрно солида и осолимо–то није била добра

работа. —Лакше свари(т) скоруп нб сир. — Одма сам плеће турио да га сварим.

сват м учесник свадбеног весеља”, изр. стари - сватовски старешина“. —

Прво одаберу старога свата (2: 221, 1:274); дебели — сватовска функција”. — Кажу,

дотле је увесељава ка дебели сват (4: 273, 2:221); | сватарица ж учесница свад

барске свечаности”. —У кучкијех Арбанаса и мусломана сватови не иду за невјесту,

већ женске сватарице (2:228): || сватски -a -ô који се тиче сватова, сватовски.

— Муштулугџија као сватски гласоноша прође да огласи сватски долазак (2: 222); |

свадба ж прослава венчања, весеље уз венчање“ (1:274).

свашточиња м / ж “особа која је спремна на сваку гадост” (4:270).

свезат свежем св 1. направити чвор на крајевима везе“. — Ја свезала краву

за ни јасен; 2. прекинути мокрење због неког обољења мокраћног тракта“. — Какви

сте вода ви се свезала (3:223]

свека“p-крам мужевљев отац“. —Тб само(д)-свекра чула (Лш), | свекро

-ам хип “свекар”. —Један свека“р диган сна“и здравицу, а она му врнула: „Здрав,

свекро! Ова крушка није ни зрела ни презрела, на њу се није нико пења, а ко се

Поса“т попне — изио му говно ота“ ц!“, fсвекрва ж мужевљева мати“. — Њена је

свекрва била тешка, лака јб земла, а моја ми је била лакча нб мајка.

света“ц свеца м празнични дан”. — Бјеше неки света“ц, | светковат-ујем

несв“славити, светковати“. — А та“ се дан није работало, држава га светковала;

| свештат -ам несв“освећивати”. — У случајима тијех болести, као и уз неке вече

болести, православни Кучи држе... »свештање масла« (2: 517); прослава венчања,

весеље уз венчање“; || свештеник-ика м. — Крили су да не зна нико без они и

свештеник, | свештенички -ā-б“који се тиче свештеника“. — Није га никад виђа

без у ону свештеничку робу.

свет"ит /свећат (се) светим / свећам (се) несв“убијати за освету“. — »Брат

ственик« je »братственика.« »коротовао«, »свећао« га (2: 128 467]; в. бит, онадар,
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потрефит, самораница.

свиђат свиђам несвобично у изразу - свој поса“ не мешати се у туђе по

слове, гледати своја посла“.

свијест) ж свест, ум”. — Мрче ми свијес кад га виђо.

свијет м изр. окрсни -, в. окрсни.

св"ијетњак м 1. зоол свитац Lampyrus noctiluса“. — Збри се ка свијетњак з

гузицбм; 2. светлац“. — Искачу свијетњаци, очи испадају (4: 319); | свита“к -тка

м светло, светиљка, лампа од тенеће” (1:253); в. карван, || свинут свинем св.“при

нети светло, лампу, посветлити”; | свиткат -ам несв. — Зна ли "ико што нб свитка

тамо повр Пол”аница“н?; | свитколит-им несвдем светлуцати“. — Почели су

свијетњаци да свитколе, | св"итнут / свитнут / свинут-не св“севнути, посветли

ти”; || свитл”ет - и несв“светлети“; в. кварат, | свићет свит"Им) несв. — Ћ"брбме

не помаже да му свит"Иш, | свијећа - е ж 1. свећа“. — Нема му к'о ни свијећу

уждит, 2. муња“. — За онога ко је грoмoм убијен вели се: „трештило га“, иначе

»убио га облак« или »убила га свијећа« (2: 332); изр. сува - муња која сева у даљи

ни и не обећава кишу“.

свикат свикам св. сазвати, окупити“. — А Филип Рашков река“н: „Нема

бјежања! Оруже!“ И свика десетину од) тијен кои су били. —Можда има оружe,

а ако нема свикаће и једана“к (Кж.). — Свикао је Хоте, те му разбјегнуте таоце

похватају (2: 140).

свикнут -нем св навићи се”.

свила - е ж1. танко влакно које гусеница свилене бубе током развоја ствара

и омотава око себе у чахуру, платно од таквих нити“. — Она је имала кошулу о

свиле и сва била извежена; 2.“влакна на врху младог кукурузног клипа“. —Кренули

су класови и на њи је почела да избија свила, || свилат - а несв“избацивати сви

лу на врху кукурузног клипа“. — Фруметин је лијепо свила и са (д) да видимо

какво ће му бит вријеме; || свилен -а -о који је од свиле“. — Пас свилен и зва се

трамбулос, | свилац(a)? ж комад меког платна умочен у лековити раствор који

се као мелем привија на рану”. — Врху фитиља облагана је рана мелемном крпицом

у виду карболне вате или »свилацом« од рашчешљане ријетке махраме. — Крпе за

такве ране и »свилаци« сличне су карболној вати. — Притиште мелемном крпицом

и свилацем, па омота чистом марамом (2: 550 551; 3: 344).

свинут свинем в. свита“к.

свирада ж“шара направљена од гајтана?” (2: 7289-90).

свирајица / свиралица ж врста фруле“. — Свирајице се праве од туча и

купују по пазарима (2: 416). — Свираице свире по Корита (5: 268); | свирајка ж

"исто”; || свирет-им несв“свирати“. — Путник се забрижио и брижан одио к дому

проз једну гору, у коју је према путу свирећи у свирајицу чувало овце једно пастир

че (2:453); | св"Ирка ж свирање“, | свиркат -ам несв. — Свирка у ону музику, |

свирколит-им несвдем. —Начинио му ђедо нечесову свираицу и са (д) свирколи

не престаје, | свирнут свирнем св. — Ко ни оно свирну? fact, -укам несв,

| свиригуз м сервилан човек“.

свита“ ж "финија тканина”. — Чинтерци и јелеци... су од свите... израђивани

2:91); изр. вела - материјал за израду џамадана”. — Бл”еше црвенка вела свита;

свитит-им несв“опшивати и украшавати »свитом« и »везом«? — Женска хаљина

је по прсима »свићена« и »извезивана« (2: 92); | свитни -a -ô који се односи на

свиту“. — Носила се роба свитна.

свита“ж“пратња угледне особе“. — Ови главари "имају свиту ка и сам и што
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су: пазе да им) што лијепо однекуј не пријене.

свитат свиће в. са мнут.

свита“к -тка мв. свијетњак.

свитнут -нем св нагло побећи“. — Свитнуо је ка да га ђаволи ћерају, в.

учињеш.

свједок м сведок“. — Али се и тада знало за »свједоке“ који се још зову

»испати« (2:78).

свјећица ж в. свијетњак, свијећа.

свјештит-им св постати вешт у неком послу“. — Он је то све свјештио

како вал”á.

св"од м“волат кречане” (2: 62).

својак м муж женине сестре другој сестри“. — Ови ми је својак отиша“ у

бблницу и саЧд) чекамо да видимо што те му реј та“ доктори; |својачица ж

“свастика”. —"Ајмо на Биоче, па ћемо продужи на Пелев Бријек, ко-својачице ми. —

Оваје стара ђевојка својачица кралева (Бc), | св"бјтаж сродници“. —Те ми тамо

бјдосмо и још неко о-својте; в. докучит, побратим, | својтл”ив -a -o “пажљив

према родбини, који негује и одржава родбинске односе“. — Она је својтл”ива и за

оне за које је чула, а не за своје.

сволтат -ам св направити свод на ономе што се зида“. — Убао је) изнутра

обзидан или само обложен камењем, горе отворен или сведен, »сволтан«. Убао

може бити само с изворском водом (1:16).

св"оче -ета с дете из претходног брака једног од супружника“.

сврабљив -a -o “који пате од свраба”. — Њих кучки Срби »надражују« да су

сврабљиви (2: 529); в. сраб.

сврата“к -ткам трагичан животни обрт, назадовање” (1: 263). — Не пристај

за сваким, да не буде свратак у напредак. — Зар не видиш какав је свратак у љуцтво

и све остало (4: 175 261); | сврат"ит свратим св наићи узгред, навратити”. — Не

умије он да сврне, боји се да му не пријене нешто о-ч"бјства; | свраћат -ћем

несв. — Јеси ли свраћа да видиш ону омрченицу, | свратник м свраћање, на

враћање“. — Најмилији му свратник у Јаблана (4: 107); | сврнут сврнем св“свра

тити, навратити“. — Сврне ов"бђена у Церја. — Сврни да попијемо по ракију. — Па

смо сврнули тамо, отишли смо ја и он и Даница и сврнемо у Церја. — Они иду

коко могу, а ја најзадњи, па сврну те у кућу Петра Милунова, - се дочекати

трагичан обрт“. — Сврнуло се свакоме па ни Кучи не могу бит по банди. — Овоме

се црнбме народу сврнуло ка“-су га заоглавили Китовићи а после њина копилад

која не знају к'о им) је јеба мајку. — Сврнуло му се ка ниједноме Кучу а му она

ђеца изгибоше, | свртат / сврћат -ћем несв. — И онда смо и тун пренијели,

укопали, нијесмо их) ка“ кући ни свртали.

свргнут -не св“добити мањи поремећај у неком вратном пршљену, праћен

болом и мањом покретљивошћу”. — По триш изасобице уздигне га од земље, да му

се како вели, врат не свргне (2: 516); | сврзават -āје несв“збацити, искренути,

свргнути (врат)”; в. развијање пупка (2: 536), | сврзат се -же се несв“исто”.

сврда“н свpдла м 1. алатка за бушење рупа у дрвету”. — Зна ли икође сам

сакрио они сврдан; 2. вртлог ветра, ковитлац”; || сврдо с. — Набодо се ономадне

на сврдо (4: 115).

сврзават -āје в. свргнут.

сврснут се -не се безл прохтети се“. — Ка“(д)-се њему сврсне, близу су му
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и Ораво и Дол”ани; в. јарцат, манит.

свру I сврху предл“при врху, изнад“, в. отемељит.

свpш м зоол инсект Vespa, стршљен“.

свршит свршим св обавити, урадити“. — Брзо ће то он свршит, нема ту

неке работе, | свршоват -ујем несв“обављати“. — Један дан да оре, све је то

мога“ с једнијем коњем свршоват.

свуј свучем св “спустити вукући”; | свуковат - ујем несв. — Та су дрва

свуковали до пута, о јаду радили, - се скинути са себе одело“. — Ја се таман

свука“ да лежем кад неко цука на прозор. — Свукујте се, ђецо, и у ал”ине, да не

тражим они прутић.

себен-кобиле / сејмен-кобиле / семер-кобиле фолк игра »труле кобилекс”.

— Играла мончад семер-кобиле, скакали једни преко-другије да их) обале. —

Себен-кобиле или сејмен-кобиле је особито скакање, за које се на по 4-5 метара

отстојања (2: 347).

севап -апам доброчинство, племенито дело“. — Сматра се севап ући под но

сила (2: 265). — Мусломани држе да је највећи »севап« ходити на хаџилук (2: 493).

севлија ж бот варијетет чемпреса“.

севотиња ж кратки оштри болови, пробади, жигови“; в. вижитанат.

сегнут -нем св напрегнути се да се нешто повуче, подигне”.

седланик / седлен"ик-ика м јахаћи коњ” (2:16). — Три иљаде коња седла

ника / И велико од боја оруже (5: 48]; в. обетат, | седлат -ам несв“стављати

седло на коња“; | седл'o c 1. опрема за јахаћег коња“. — Ја тури седло на коња. —

Главу му укрутише о седлу, 2. брдски превој између двеју стрмих страна”. — Кад

издушиш на седло, потле ти је све под ногом; уп. ждријело, пресло (12: 33).

седм"ак -āка м седмогодишњи ован”; || седмакиња ж смоква” (2: 59);

| седм"ина ж бр седморица”. — Бјеше их) седмина и бјдоше навише, б. сед

модневни помен”; в. Велика прекада (1: 285-286), годишњица (2: 269).

сежањ сежња м мера за дужину“. — Сежањ „значи првобитно целу дужину

раширених руку и сад се рачуна у 1,50 м.“ (1:260).

ce"ир сеирам протува“. — Виђи овога сеира, ове смуте: овога нашега попа

Милана, вели, требало би тача“с стријел”ат, | сеирит се се ирим се несв*чудити

се“. — Сам се се ирим: син ми је, што ми шиле, никад ми динар да није.

секат (ce) -ам (се) несв1. “радити без одмора, бити стално у послу од кога

се не виде резултати“. — А он је, до јадне душе, навика“н да сека. — Поваздан

сека, а кад бију пита што је чињела — не би умјела казат. — Сека се са столицом

(4: 125); 2. слутити, наслућивати“. — Погледа по сокаку, као да га је нешто секало

(3:388).

сел'āмет / селамет в. тали (2:310).

селумила ж сеоска скитара, жена која беспослено лута од куће до куће“.

сенај / сењај м нишан”. — Ал да видиш војводу Дрекала / На сенај га узе

џефердану. — На сењај га узе џефердану (5: 52371).

сентм крај, периферија црквеног дворишта, порте“. — Ми смо се постро или у

они сент цркбвни ђе сат капела, || сенатма.“пропланак на излазу из шуме“. —Хајду

ци се спустише у један пропланак на излаз горе, од кудје био сенат (3:113); б. “линија

додира, погранични појас?”. — Е су Кучи на сенат Турцима /И Турцима и Арнаутима

(5: 495); | сентажа. “простор на коме је ограничено кретање?“. — Тамо није лако

четовати: / Неђе воде, а неђе стијене / А неђе су куле ограђене / Неђе поља, широке
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равнице / Ту су слабе сенте за четнике (5: 403), б. узан пролаз, теснац“. — Често пути

се вуку запада на сентама те се ноћно чува. — (Кљусa сe зaпне на... »лакоме“ прелазе,

ђе је вуку »сента« (2: 65]; в. суседство, близина”. — Зами те овце тамо ђе имаш на

сенту па и прода; в. ждријело, || сентаџијам власник имања у пограничном појасу,

сусед“, в. баба земан, || сентач м исто“. — Свијема сентачима... који са својине могу

пасти у удутима Кучке планине, то да им се забрањује (2: 24); | сентина ж простор

на коме се додирују имања, суседство?”. — На сентину ти је, узми га.

сенат сена?“осетити зебњу, наслутити опасност”; в. бирек.

сенџир в. санџир.

cepдар м главарско звање”, | сердарство с. — У кучкијех Срба била је

насљедна и још једна титула: сердарство (2: 145).

серињат -'ā(м) несв1. “празнити дебело црево”. — Ћерате те краве да ми

не серињају пред врата; 2. брбљати без мере и смисла“. — Дошли ајвани тун и

серињају, не умију затиснут, в. срат.

серфит серфим несв“опскрбљивати”; в. орфанит.

сестра - е ж9. — Он је има пе-шес сестара“н, а не знам је ли има једнога

али два брата, изр. Богом - посестрима” (2: 234); | сестрин -а -о који припада

сестри“, frºm м“сестрин син“. — А бјеше ш њим овођенједан Јовановић

из Лутова, Николе Јовановића сестричић. —Ш њима је био ови Грујо Спаић, тб

је "исти сестричић Радоњин био, | сестрична ж сестрина кћи“. — Сестрична му

је била удата за братом "о-стрица Лубичинијем, | сеструљина ж пеј. — Није га

лично тужио већ преко сеструљине и женетине (4: 235).

сетембар-бра м девети месец у календару“.

сивал” м коњ сиве длаке“, | сивоња м “во сиве боје“; | сивуја / сивула

ж“сива крава” (2:18).

с"ига ж 1. тамнија, сива вуна”. — Бира се бијела вуна у којој нема сиге (2:

29); 2. »овца жуте и бијеле вуне« (2: 10); | с"игав /сингав -a -o "тамносив“; в.

овалат, малиш се; || сигавица ж в. струка; || с"игавоша / сингавоша ж овца

светлосиве боје“.

с"игра ж игра”, | сиграт се сиграм се несв“играти се”. — Од) свије раббта“

ђеца би највише да се с играју.

сигурават -ајем / -āјем несв“спремати, кувати обед“. — Јеси ли, жено, што

сигуравала за ове гладне, | сигурат -ам св“спремити обед“. — Сигурала је мајка

нешто била за вечеру. — Сигурај што имаш за пут, е ћутија у друштво бит (2:286);

в. преобис.

сигура“н-рна -о“чврст, стабилан, поуздан”. —Ако тије обета, иди слободно,

сигурантије ка у банку, frºm 1. прил 'поуздано“. — Ако тије река“н, тб ти је

сигурно ка да га имаш у руку; 2. реч. “вероватно, можда”; в. оштијаш.

сијат" сијем несв“сејати”.

сијат” сијем несв“просејавати”.

сиједат -ам несва. cпуштати се на седиште, седати“. — Не-оћемо

сиједат, нбмбрамо на Биоче бит за по уре; в. ćедало, 2. зауставити се накрат

ко при навраћању у нечију кућу“. — А не може бит, чоче, да нећете сиједат да

попијемо по ракију.

сијекавац -вца м бот“?”. — Не лишћи, маго, док сијекавац нарасте (4: 205).

сијено с "сено“. —Њимаје садлако: смирили су сијено и нека пада (киша)

колико јбј драго, | ćенина ж измрвљено сено, трине“; | ćенуpина /сјенурина ж
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“слабо крупно сено” (2:39).

с"ијер -a -o “сив, грахораст“. — Имале су се наћи двије дјевојчице... којима су

биле »сијере очи.« (2: 154).

сијерма ж упала тетиве“.

сијечење с игра којом двојица представљају двобој, двобој као момачка

игра”; в. ćеј.

с"ик! с"ик! узв за вабљење телета (2:18).

сик"ил” -Ил”а манат “клиторис”.

с"икнут -нем св“викнути, вриснути“. — А кад је доша“ прет кућом, жена

му је сикнула: „Ђе су ти пријатели ка“ (д)-си довео јамаре у кућу?“. — Шпиро

је сикнуо отуд: „Прекида говор, Радоња Вел”оф!“; | сиктат - им несв“викати,

вриштати, псовати“. — Сикти поганула, не заклапле, а ја не знам што ме нађе, |

сицат -ам несв“исто“. — Не престаје да сица: једна глава а девет језика“н!

с"иколит-им несв“помало сисати” (p.).

сила ж 1. “моћ, снага којој се тешко одупрети“. — Пред)-силбм се "оће и

памети; 2. мноштво“. — Скупила се сила народа, не мош се разминут. — Двјеста

и педесе-кила“ сира се скупило за непуне дваез дана“ у Језера, и скорупа шесе

кила“ — то је сила; изр. Ђавол”е силе израз чуђења, изненађења, недоумице“. — Е,

ђавол”е силе, што овој ђечини неће пас нам, | силит се -им се несв“радовати

се; в. пустиња: || силобатан -тна -о поносит, силовит”; || силобатња ж сило

витост, осионост”. — Појединци јачијех братстава или познати јунаци из силобатње

навлаштито (су) кварили ред (2: 151). — Поносили, како се у Куча каже, силобатња,

великоумје, високоумје, велопpдање итд., особито је развијен код некијех кучкијех

родова (2: 479); изр. силом на срамоту по сваку цену, неразумно на нечему инсис

тирати”. — Кренуо је силбм на срамоту, а нема никаквога начина.

сил'āпит -'āпим св нагло скочити, ђипити“. — Они силапише, да очи

изваде, што нете од ит с нама.

сил”aф / силаф -āф а м широк појас, део народне ношње“. — Држи капу,

»силаф« или коју другу биљегу покојникову (2: 253).

симит м “мали округао хлеб од белог брашна“; в. нежид.

симсија / синсија / сипсија ж лула за пушење” (2:76).

с"ин м мушки потомак у првој линији || синовски -a -o “који припада сину

или се на њега односи“. — Није био сретан виђети синовску потпору (3: 650); | СИ

новац -вца м братов син (р)”; в. властан (2: 124); | синовична ж братаница (р.)”.

— Синовична Вељова Спасоја (5: 362).

сингав в. сита, ситав (4:313).

син"ија ж“мали ниски огругао сточић, софра“. — Софра се зове још и синија

[2: 88).

синџијер в. санџир.

сипа“ ж црвоточина”. — »Сипа« је црв који нагриза дрво (по наводу Ђ. Ра

шовића) (2: 331).

сипа“ ж болест оваца, сипња”.

сипат сипјем св 1. накапавати“. —Кад оће да му сипје у око, мора га добро

држат, 2. падати, засипати (о киши, снегу). — Сипала је сву нбј, није патинула;

с"ипкат -ам несв. — Сипка помало, теке да не могу отис да донесем бреме сијена,

| сипнут-нем св: || сипколит-им несвдем.

сипс"ија ж в. симсија.

сир м 9, в. мрс, - варент цицвара”. — А не знам ко рече са (д) неки дан:
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нем б ми га поставјат)! А ми бисмо рекли: е, сир варени!; слани - "посни сир. —

Прерани или слани сир се гради од варенике, са које је у карлицама скинут скоруп

[2: 238-2391; цијели — пуномасни сир”. — Од варенике која се само смлачи, гради се

цијели сир или јамужа (?), тј. »неспршћени« сир, у грудвама, које се међу у чабар

[1: 237 238); | с"ирит (се) -им) (се) несв. — Највише се сирило, али цијели сир,

али ка“ (д)-се скине скоруп па се усири, || сириште с а. анат желудац. — Ране које

је куршум учинио у сиришту или цријеву затваране су тијем што је рањеник гутао

замотуљке зечије вуне (2: 551), б. течност за сирење припремљена од животињског

желуца”. — Кане се у варенику мало сиришта, да се сири, | сиpишњак м дрвени

каблић, посуда за држање сиришта” (1: 237, 2:31).

сиров-а-о“незрео“. —Не би ја то дирајош неки дан, сирово је, | сиров"ак

-ака м а. “сирово огревно дрво, сиров прут“, б. бечалина, придат, || сировина ж

сировост, незрелост”. — Кад се зрно од сировине може да преломи, рачуна се зре

лијем (2: 50); в. здренут.

сирома-аам сиромах“. — То је мелемни сирома, поштен колико је тежак.

— Ко је сирома био помагали су га колико се могло, | сиромаш -иж сиротиња”. —

Стиђели су доћи и уврстити у ред циганске сиромаши (3:106); | сиромашица ж си

ромашна жена, сиротица”. — Богме је, сиромашица, била поштена колико је тешка, |

сиромаша“н -шна - о, | сиромашно прил. — Ту се вазда живјело сиромашно, али

су л”уђи добре успијевали; || сиротиња ж сиротињска кућа, породица, имање“. —

Тама бјеше сиротиња; в. дигнут, сплaчина: || сиротан -тна -о сиромашан”. — Село

је било више сиротно него ли богато (3:228). — Имају ли погибије Турци /од нашега

пра”a сиротнога (5: 172); | сиротно прил сиромашно, у сиротињи“. — Живјело се

сиротно, како се морало, али на обрас се гледало више нб на другб, | сиротоват

-ујем несв“живети у сиромаштву”, | сироче -ета с дете без родитеља, оба или јед

ног“. — Он је ка сироче оста, мајка му се преудала. — Они су остали сирочад, отац

и[м) погибе (не зна се убише ли га наши али њини), мајка се преудаде и подизали

су их) ђед и баба — и од њи начињели л”уђе, в. јетими (2: 110).

с"иса ж“дојка“. — Зрно га погодило пот плећку, а избило на сису, | с"исица

ж дем. — Видите ли ви да су овој нашој поганули кренуле сисице; | сисача ж

a. “овца, коза великог вимена”. — Ова ми је сисача те добре ома“њала варенику, б.

жена бујног попрсја“. — Чија бјеше она сисача те стојаше с Марком и Андријом,

сисанче -ета с теле до 6 месеци старости“; || сиска ж в. ćućка,

сит-а-о“наједен“; изр. — ситан “сит до пуцања“. — Вук се сит сита'ан наије,

док се удабри.

сита -еж“фино млевено пшенично брашно“. — Није се овође знало за ситу

до по рату.

сита“н ситна -о невелик, ситан”. — Крт бла ми остаде ситна, изгоре од

овога огња небескога; | ситнул”ав -a -o “oмaлeн, низак. — Они су сви некако

ситнул"ави, ма поштеника по једни и вриједника жишке; в. јабучица.

сић м кофа, ведрица“. — Припртили ведра и пуне сићеве (4: 191).

сицат -ам несвВ. сикнуш.

сичија ж1. упала плућа, туберкулоза“, в. сушица (2: 526); 2. велика бри

га, нервирање“. — Чоек се никад није спасио од муке и сичије: || сичијав-a -o

"изнурен од болести, туберкулозан“. — Кад је неко болешћу одвећ изнурен и омр

шавио, прихвати се, да је »сичијаве или, како се чешће каже, »jeфтичава (2: 512);

| сичијат (ce) -ам (се) нервирати се, бринути се, секирати се“. — Не сичија ми ту
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ђецу, да не тражим дреновак.

сјавит сјавим св“стерати овце на неко ниже место”; в.јавит. — Сјавише ли

ти овце у До; | сјава“к -вкам вечерњи повратак стоке с испаше“.

сјагња ж која у утроби носи јагње“. — Још су ми неке сјагње; | сјагњена

“исто“.

сјајет / сјајит - и несв. сјати“. — Ка“(д) је навука“ ону одежду на себе, то је

све било ка сребро, тб-је сјајело, свега га оклопи. —Знаш како му се сјајаше кожа

— ка-нб лет танки ка“ (д)-га сунце огрије — тако то сјајаше, | сјајка ж светао

тренутак, радост“.

сјекнут в. ćеј.

сједба ж сетва“. — Сједба је треће орање кад се сије сјеме (2:48).

сјемењак в. ćемењак.

сјемчит-им св углавити, упaсовати; увезати”.

сјен м в. ćен.

сјурдат -ам св“срушити“. — Ђе га не познаше двадес и девед-година“, ђе га

дана“с такбна сјурдаше?

сјурит сјурИм) св“оклизнути се и настрадати на стрмом терену”; в. напла

iшиш.

скакава“ц -вца м зоол | скакало с 1. слап, ниска каменита препрека пре

ко које вода прелази у облику малог водопада”; 2. место на коме се водоток може

прећи, прескочити, да се обућа не покваси“, в. једа (12: 33); | скакарат -ам несв

“скакутати“. — Јанаћко је био далеко измакао скакарајући низ брдо (3: 335; 2: 172); |

скакат скачем несв“наглим одбацивањем пребацивати се с места на место (с каме

на на камен); || скакање с. — Скакање је ђечија и момачка проба хитрине (2:346); ||

скочит скочим сва.“скочити”. — Мога“је трупе скочит више но млоги из)-затрке,

б. потрчати”. — Скочите некб и претеците оне овце; в. "појавити се“. — Ако некбме

скочи бијела на око, онда се оне траве и мало ракије туравало у чашу ракинску;

изр. — за очи бурно реаговати и на ситан и добронамеран приговор“. — Не скачи

одма за очи, нико ти није на образ напа, | скоч'a“ш -чца м човек који је увек спре

ман да се одазове на први глас о опасности“. — Они који су на вике готовији но други

устати зову се »скочци« (2:181); | скочљив -a -o “који одмах скачу на знак опаснос

ти“. — Латини су, ка што знаш, скочљиви / Сви устану ђе се »куштрим“ вика (5: 264).

скале скала“ плт“степениште“. — Ја искуће на скале и мрче ми свијес, не

знам како се ш њи не стоврл”а на главу.

скал'опит-им св“упаковати, укалупити”.

скаменит се-и се претворити се у камен”, у клетви. — Скаменила му се уста

[2: 334); | скаменик м “вук”. — (Вука) из мрзави, мјесто правога имена, зову »ска

меник, »непоменик, »звијерац« итд. (3:63).

скапулат (ce) -ам (се) св“спасти“. — Дај, Ђерковићу, украдени смок, ете ни

Бог скапулат не може (2: 155). — Познадоше Груде Арнауте / Да су женске обукли

аљине / Е да би се с њима скапулали (5: 473).

скарлатина ж шарлах“, в. киле (2: 526).

ск'астрит -им св према кастрит.

ск'ашит-им св“измpвити, претворити у кашу”. — Она му је маска чеврмбм

скашила цијев, в. диветина, дивокоза.

ска“да“рски -a -ô који се тиче Скадра“; изр. — Грозница в. прозница.

сквасит-им св“поквасити се на киши“. — Ја чувала једну краву па дошла,
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сквасила се и таман наложила ога“њ (Бc), в. туфер.

сквpчит се -им се скупити се, згрчити се“. — Ено се сквpчио ка” спарушени

оп”нак, а дроњав, свијет би с њим опросио (4:256).

скидат скидам несв1. спуштати с висине“. — Оли скидат оне ораје с петра,

вала су се више осушили; 2. склањати“. — А што ћете их) скидат ка“(д)-ћете и

опет метат; | скинут-нем св. — Оте да скину петокраке.

скиснут -a -o "овлажен да омекша“; в. мјешавина, | скишат (ce) -а (се) св

овлажити се, омекшати“. — Ако се нешто скорјало, метнеш га да се скиша.

скитарат -ам несв“луњати бесциљно, шврљати“. — Није и(x) заоглавио

поса“ па скитарају докле и (x) ноге понесу, | скитат скитам / скићем несв“лута

ти без циља, скитати“; в. бречат, | скитуњат -ам несв. — Кад "ојду у скитуњање,

д'бјте кад и догна задњи крај. — Тај не скитуња ни кад је пуштен (4: 265), |

скитач м скитница“. — Јесу ли прошли они твоји скитачи?; | скитачица Ж. В.

јелек.

скиш"ат (се) в. скиснут.

склањат -ам несв“смештати на сигурно место, стављати на одређено ме

сто”; | склонит -оним св 1. склонити, уклонити”. — Склоните ми ову секиру, да

се неко на њу не нагрди, 2. наговорити“. — Барлови рођаци подговарањем склоне

Барла да учини освету (2: 468); | склонит -а -о в. заклонито.

склапат склапје несв“склапати“. — Ријеч му се не склапје, | склоп"ИТ -ИМ

св. — Не јавише се и ја не мога ока склопит.

склиска ж комадић“. — Понеси склиску пераћега сапуна (4: 147).

скобал? -ал”ам зоол слатководна риба Сhondrostoma nasus, шаран”.

ск'ожња жа. “степениште за силазак из куће у избу, поклопац на отвору пода

за силазак у избу”; б. ограда у изби”. — Затвори јарца у скожњу, в. виђело.

скол"ит сколим св заокупити“. — Ск'оли ме да ју водим код бабе, нема

такве лубави ка између њи двије.

скопат -ам св“зграбити“. — Док су оне кукале што се деси жђететом, он

га скопа и у ауто.

ск'опбст) - ости ж снага, моћ“. — А имам ли скопости — не више нб у

ђетета од|-двије године (4:189).

скорел"ак -āка м стар, спечен човек“. — И сад је скорел”áк ка што га

пантим от прије тридез-година“, | скорјат се -а се св скорети се, стврднути се,

смежурати се“. — Опанци се скорјали поред огња, | скорчат се -а се св скупити

се, смежурати се од старости“. — Скорчала се, нема душе у њу, ма јб|j}-се, вели,

Тамо не 'ита.

скоротеченик -ика м скоројевић“. — А стара изрека вели: „Са“чувај) ме,

Боже, од|-скоротеченика“.

скорпија ж зоол ред зглавкара Scorpionidae с доњим вилицама у облику

штипаљке и с отровном жаоком”; в. чиурак (2: 544).

скоруп м згуснут слој масноће на прокуваном и охлађеном млеку, кајмак“,

B. мрс, | скоруп'ан м човек који воли скоруп”. — "Ајте, моји скорупани, оставите

нешто да и у мије метнем, | скоруп'ача ж жена која воли скоруп”; || скоруп”ит

-упи несв“издвајати скоруп на млеку”. — Добрбј планинки и добрбме чобанину

скорупиће ђе се гој нађу.

скотулат се -а се св “скружити се (о змији)“. — Пази да се тудије није

скотулала каква непоменица (7: 1); | скотулач"ит се -ачи се св исто“. — Како је
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л”еса била мало ка увинута, она се лијепо на нул”есу скотулачила.

скочањ"ит се -'āњим се св промрзнути се, укочити се од студени“. —

Нагрдило се скочањило дијете од ове зиме, а нијесам имала што да му обучем.

скочит в. скоксало.

скрајнут (се) -'āјнем (се) св. "склонити у страну”. — Ако велите, ја ћу се

скрајнут, | скрајнут -a -o "склоњен у страну, остављен да се приштеди“; в. запо

gирати.

скренут скренем св запутити се другим а не уобичајеним путем, заокрену

ти“, в. кренут; || скретат - ећем несв.

скржалина ж пуж“. — Ми смо спужа звали скржалина.

скрижат скрижам св усећи”. — У расо се скрижа главица црнога лука, да

сир буде од плеснивости чуван (2: 32); | скришка ж кришка”. — За сјеме се кртола

»искрижи« у »скришкек с 4-5 пупољака (2: 53).

скриња ж мртвачки сандук“. — „Приступа се скрињи мртачкој“, в. скуп.

скрбма“н -мна -о "ненаметљив, једноставан и природан у опхођењу”. —

Скрбмна су им) и лубавна она ђеца, тама“н ка и мајка, | скромно прил "ненаме

тљиво, једноставно“. — Држање Арбанаса је пред главарством свога фиса скромније

од онога у Кучкијех Срба (2: 145).

скромут м бот биљка пузавица, павит“. — Скромут од купине (2: 39), |

скромутина ж, в. цкромушина.

скружит (се) - ужим (се) св увити (ce) кружно“, в. увит.

скуба ж немирна овца, која се провлачи кроз шипражје“. — Имам двије

три скубе које те се провуј проз)-сваки звирина“к и оставит руно по оније

чапорака“. — Скубати је овца која се оскубе проз гору, | скубара м ситан ло

пов“, в. лупеж, | скубетина ж“»вуна, која се оскубе од коже липсалога или закла

нога брава« (2:31); | скубнут-нем сва.“чупнути“. — Скубни шаку траве и бачи

овијема п'иплáдима, б. упозорити дискретним додиром”. — Доша“ па га скубнуо за

руку. — Зарија ме скубну за рукав: што ће ти тебе то?; в. украсти нешто безвред

но“. — М'бра нес'ојче скубнут баре тенећу испрет па“шчета; | скус скубем несв

"скупсти, чупати, вући се”. — Скубе се за нбс, | скупкат -ам несв“чупати пома

ло“. — Отишли су у Подгорицу, ма им) ови старчеви још вал”ају: скупкају од њи

кад груду сира, ка“т килу вина али ракије; | скупколит-им несвдем чупкати

помало“. — Скупколејош помало, ма су ориједили ка“(д) треба што поработат.

скудлаж букова дашчица за покривање куће, шиндра“, арб, скудла. — Куле

се покријевају најчешће »скудлом«, а то су букове даске од једнога лакта дужине

[2: 84, 1:248).

скујекат -ам св“сазвати, свикати“. — Косто скујека сво село (7:1151.

скуквегат се -ам се св остарити, оронути, сквpчити се“.

скулаџит се - аши се свв. скотулачит се. —Змија се скулаџила испо-сијена.

скуларит-арим св“набацити, зденути привремено“. —Скуларитетб сијено,

ево ће киша.

скунаторит-им св“урадити нешто брзо, импровизовати, склепати“.

скуп -a -o “који има високу цену, скупоцен“. — Дошло је вријеме да је све

скупле од образа луцкбга; || скуп"оћа ж стање у коме су цене превисоке“. —

Вијенац кошта не знам кол'ка мелебна, са“[д)-су подигли скриње, то је скупоћа,

а они покров је скуп.

скуп м збор“. — Зна се за Илиндан — скуп на Крс от Превлаке. — Ако ја
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не дођем, ви ручај)те па идите на скуп, а ја ћу дој сам за вама, | ск'VПит -ИМ

св прикупити“. — Он је река“, да га не чекамо ако не скупимо ор'аје, fºr
скупјам несв“прикупљати”; | скупел”ат -ам св једва прикупити, покупити“. —

Залетио се да скупел”a сваку балегу, | ску(п)штина ж збор већег броја људи,

племенски збор, зарад решавања општих проблема” (Ж25).

скус скубем в. скуба.

скут м доњи део женске хаљине, сукње или мушког капута, огртача”, изр.

oкинут -, в. окинут.

скуч"ит се скучим се св; в. пукав.

слаб -a -oa. “несигуран, непоуздан”. — Слап ти је ови урива“к, прекинуће се

ако се мало јаче стегне, б. “слабуњав, болешљив“. — Бјеше нешто слаба, ма јб то

не сметаше језику, | слабица м слаботиња, страшљивац“. — Стара (се) да у очима

онијех што му господаре животом не изгледа као слабица и богаљ (3:344; Ж. 23);

| слабо прил "неприкладно, недовољно, ружно“. — Не вјерујем да ти је "ико што

река“ слабо за ту моју браћу (Бc), | слаботиња ж “слабост”. — Да би скрила своју

слаботињу, занесе главу и брзо... збриса с лица као грашак вреле сузе (4: 191).

слава ж “крсно име, дан у који се светкује домаћи култ свеца заштитника,

а истовремено то представља и култ плодности и култ предака”. — Вика је једа“н:

„Због мојега сина Николе омрзла ми је и слава Светбга Николе“.

слада“к слатка - о заслађен“. — Док си здрав, и вода ти је слатка.

слазит-им несв“силазити“. — Неко је слазијо к вратима (3:485).

сламаж 9; изр. Кумова — астр“Млечни пут” (2: 332); | сламљив -a -o “који

је од сламе, помешан са сламом”. — У Зети се сламљив гној зове »буниште« (2: 45),

сламарица ж в. испрес (Кж); | сламница ж 1. сламарица“. — Поред пустова

употребљавају се »сламнице«, а то су вреће напуњене сламом (2:99); в. шужбина;

2. кућа покривена сламом”. — Сламнице (сламњаче) се зову тако по свом сламном

крову, а иначе су и оне поземљуше, т.ј. приземне куће (1:247]; в. су озадица (2:81);

fina / сламњача ж исто“. — А ране те брзо пребољети / И покрит те врбич

ке сламначе (5: 186); | сламка ж синг. — Ни једну сланку нијесам пуштила. — Не

могу вала више крочит ни преко сланке.

сл'ан -а -о“који садржи со“. — Моме сину ниједна јеђа није слана и сваку

ће досолит, | сланица ж посудица за со, сланик“ (1:253).

слана ж “смрзнута роса”. — Поберите и(x) да их) слана не осмуди.

сланина -е мастан поткожни слој у свиње“. — Видиш-(л)и како је ова

сланина лијепа, но што ће ми кад ми доктор не да да јЈу окусим.

слаткоран -a -o “непробирљив на храни”.

слегнут се слегне / слеже се св сабити се и смањити по висини“. — То ће

сијено да се слеже, | слијегат се слијега се несв. — Та“н се стог још слијега.

слез м, изр. бијели - растиње Аlthaea officinalis“.

слезина -ē ж анат велика жлезда у трбушној дупљи, lien“. — Узмеш ону

слезину говеђу. — Слезина или плаштаница или далак (splenis induratio)... отијече

због дуге грознице (2: 534).

cлеме -ена с 1. “греда на сецишту двеју кровних површина”. — Пошто се

у дужини куће размјесте три-четири пара клијешта, сврху њих се озго наслони

»слеме.« (2: 83), изр. средње — . — По средини клијешта попријече се се још два

cлемена с једне и с друге стране крова. Ова »средња слемена« могу бити и од

комада (2: 83); 2. *»pијез“ на плећу“. — Ријез се на плећу зове »слеме.« (2: 317),
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уп. шлеме.

cлемишће св. шламиште. — Неки упаљују какво слемишће (ђубре) код ба

штине (2: 53 64).

слива ж бот шљива, Рrunus domestica”; | слива “ракија од шљива, шљи

вовица” (2: 599).

слијеп -а о који нема вид уопште или је слабовид“; изр. слијепо око сле

поочница" (4: 308).

слику прил слично, налик“. — Шатор је слику лумбреле.

слима“к-мка м женимак, скица“. — Имали су тачно слима“к: ђе укопан и

нијесу га млого тражили.

сл'ина ж слузава течност коју излучују жлезде и обично се избацују кроз

нос”; | сл'инав-а-о“који избацује слине, балав”. — Дијете јб(ј)-(ј)е сл'инаво, када

нема руке да му отре нос, || сл'инава“ц-вцам“који слини, балавац“; | сл'инавица

ж “балавица”. — Слинавици пало нам да се уда; | сл'инат /шл”инат -ăм несв

*кроз нос шумно увлачити бале, слине, ушмркивати“. — Овца шл”ина, крмза (Ф), |

сл'инит-им несв“исто“. — Слини те лијепо, а најлакче мује да нбс отре рукавом,

| слином хип балавче“; | сл'инавка ж болест оваца“.

слит слијем св одлити“; в. масло.

слобода ж“могућностда се испољи воља у границама природних и друштве

них законистости“. — Ово је сад велика слобода — да има за кога, нб што ћеш:

нес'оји се намлбжили, а љ”уђи се истражили. — А да ја то тебе причам по слободи

камбме ђетету, | слободит -одим несв“храбрити”. — Она га је слободила, да се

томе може дој до краја (2: 454). — Слобођаше га Или Куч при кретању (3:487), |

слободно реч. свакако, сигурно, несумњиво“. — Е, тамо слободно не мораш од ит.

све што тамо добијеш — ја ћу ти удесеторостручит. — Слободно нете д'бј (4:355).

сл'ом м “лом кости, прелом, фрактура”. — Ако је слом у бедро, и то се могло

намјешћат. —Више сам сломбва“, ишчаша“ намјестио да ми ниједан грешке има

није. — Сломови су такође били добро познати народним љекарима и врло су их до

бро удешавали за оздрављење (2: 552). — (Народ је) био врло вјешт лијечењу рана,

»везању сломова«, »намјешћању зглобова«, »pesaЊу Кила« (2: 549); | сломит

се сломим се св 1. доживети прелом, фрактуру”. — Ниједна не липса, а једна се

сломи испред) самбГа кретања. — Ништа не бјеше сломјено; 2.“измучити се од

напора, болова“. — Сломиле су га муке и не знам како је жив; || сломица ж лом“.

— Тишти га сломица и погибељ онога што су шћели. — Баба Марта је од Јоргованке

слушала што су причали гоничи убијеђени у његову стварну сломицу (4: 93 95);

сломленик-ика м човек који има прелом кости“. — Сломленик у ногу ће се

опpијет, а у главу — ника“т, | сломоврат м простор преко кога се не може проћи

без великог напора и ризика”—Нембута“н сломоврат одите ако се што деси, тебе

Те Тамо нете Над'ИТ.

слуга ж лице које послужује госте“. — Моја слуга, а зовују Губа (Ф) (Ж 19).

слутит слутим несв“наслућивати“. — Није ми мио та“н сан, слути да не

Ва“Л“a: | слутиша м који има способност да нешто предосети, обично непријат

но, злослутник”. — Како то да се слутишама у сну или буднијема унапријед прикаже

што има да се деси (4:49).

сманут сманем св“почистити, овлашно помести, смести нешто на гомилу”.

— Смáни то мало у крај, да се не гази, | см"àнут -a -o умно ограничен“. — Лијепа

ђев бчица, залуду, да није мало сманута.
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сматрат сматрам несв“посматрати, погледивати“. — Ја и овако сматрам: из

кревета избачише онб, лежа неко, | смотрит смотрим св угледати, видети”. —

Смотрише и(x) ка“(д)-су кренули низ улицу.

смаул”ит се - улим се св“смањити се, скупити се“.

см"аштрит-им св“преварити, слагати“. — Сваки ће смаштрит, само кад му

се Ма“КНеш с ОЧИ.

см"a“ј сма“кнем св свући, уклонити, одстранити“; в. мај, | см"ицат - чем

в. Ђетињи.

см"ec{т)(се) сметем (се) сва.“збунити се, погрешити“. —Ђе се сметем, ту ме

поправите (5:38). — Ја се смела, не знам куј да се обрнем, а он "оће да му кањам да

умије руке, б. направити грешку у говору, лапсус“. — Смете се и поп у наковању,

а не Циганин у књигу; || сметат сметам несв*чинити неугодности“. — Смета

ме ако ме вјерујеш: || сметен -а -о несналажљив, збуњен“. — А да то је сметено

и неавизано. — Јеси ли сметенога поучио, | сметењак м збуњен, сметен човек“.

— Јес'он сметењак, ма вазда зна што му вал”á; | смет"улаж збуњена, сметена

жена“.

смест) сметем св“помести метлом и оставити на једном месту“. — Сметитб

у крај па ће се потле избачит, | см"ет м сНежНИ Нанос”. — ОсобИТО се Велик смет

о издигу находи у Ћафи од Коштице (2: 25); | смет"иште с ђубре, смеће“. — На

самом почетку пролећа, »првога марчак, од старине је вршен обичај, да се свеко

лико ђубре, »сметиште«, са двора скупи на гомилу и запали да изгори (2: 308); |

сметлиште с место за одлагање смећа”.

смијат се -е се несв“смејати се“.

смирит смирим св 1. обавити посао, завршити”. — Смири ли то тамо

на Медун, Божина Радованов?; 2. наћи се на умору”; в. заковрнут (2: 246); |

смироват -ујем несв“обављати кућне послове“. — Цијело село Ђукића“ али

Дедића“, па све от куће до куће — нако ако је остала домаћица да смирује.

— Божина није био изаша“ на вријеме, нб како је смирова, па је био кренуо

к њима. — Ка“(д)-дбђо тамо, ено она ђев бјка ђе нешто смирује, ради онбм

руком.

смиса“/ смиса смисла м/ж смисао“. — Нијесу знали смиса њи"ову (2:460).

смицат -чем в. смај.

смјерит-им св нанишанити“. —Што он смјери — неће му утеј, | смијерат

смијерам несв“намеравати, планирати“. — Њему се не зна ка“(д)-што смијера, а

добро га мотри.

смјет / смл”ет смијем несв“имати смелости, бити допуштено“. — Не

смијете ми вјенчеве доносит.

смладна оплођена”. — Не ваља се никакво сјеме нити смладну животињу

давати у женин род, јер јој се тако може одузети пород (2: 327), в. изјаловит.

смлата м особа ограничених умних способности, замлата“. — Најлепче је

ка“(д)-смлата и ајван почну да се надгорњају; | смлатит смлатим несв“потући”;

в. посудит.

смлач"ит -'āчим св овлаш загрејати“. — Вареника се мало смлачи и у њу

сипјеш лужицу али двије млијека.

см"бк смока м млечни производи, бели мрс“. — Планинке купе смок љети по

катунима. — Прво се издијели љетина, пиће, смок, и то »за чељадима« (2:31 122).

смоква ж бот биљка и плод Ficus carica”; бијела -, црна - [2: 59).
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смоница ж врста земље” (2:45).

смотат -ам св умотати, замотати“. — Смотај) то како драго, | см"ота“к /

смотак -тка м смотуљак“. — Начини му некакви смота“к и гурне му у шпак. — У

такве смотке и замрске уплијећу зарезану дрвцад и палице (2: 298); | смотул'a°к

-љкам исто“. — Носаше некака“в смотул”а”к у једну руку, а стап у другу. — Од

решује смотуљак (4: 98).

смрад м/ж непријатан, тешко подношљив мирис, задах“. —Ту ископа једну

рупу, па пребачи га ако мош о-смради, | смрд"о -а в. прдо. — А, смрдо, донеси

ђеду фурмине да зажди цингар, || смрдулецат-ецам несв“накањивати се да се

нешто уради“; || смрдуља ж неуредна, нечиста жена”. —Дошла ми смрдуља па сам

ју обучила да се пере да попишана не ћипри по организација (4: 226); | смрђет

-д'Им несв“одавати тешко подношљив задах (н.)”.

смрека ж бот зимзелени грм из породице чемпреса / борова Јuniperus

communis L., Juniperus oxycedrus L.", | смрек'ов -a -o “који је од смреке“; в.

розга; || смрeкoвaча ж.“смрeкoвa грана”. — Окреса неке смрeкoвaче и прислони и(х)

уза“ стају, а не знам што те му; || смрeкoвина ж“смрeкoво дрво“; | смр"ечица ж

дем. — Нашли су ју код оне смречице, још дисаше.

смрзат (се) смрже (се). — Почело је да смрже, ето ни зима, | смрзнут (се)

-нем (се) св 1. смрзнути се“. — И ками се смрзан, 2. згуснути се”. — Слатки мелем

се справља од маслинова уља, воска, чансе и жуманцета од јајца, пошто се све то

скупа провари... па се врело саспе у чисту чашу или сафицу, ђе се »смрзне.« (2: 550).

смрса“к -ска м гука умршеног конца”. — Нашла баба некака“в смрса“к

конца и сад оће да га размрси, | смрснут -нем св овлаш привезати“. — Смрсни

тб мало док ја донесем урива“к да ју свежемо.

смрскат/смрскат смрскам св разбити у комаде“, в. убит.

смрта“н -тна -о“који се тиче смрти”.

смудит смудим несв“палити длачице на пламену”, | см"уднут смудне(м)

св 1. овлаш (се) опалити пламеном”. — Од извађене сјекире прича се, да је трава

смуднула колико је врела била (2: 152); 2. побећи, изгубити се“. — Јаначко Даније

лов као утвара смудну, зовући своје керове (3: 3351; | см"удна ж непослушна,

неукротива девојчица”; уп. стpитна.

смута ж 1. немири, неизвесност, пометња“. — Ђаволи чине помрчине и ве

лике смуте у природи (2: 280 322); 2. смутљивац”. — Ма“ки ми ту смуту да те

кумим е ће посвадит два ока у главу.

снај / снаћ снађем св“обрлатити, омађијати“. — Они су га снашли и са (д) ш

њим млате ка страњбм; в. сеир, - се снаћи се“. — Свако нека се снађе како зна, в.

обреcfш) се, | снад"ит / снаодит (се) снадим / снаодим)(се) несв1. “сналазити се“.

— Стари се л”уђи снадили; 2. безл“доживљавати“. — Доцније ћемо истаћи неколико

несрећнијех случајева, који су по народноме вјеровању снаходили неколицину због

враћања кумства (2: 168). — Зло ником не помишљам, тако ме не снаодило (4: 110).

cневеселит се -им се св уозбиљити се, забринути се“. — Онамо се снeвесе

лише (4: 358).

сневољит се -им се св“постати безвољан”. — Сневољио се над каталогом (4:

176).

снежаник м смет, снежни нанос“, в. снијет.

снизат се снижем се св 1. клонути, кад се ноге превију у коленима, пасти,

спустити се“. — Како се Спасоје сниза, они му је рафал главу му је сву диган, в. сту

бе, кукула; 2. склизнути“. — Сниза му се покривач на землу и он то није ни оčетио.
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снијеват снијевам (не)св“сањати“. — Вала сам ноћас, вели, један сан

снијевала, за исто чудноват. — Са“-ћу причајт) један сан који сан снијева прије

неколике године.

снијег м 9, | снежаник м смет“ (1:21); | сњeжаница ж снежна јама“.

— А овође сњежаница“, за један сат бда, има таквије јама“ кое никад нијесу

пресушевале (Кж), в. капавица, | снијешки -ā-б снежни”; в. рума.

снијет" снесем) св 1. спустити“. — "Ајте виђите које ће ми снијет ону вуну

с петра да јбј дајем џевап, 2. снети јаје“; | снос"ит сноси несв1. спуштати“. —

Не треба ти то још, ч"бче, што га сносиш, 2. носити јаја (о кокошци)”. — Он бђе су

кокошке сносиле на два полога на они зат; в. налезат.

снијет“ ж главница, гар, болест на житу“.

снитит —Им св“довести под Конац”.

сноват снујем несв“навијати пређу за ткање”.

сноп м 9. — Четрдесет руковети чине »сноп« (2: 50). — Сноп од 40 руковети

ситнога жита рачуна се багаш (2:79) (нејасно, обичније— бала).

соба ж в. Камара. — Над избом има у понекој кули соба, врло ретко две собе,

а до собе је »кућа“ или кужина с огњиштем (1: 249). — Један се крај (куће) зове

огњиште а други соба (2:86).

сова / coха ж a. мотка којом се обезбеђује сламни кров на кући”. — Пре

ко сламног крова се увек наслоне још и дебеле сохе или мотке, које се учврсте у

пријечњаке као оно код глада (1:247-248), б. ступац”. — У многим кућама... имаде

под којом гредом постављена »coха« која се још зове и ступац, арб. дирекун (2:86);

В. Позида.

содом м дуготрајна провала облака, »уљев кишани«”. — Ови содом не

мисли да престане, в. карамлак (2: 333).

с"ој м уважен представник племена”. — Отуд се у Куча много разлаже о »соју.«

и »несоју« (2: 480); | cóјлија м човек доброг соја“. — Заисто су били сојлије и

прва врста луђин и у брасвo и у племе.

сок / coч м “потказивач, »проказивач«”. — Код Куча... сок је сматран непоште

ним чоеком, као год данас шпијун (2: 160). — Да би пронашао лопова, суд се служио и

сочевима (соч, проказивач) (1:222); | сочит сочим несв"откривати неке тајне, потка

зивати“. — Он је вазда зна понешто што други нијесу и млозину је мога“ да с очи,

а после се дознало и к'о му је то кажева. — Соковима није било мило одмах изаћи на

сриједу, па сочити за паре (2: 160); | соџбина ж накнада за соча“. — Морао је проказа

ни крадљивац платитијош и засебну соџбину, награду за соча (1:222). —Ниједан дакле

соч није се примао соџбине (2: 160). — Познати су били и други облици истраге, као

поћера по трагу, заклетва и соџбина (2: 155). — Дом Џавидов је издао велику соџбину

и обетао силно благо ономе што би проказао боравак голобрадога хајдука (3:241 252).

сок!-сок!“узвик за вабљење говеда” (2: 19).

сок'б -ола м 1.a. зоол птица грабљивица Falco из пор, Falconidae“. — А ја

реко да и није откуд соко ударио (Бc), б. играч у игри »соко и јаребица« (2:370);

2. јунак, неустрашив човек“. — Соколови су то били и око им) ни претким није

угарало, | соколић м дем зоол“птица грабљивица Falco”. — Кад соколићи трепере

у ваздуху, слутња је киши (2: 523). — Тадер Марко Арнаута крену / Соколић га стиг

нут не могаше (5: 488).

с"б соли ж. — Чоека не мош познат ни кад ш њим из ијеш врећу соли, |

солилебник м “нераздвојан пријатељ, с којим је поједено много соли и хлеба“.
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— Пријатељу и солилебнику / Помога би у сваку невољу (5: 246); | солило с ме

сто на којима се овцама и козама даје со“. — Дешавало се понекад да преврћу та

солила луђима, да и ломе (Кж).

сорат с орем св узорати“. — Пошто »copy«, враћају »фатића“, којему за изор

плаћају по један цекин (2:18).

сотона в. врат, ђаво.

софија ж чунак у ткачком разбоју“. — Приступи се бајању, као и приликом

појаве ударца и осталијех подљута, дирајући набој софијом од статива и шапућући

(2: 540).

софра ж низак округао сто, трпеза“. — О зиду виси софра, која се и у Арба

наса тако зове (2: 88).

софрлаж ситни туцаник“ (О).

С0Xа В. СO6(1.

сочиво с бот махунаста биљка Еrvum lens, лећа“. — Сијање пасуља и дру

гијех жочива« (народ је презирао — 2: 479).

сочит в. сок.

спадат-а несва.“убрајати се, бити део нечега“. — Они нијесу спадали ни у

браве ни у луђе, б. спуштати се, остајати без одевног предмета”. — Коме је суђено

гаће и саме спадају; i“, спаст! -не св “спасти“. — Ка“(д)-спану тираке,

гаћама не треба млого. — Ка“[д) спану гаће, стида више нема. — Спануо му је врат

[2: 516); в. врат, | спаднут -а -о који је спуштен“; изр. — језичак мед. — Спаднут

језичак (angina tonsillaris) такође се приписује дјеловању назеба (2: 528).

спажат се спажам се несв“постајати свестан неке појединости, досећати

ce”, | спазиват (се) спазивам се несв“примећивати“. — Многи некад нијесу своју

стоку бројали, већ су се изгубљеноме браву »спазивали« на име којега нема (2:

487); | спазит-им св приметити“. — Спазили су ме пријед нб сам стига“н да

ускочим у један здућ. — Има таквије пастира који стоку не броје већ се »спазе.«

изгубљену браву гледајући (2:29). — Таквин се чобанин неће спазит ни кад му

мајка умре, а не кад му дивина из ије овцу.

Спасовдан -адне м покретни црквени празник Вазнесења Господњег (увек

у четвртак, шест недеља по Великом четвртку)“. — Спасовдан се празнује као и

Ђурђевдан, и тај се дан млад од стоке лучи и чува побашка до попаска (2: 241).

спат сп'им несв“спавати”.

спечак -чка м најгушћи и најтврђи део (компактна маса) загнојеног

поткожног ткива, чира, из кога, кад се испупчење на кожи пробије, истиче само гној

у течном облику, а излечење почиње тек кад се истисне испечак“. —Док из набоја не

Искочи тзв. »спечак“, а то је сагњило месо, не држи се да је набој излијечен (2: 541).

спирина ж помије“, уп. сплaчине.

сп'ица ж 1. цепка, љуска којом се учвршћују делови неких прибора или

простих механизама“, - од воза, - од ручице, - од тељита (2:47); 2. коштица”. —Ја

једне године поједо брескву па ону спицу уједну канту поред мене — кл”уц! (Бc);

сп"ичица ж дем 1. мала цепка, цепкица“. — Није спичица добра ни кад се под

ноктом нађе, 2. део рала”.

сплака ж “слаб, запуштен извор, прљава вода“. — Нема тун извора, сплака,

| сплачицаждем слaб извор“. — Има та сплачица, иде испот камена (даје на рав

но, рекли бисмо гмиждалина); | спл'ачина м најгори представник људске врсте,

ништарија“. — Овођен му је био ујак, некаква сплaчина, поганштина, а сиротиња.
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— А виђе ли: дође и ова сплaчина; | спл'ачине -ина плт помије“, в. Глава.

сподбит -ијем св нагло зграбити, шчепати“. — Он сподбиједну валутицу —

да му мозак проспе, једва сам му ју отео.

сподофатит-им св снажно зграбити, сподбити“. — Ови је нешто почео да се

Кокбти, а они мали га сподофатио и треснуо га ка врећу.

спомен"ик-икам трајно надгробно обележје“. —Тбтије тамо ка“ споменику

(Ф), | споменут -енем св“поменути некога по имену“. — Било је неко вријеме да

ни оца ни ђеда нијеси смио споменут, а не да им) кил”ан усправиш, | спомињат

-њем несв“помињати некога по имену”. — Нека“т су се л”уђи по имену спомињали,

a ca“(д) су мирни: ови дана“шњиу луђе никако да ул”егу.

спопадат -ам несв“нападати, наваљивати са свих страна”. — Спопадоше га

да му очи изваде; | споп'ac{т) -анем св. — Спопаде ме да се опријателимо, у

клетви: м'ā“ те спопа.

спорад предл због ради“; в. спорад себе, порад себе.

споредник м сусед, поредник”. — А највише даве просипа у на бијесне своје

спореднике (5: 69).

спотај / спота“кнут се - акнем) се св“оклизнути се, спотакнути се“. — Она се

стуба спотакни, она пани, те кл”учну кбc-фрц! — Спотака“н се неђе, туну Стару

варош, ногу у сре цијеви сломио. — Спотака“се неђе на локву и сломио ногу.

справит-им св“послати, сместити“; в. суртум.

спрата“к / спратак -тка м одношење дела ствари из катуна пре коначног

повратка с планине“. — Оздигу се унапријед сноси што од пртљага или смока... што

се зове спратак, || спратит-им св 1. снети с планине главнину пртљага прездига“;

2. затворити стоку у стају, обор“. — Јесте ли спратили овце у стају, ноћа“с ће им)

бит зима наизван; (2:36); || спраћат-ем несв1. односити ствари прездига; 2.

“затварати стоку“.

спрђет -дим св нанизати много година“. — Спрдио си у гузицу деведе

се година“, а нијеси чуо да луцка ријеч може вал”ат више но неки од овијен

дана“шњијен луђин.

спредњача ж пушка која се пунила преко грла цеви (за разлику од острагу

ше)“; в. стратуша.

спрека ж препрека“. — У таквим приликама непријатељи (би их) радо поро

били ради спреке гласа, а никако да им се што друго учини (2: 182). — Шаљани су

слободно путовали до свога племена; нико им спреке није чинио (2:201).

сприма“н-мна -о “велике запремине“. — Бисаци су доста спримни били,

доста велики су били. — Др бб му је за исто био сприман: могло је у њега стат

колико и у добар трешел“.

спровес -едем св. "препратити, спровести“. — Спровели су и на Биоче и

тамо и побили. — Спроведени су везани; в. довес.

спрцат спрцам св“дочекати дубоку старост“. — Спрца је у гузицу толике

године, а од чојства му ништа није пријенуло, - се “пасти, стрмоглавити (ce)

низа стене, стрме стране“, в. вршак.

сп'рчкат/спршкат -ам св“полако упропастити“. — Кад им) ови старчеви

прођу, они те то брзо спрчкат.

спрштит-им сва.“згњечити“. —На двадесет дана пошто се грожђе спршти,

оточи се вино (2:58). — Радио на некакву машину и сву му руку бјеше спрштила,

б. измpвити“. — Ако се пакцијели сир »спршти« рукама па се посоли и тури у чапру
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зове се мјешавина (1:238).

сп'yжм пуж голаћ”; |спужалина жзоол“исто”; |спужић м дем. —Спршти

једнога спужића, враг)-га мака“н.

спутит-им св“повезати ноге коњу, говечету, да му се ограничи кретање“. —

Све један за другијем иде: једнога воде, а они други иде за њим ка ждријебе за

кобилбм; једнога спуте, други сам поре-њега, никyj да "ојде.

сп"учит-им св“кренути на далек пут, често без озбиљне потребе“. — Њемује

било лако да спучи на Анове (ка Пеку „тун до Понара“, а до Понара“ — двадес

и пет километара“), да попије кафу и да се одма врне. — Спучила од равне Бачке

до брeгoвите Метохије (4: 184).

спуштават -ајем несв“спуштати“. — Тама је из Београда доша“ авибн и

донио вјенчеве те их) је спуштава у Близну, | спуштит-им сва. "спустити”.

— Спушти ми та“н урива“к да ти ово свежем. — Беча се спуштила низа сламу, б.

“налити млеко у сисе, припремити се за мужу“. — Приведе се теле да мало одоји и

да крава спушти варенику.

сраб м шуга”. — Сраб (scabies)... је сада у кучкије Срба врло риједак (2: 529),

| срабав-а-о“шугав“. — Да ти Бог дугачке нокте и срабаву гузицу, | срабљив

-a -o “који изазива свраб, који сврби“ (2: 100); | сpбл”ет / cºpбјет срби несв“свр

бети“. — Овође, насум, некога срби чапра могло би бити батина”; | србигуз м

“нестрпљива особа, коју не »држи месток“. — Итај, србигузе, да преузмеш (4: 172).

срам м непријатно осећање изазвано сазнањем о неприличности каквога

свог поступка, стид, срамота“. — Срам те било, | срам"ит се срамим се несв“сти

дети се“. — А нем'бте га, видите ли да се срами; || срамота -еж. — Чоек се и на

срамоту навикне ка и на шогу, | срамота“н -тна -о сраман, нечастан”; в. безрзан,

срамотно прил "нечасно, застидно” (2: 475); | срамотит (се) - отим (се) несв

срамотоват -ујем несв“живети под оптерећењем неког срамног поступка“. —

Боље је сиротоватно срамотоват (2: 424), | срамотник м човек који служи као

срамота за своју околину, »Застиђе“ (в.)”, | срамотница ж жена жена срамотног

понашања”. — Мирни си ако се срамотници изма“кнеш.

срат серем несв“празнити дебело црево“. — Сери, pђо, изгоре луч, |

серињат -а несв“прљати балегом“. — Говеда тун серињају, не може се прој од

балеге, | cepколит-им несвдем. — Ово мало иде и серколи, | ceрник м клo

зет”. — Серник — ето ђе се ја молим, то је моја богомоља (4:200); | сеp'о -а м в. пo

сро, | сероња мв. посроња; || сероњица м дем. — Ови сероњица добре напреди:

брзо ће да сташе за ту њину партију.

сpдоболаж дизентерија”. — Срдобоља је једна од најприљепчивијих боле

сти (2: 526).

сребром 1. племенити метал сивкастобеле боје; 2. фини вез сребрнaсте

боје“. —Тб је све лијепо било извезено сребром (ДМч).

средина / средина жа, средиште“. — Убачили су фрметин на средину

камаре и тамо те да га чанкају, б. унутрашњи, меки део хлеба”. — Дај) ти мене

ту кору, а баба ће мој средину, | средњи -a -e “који се налази у средини“. — Њему

му се средња шћер најпрва“ средоња м во отељен у среду“, | средула

ж“крава отељена у среду“.

средит средим св“довести у ред, успоставити нормални поредак“. — Виђећу

како да се то среди да не пропане; | сређеват -ујем несвв. укркаш.

срест) сретем св 1. дочекати некога, састати се с неким у пролазу“. — Треба
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да и(x) сретеш, нијесте се свадили; 2. наћи се у истој равни, истој линији“. — Жр

вње се ослањају на подић, који је »сретенк уза зид (2: 52; | сријетат сријећем несв

“састајати се“. — Једна баба ме сријеће. — Шњ'бм се нијесам сријетала отка“(д) себе.

срета“.њ-тња -е срећан“. — Сретњеме се и оглав ждријеби, а несретњеме

се и пси у ваган серу. — »Сретњеме.« ће се и на славу од) свијеће кућа уждит,

— Сретњега дана у свој вијек није имала. — А и ја сан чуја: најсретњије што

прође преко пута змија ако прође — иди слободно, а зец ако ти је проша“н —

врни се, нем"б од и/т) дале!; | сретњикат -ам св честитати“. — Баба, јесу ли ти

сретњикали унука. — Таквога дозивања, уз сретњикање пута, бива много (2: 225);

срећа ж 1. стање потпуног задовољства, блаженство“. — "Ајде да и њу једном

срећа огрије; 2. пород, потомство“. — Није имала своје среће, па је прифатила и

брацку и ђеверску. — Остала је, кукавица, без мужа, а среће није ни имала. — Ко

лико знам зла, толико ми га Бог на моју кућу и на моју срећу да (2: 314). — Мушки

пород у Куча зове се »срећа« (2: 113); в. тали“, добра ти - отпоздрав на »Добро

јутро!« и »Помага Бога“ (1:290); | срећица ж ирон. — Виђу ја да те јој очи искакат

од оне њене срећице.

сриједа -е трећи дан у недељи“. — Они су постили све пости и сваку

сриједу и петак, а неки и понеђелник. -

сријемаша / сриjeмоша / цријемоша ж бот медвеђи лук, Allium ursinum

L.”. — И све купе пурић и шолеје / Кисјелицу и с њом гомулицу / И некакву траву

сријемашу (5: 176).

сркат сpкам несв“јести, пити течност, обично кашиком”. — Они су на

чобана оставјали по седа“м ова“ца“, да му не даеш сир, нб да срка преко лета. —

Ђеца сркају ону пл”ену ка“(д)-се помузе и ништа и о-тога није милије нб ка“(д)-

то лијепо опл”ене (2: 27); | сpкнут сркнем св отпити”. — Ђедо Јбш'о је дваш

сpкнуо кафу, а кад је кренуо трећом — испала му је из руке; | сpколит-им несв

дем пијуцкати, отпијати“. — Ено и(х), од ручка срколе и чекај) да видиш ка“(д)-

те проблејат; || сpкотат - оћем "пијуцкати“. — Имаш (л)и ти кбга у кућу да ти

сpкоћу?

cрма ж сребрнасти конац за везење“. — Радило се с том сpмбм, везло се,

она роба стара, црногорска.

срп м ручно пољопривредно оруђе у облику танког лучнo пoвијеног сечи

ва“; | срп'ат -ам несв“косити српом”, | српјевина ж трава пожњевена српом”.

— Бачи мало те српјевине и јагњадима.

српски -a -ô српски, православни”. — Народ разликује правац »српских«

гробова, исток — запад, од правца »латинских«, т. ј. католичких гробова који с

обично окренути правцем север—југ или мало одступају од тога правца (1:46),

српски прил. —А да ми славили, бога“ми, по српски, све најлепче што се могло

(Бc); | српство с в. престоница.

срце с анат 9, зечије - бoт. — Хваљено средство против урока, а то је црвен

каста трава, за коју се вели, да су ју вјештице избљувале (2:311); | срчевача ж

“даска од средине храстовог дрвета”. — Од тврдијех штица срчевача / Које пушка

никад не прокида (5: 369).

ставит -им св ставити, положити на место, метнути”; | ставјат -ам несв

“смештати”.

ст"адалица ж степеник“, в. стајаш.

стајажа.“кућа покривена сламом“. —Онамо ђе стаја ваша била, он бе моe
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једном било, он буђе је била стајица и једна дрењина, б. просторија за смештај

ситне стоке“. — А једне године, тамо бјеше стаја, па сламом покривена и л”есе

тамо те сам бачева сијено, а доле стока, | стајица ж дем кућерак покривен

сламом (1:254. 2:81), в. појата, | стајиште с место на коме се налазила стаја“.

—Тб ти је стајиште, била стаја оца Перовога и давно се урвала.

стајат стојим несв“живети, становати“. — Ја почео у школу, стаја сан ко

једнога зета и сестре у Дол”ане; | стајат -јем несва.“заустављати се“. — По ита

и нем"б стајат ниђе, б. састајати се“. — Кучи су се раније чешће »стајалик с дотич

нијем племенима (2: 147); | стојат - им несв1. бити на ногама, у стојећем поло

жају”. — Ка“(д)-сутан главари дбдили, ми смо мбрали да стојимо, 2. имати стал

но боравиште, живети“. — Они су стојали у нашу кућу, | ст"бјбина ж станиште”.

— На ову нашу стојбину ни вук више не доди, а и како ће кад је све путеве гора

притисла, | стојник м борављење, живљење“. — Нема ти више стојника код

мене; | стоје прил из стојећег положаја”. — Ја ћу дале бачит стоје но ти и

затрке, | стојечке прил стојећи“. — Стојечке их) је гађа: знава је ете га убит, па

да га не муче, | стат / станут-нем св стати“. — Он је стануо ка да га фиштило;

стадалица ж пречага на лествама, степеник”, в. примат, примит.

стакат се стаче се несв“сливати се“; в. пилотаћ.

сталожит се -и се св“смирити се“.

стан м 1. опстанак“. — Да су Кучи такви ка велите / Овођен ни не би стана

било / Не би било стана ни стојника (5: 133); 2. колиба на летњем пастирском ста

ништу”. — Навр четири мјесеца ижл”ега“ је на стан, | станар м члан породице

који време проводи на стану, на катуну“, | стана“к -нка м 1. састанак, сусрет“.

— На таквим племенским »станковима«... кучки главари примају »Травнину« (2: 34

132). — У старом српском праву познат је примитивни облик суда под именом »ста

нак«. Он се и сад тако зове у кучкијех Срба (2: 147). — Ми чекасмо, ништа не доби

смо / И залуду станак учинисмо. — Неће себе образ оцрњети... / Но ће доћи станак

да чинимо (5:345 455]; в. помеђа, 2. место сталног живљења“. — Ту веј станка имат

не можемо (5: 451); 3. геогрoбично мн“место на коме се састају реке“. —Нашли су

га овамо мало више станака“ Мораче и Мале ријеке (12: 34); | стан"a°ц -НЦа М

камен који је „урастао“ у земљу, који се не може померити“. — Од цркве куд је запад

лако ће се и виђет у станац ками шака и лопата (2: 339); | стан"ит се станим се

св стићи, доспети, наћи се на неочекиваном месту“. — А виђе ли ђе се онбдијете

стани, кумим те именом Божијем?! — Богме ће се она, каква је, ćyтра станит у

"Америку. — Кад се (о ударцу) говори, цукне се триш о камен говорећи: „Три тфи!

тфи! У ками ударио, у ками се станио“ (2: 541], | стањеват / стањиват -ујем

несв“заустављати се”. — Пушти га, неће се та“н стањиват до вр Кома.

станска -и-б обично у изр. - рђа.

стап м штап“. — Баба на стап, паша на бјелаша (2: 423); изр. чаробни -

“штап којим се удари змија док гута плен (чувао се као посебна вредност, јер се ве

ровало да ће приликом порођаја ако се породиља њиме трипут куцне порођај бити

лак)“; в. манут, тучит, | стапат се стаплем се несв“поштапати се”. — Вратилом

се опасала, а на уривак стапала (2: 314]; в. штакља, | стапак? — Ја се ојдо старцу

молит, да ми старац стапак да (2: 374).

стар м мера за тежину, четири багаша жита од по 10 ока” (2: 78]; в. ум.

ст"ар -a -o “који је доживео много година”; | старат -ам несв“старити“. —

Ова омладина ка да не мисли да те и они старат, па се спрдају са старијема,
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старнут старнем св “мало постарити, наћи се на прагу старости“. — Ада и она је

више старнула иjако јбј се то не допада, | старевина ж имање предака”. — Он се,

п'o-старбс, врнуо на старевину, оће да умре тамо ђе се родио. — Па он жали своју

старевину, | старешина м. — Андрија, ови наш, он био ка старешина села, кмет,

старушит -ушим несв“понашати се као власт“; | старина ж прошлост, поро

дично наслеђе“. — Старина Дрекаловића“ иде од)-Дрекала, а Старокучи су неко

лико пасбва“ стари и они броје преко дваес пасбва“; в. упуштат, | старбст) -сти

ж одмакло животно доба”. — Она је боловала, старбс је то била, изр. пofq) старбс

“у старим годинама“; | стара“ц-рца, мн старчеви, м стар човек“, в. дом, звpцат,

искривит, тандара-мандара; || старчина м пеј. — Лако се младијема спрдат с

овијема старчинама, теке нека су здраво и ш њима те се спрдат ка они с нама.

старат се -ам се несв“бринути се”. — Ти убудуће не треба да се стараш за

твоју рану (Ж 18).

стасат сташем / -ам св одрасти, порасти, стати на снагу“. — За одраслу

ђевојку се каже жтасала јек, »приспјела је« (2:216). – Фруметин »сташе.« за »пра

шек (2: 48]; в. посрат се, | стасат-шем св“стићи, доћи”. — Ја стаса пред нбј —

ево ми офце иду саме. — У то стаса арбанашка војска (5: 370).

стат / станут в. стајат.

стативе -Ива“ ж плт ткачки разбој“. — Овође (овође је) имала машину да

преде вуну и стативе да тка (Кж).

стачун м мотка пободена уз нешто, као подупирач или као граничник“.

ста“блица ж бачвица“. — Пшеница, раж, јечам и елда сипа се у стаблице или

у чабриће (2: 5188). — Стаблица (је) за оставу брашна (1:253).

стај / ста“кнут стакнем св“оборити с ногу, срушити“. — Ста“че га с ногу.

ста“.њат се -а се св сталожити се, спустити се на дно посуде“. — Остави

мало, да се стања.

ст"а“п м узан а висок дрвени суд за изметање масла, бучка”. — Били су

ста“пови па смо млатили ону варенику у они ста“п па извади масло (Бc). —Нашан

сам ста“п што жене мету варенику, | ста“понога ж овца“; | ста“посера ж“ви

сока, мршава и незграпна жена“.

створа“ц -рца м творац, створитељ”. — "Искочи пред гладбм, жена једно

бурило скида, а он, створца ми Бога, узе оно бурило, турио га пре-собом, |

створе -а с нејасна фигура, створење“. — Једно благородно створе. — Чекам створе

да се исправи (4: 259 3005).

стега ж 1. “попречна греда ужљебљена у венчаницу и за њу закована”; 2.

“оквир у коме су смештени меци за револвер, пушку, шаржер“. — Извадио је стегу

oну фишека“ с мецима, а они метак што је био у ложиште — није га извадио, 3.

“имобилизиран положај прелома кости“. — Благе су слом у стегу држале (2: 552),

стегнут стегнем св“стегнути”. — Мбраш то мало стегнут, да се не одријеши,

стезат стезам / стежем несв“везивати”. — А са-се прича: ка“-дођу четници, жена

га стезала за муpву — када су га партизани свезали.

стегно с анат бутина”. —Тури руке на стегна. — Како је пала, она ју канта

ударила у стегно и ишчашила јој кук. — Једну ној су убачили једнога међу нама,

рањен бјеше у стегно. — Постригу овце испод трбуха и до сред стегана и реп (2:29).

стеј стече св остварити се“. — Ако нешто не вал”á, њему ће, под зарок, да се

стече, | стијецат се стијеца се /стијече се несв. — Њему се стијеца сан: боим се

—жива нијесам. — Опште је вјеровање, да се клетва најбоље стијече ујутро (2:497).
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стела ж део самара, уложак испуњен сламом или отпацима вуне, да товар

на животиња не би добила садна” (2: 16). — Сједне на стељу, подбочен листа и чита

новине (4:223).

стигнут -нем св стићи“. — Ка“(д)-свитне, ни метак га не би стига“н. —

Дотурићу ти глас ако стигне, | стизат-жем несв. — Стизали су брзинбм.

стид м срам”. — Кад пану Гаће, стида нема; | стидећ -ећа -е стидљив“.

— Викала је нека, ка“ (д) су ју нудили да "ије, да не може е је стидећа, | стиђет

се — дим се (не)св“стидети се“. — Дошло је вријеме да се више нико ничеса не

стиди, изр. стидни пос(т) уважен гост, пред којим се домаћин не сме постидети”.

— Нијеси ми стидни гост) и привали.

стима ж част, добродошлица“. — Ако немаше друго, варено јајце или зук

ву, само не прођемо без стиме (4: 86); | стимат -ам св угостити”. — Стимат

те те боле нб иједан Куч, | стимават стимајем / стимајем несв“с радошћу

дочекивати и гостити пријатеља и намерника“. —Ђе се стари не стимају ту Бог не

помаже (2: 108); | стиман -a -o “гостољубив“. — Његова је кућа стимана ка по

једна: неј ижње ижл”еј ни глада“н ни жедан, а дочекаћете и испратити лијепа

луцка ријеч.

стискат стискам несв1. стискати“. — Ну да виђу што то стискаш пот

пазуво, б. “осећати неку здравствену тегобу”. — Стиска ју нешто на ужичицу, 3.

“штедети и тамо где је то немогуће, цицијашити“. — Ва“здаје стискала и ни-оlдЈ-че

са аира није виђела, | стиснут -нем св 1. стиснути, стегнути“. — И ка“(д)-се ручи,

не може шаку да стисне, 2. “брзо се на нешто одлучити“. — Шпиро се препаде па

стиште у жандаре. — Па је стиска“ лијепо па је прекинуо ону главу. — Ја стиско,

обук'о оно и гледам како оно стои; в. дигнут.

сто бр најмањи троцифрен број, 100“, | стотина ж исто“. — По туђој

гузици не бол и ни стотину (удараца); || стотинарка ж новчаница од 100 апо

ена”. — Неки ми лупеж у пјацу украде тaкулин, теке у њега није била без једна

стодинарка, | стотинаш -āша м заповедник над јединицом од 100 војника“. —

Њима га кућа давала: имали су и десечара“ и стотинаша“; || стовјера ж човек

од сваке вере, олош, ништарија”. — Не мош се са стовјербм договарат ни о чаму,

стокупл”евина ж“људи покупљени са стотину страна, с коца и конопца“. — Ако

ћеш да идеш с том стокупл”евинбм, овамо се нем"б вртат; | стокуревина ж

“људи којима је свако отац“. — Усупонио се са свакбм стокуревинбм.

стоврл”ат (ce) -'āм (се) св“скотрљати се“; в. скале.

ст"бг стога м поденуто сено или лист“. — Где има зановијети, сече се сваке

четврте или пете године и зелена слаже у стогове (1:241); | стожина ж висок и

јак стуб око кога се дене сено“. — Метнули смо му настор и стожину.

стога прил због тога, зато“. — Нијеси стога мбра одит у Подгорицу, мога“

си и мене питат. — Комска вила једном би рањена у ногу од аждаје и за увијек је

стога остала крива (2:274).

стој- в. стајат.

стока ж крупне и ситне домаће животиње“, | сточник М.“Власник Великога

крда стоке, сточар“. — Прича се да су такви сточници често пути стоку зимили у

пештери (2:6). — Помјерајући се из града у град, као сточници за пашом, застао је

у Прилип (3:262). — То је највећи сточник међу Црнијем и Јадранскијем морем (3:

699): || сточан -чна -о“који има велико стадо оваца“. — То је најсточнији чоек уко

лико су моје ноге ходиле (3: 699).
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столица ж троножац”. — Обично се седи на ниским троножним столицама

(1:253-254); | столичица ж дем. — Нембте му које узет ту столичицу ако нећете

да слушате дерњаву, | столовач -āча м полукружни наслон на столовачи“; |

столовача ж већа столица с полукружним наслоном”. — Столовача (је) пониска

али широка и већином лепо израђена столица са лучним наслоном позади (1: 253,

2: 87). — Столовача је била ђедова и онога коме се он дигне.

ст"бмбор м црквено двориште, порта“. — Свуј га бивало: 'ојде у пријатела“,

ко-жена“н, фуку ст“бмбор, фук међу партизанима. — Плачом и јауцима женскадија

наЗорице за људима попрати мртваца до врати од стомбора. — Упутише се вратима

од стомбора (3: 106, 666). — Развалише стомбор на авлију. — Обалише куле и стом

боре (5: 214, 316).

стопа ж мера за дужину, »12 yнача«”. — Крећите из овијен ст“бпан ако

мислите да у застанете живу (2:79, 1:260); | стопица ж дем. —Чија би ово могла

бит стопица. — Да идемо с ове стопице (3:277), изр. с ове стопе / из овијест биа“

“истог часа, не чекајући ни трен“. — Трчи из овије стопа“, дакоју претечеш.

стра м страх“. — Ко од)-стра мре — за душу му прде, frºm се -'āвим

се св престрашити се“. — Стравио сам се ка“[д)-а“м прбдио поред оне јаме, |

страота ж“ужас, страхота“. — Свако је трња о-те страоте; в. дивит се, | страшит

-им несв“плашити“; в. коризма; || страшник м црквени празник на који се не сме

ништа радити“. — Ови су нбви главари увели неке њине страшнике, а највише

оне ка“ (д)-су народ најгоре ископали. — Као свеце страшнике, у чије се дане ништа

дирнути не смије, народ држи: Огњену Марију... [2: 242).

страгуша ж тип пушке која се пунила одостраг (за разлику од спредњаче

која се пунила кроз врх цеви), острагуша“. — Ратне 1876. године Марко Миљанов

раздао је неки мали број »страгуша« изабраним војницима (2: 468).

страдат страдам несв“патити, мучити се”. — А за воду су страдали, било је

за по два мјесеца да иду више нб по уре на извор.

страмац м душек. — И та“ пустови су служили мјесто страмаца, мјесто

душека, на њи се спавало, и те лијепо се спало (Кж).

страна стране ж геогр1. оштра стрмина”. — Пази преко те стране да се

не опучи који ками; 2. пола товара”. — Ка“[д)-се коњ товари, мораш гл'eат да му

стране бидну једнаке, да једна не претегне; (2: 78–78); | странч'ица ж дем мала

стрмина”. — Ја ćедо у ону странчицу, а овце су ми тун, окб мене; || странч'ина ж

“тешко проходна страна, опасна стрмина”. — Има један заподаклијепи повр оне

странч'ине.

страота ж в. стра.

страћ м а. “штенара”. — Близу струге се начини од мало сухомеђине и од

штица страћ, у коме дању лежи овчарски пас (2: 237). – Псу се обично начини

»страћ« (2: 987); в. катафик, б. свињац”. — Угнај) и (x) тамо у страћ прасећи, |

страћараж свињац”. — Тамо ти је обор за прасат, страћара, изр. — Ми смо браћа

из једнога страћа.

стрв ма. "стрвина“, б. траг по коме се распознаје да је заклано бравче“. —

Нијесу му стрва надили.

стреја ж 1. настрешница“. — Бјежи с кише, дијете, ајде овамо поlдl

стрејбм; 2. покривка на стогу, као заштита од прокисивања”. — Кад увршиш сток,

тама се припреми стреја, усијече се грана“ буковије и метне на врда не гњије

сијено (О).
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стрекнут стрекнем сва. тргнути се”. — Није ме чуо, али је стрекнуо и

окренуо се назат (Кж), б. престравити се, пореметити памећу“. — Онје стрекнуо:

одио је от Подгорице и препа се на Роге. — Њега су ка сумл”ивога затворили, не

знам кол'ко, а он, млад, стрекнуо је, поболио се и доша“ да мре, | стрецат -ăм

несвтрзати се захваћен кошмарима“. — Највише сам стрецала од напасника кокота.

— Од чеса стрецам...— Колико лармате, стрецају ђеца — сједе на трупицу (4: 36 220),

в. прикажеват се, | стрецање с трзање у сну, кошмар“; в. Ђетињи.

стрелица ж муња“. — Стрелица те фиштила (клетва); | стријела ж исто. —

Стријела те погодила. — Стријела те згодила, | стријел”ат-ијелам (не)св“убити

ватреним оружјем, обично на основу пресуде“. — Тун су Кучан и Братoножића“н

педесет и три стријел"али и све их) убачили у један трап. — Ови су имали оби

чај да прво стријелају па потле ако бидне пресуде.

стрес м удар, тресак“. — Прича се, да је некада змај слетио у Рикавачко

језеро, и од тога силнога стреса сва је језерска вода избачена на изван (2: 277); |

стрес стресем св јаким притиском или ударом учинити да нешто с нечега падне“.

— "Ижлеже да стресе мрве ставаје, в. трес; || стресат се стресам се несв“др

хтати целим телом (од студени, јаког алкохолног пића)“. — Стреса се от прве, а от

потоње ће се у драче завалит, | стрешен -a -o pacTројен, дезоријентисан”. — Она

га извадила стрешенбга и никад није умио казат како се тамо наша“.

стрефит се -и се св десити се, догодити се“. — Не стрефи се да ми је један

макар оста да не вал”á; в. тријес.

стржм бот варијетет храста, бељик, љутик“; | стржев / стршев-а-о“који је

од стржа“. — Од стржевијех штица имао је шанац (2: 190). — Па латинске понесоше

главе... / Посадише на стршево коље / Ту да вију доклен изагњију (5: 461).

стри узв за раздвајање помешаних оваца.

стрижа ж стрижење“. — Л”уђи су се помагали и у стрижу, | стрижан м

астраган”;| стриј / стрић стрижем несва. "стрићи (овце)“; б. сећи косу у знак

жалости“. — Сестре су за браћом и снахе за ђеверима стригле косу и привезивале ј

за гробни мрамор (2: 267); | стригна ж жена напасница, вештица”; в. штрина,

стрижак м ждребе са застриженом гривом“. Друге године (ждребету се) застpиже

грива и реп и зове се »стрижак.« (2: 15—16); | стрижаче с исто”; || стрижарица ж

*част, гозба која се приређује после стриже оваца“. — (1:239, 2: 301; | стриженица ж

“исто”; | стрижба ж стрижење, стрижа“. — Стрижбом му се остави »капура« (2: 12);

стрижење с исто“. — Од послова, који се врше на планини, знатна је још стрижба

или стрижење. Овце се стригу око Петрова-дне, па најдаље до Св. Илије (1:239), |

стризач м “пастир који стриже овце” (2: 296); | стрицкат -ам несв“сецкати мака

зама“. — Ено ђедо опет стрицка брке, | стрицнут -нем св*кратким потезом нешто

откинути маказама, штрицнути”. — Узмите ђетету те нбжице да се не стрицне по

носу, | стрицколит-им несвдем. — Виђију: почела је да се стрицколи, оčетила

се ђевочица.

стријела ж в. стрелица.

стриц м "очев брат”, | стр"ина ж стричева жена”; | стр"иница ж одм. —

Стриница му отишла у пл”ацу и не може дочекат) да се врне, | стринорога

ж (одм) стриница”. — Што ми те та стринорога задијева — са-ћемо ми њој

казат работу, | стринурина ж пеј. — „Ђе ти је она стринурина“? — „Није она

стринурина, нб моја стриница“; | стричевић м други степен сродства, брат од

стрица”; в. ближика, род, првобратучед.
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стрицкат -ăм в. стриј.

стркат -ам несв“подјаривати ватру на огњишту”, | стркнут -нем св 1.

“подјарити ватру на огњишту“. — Стркни, ђедо, та“ огањ да се не утули; 2. разбе

жати се, растрчати се“. — Док си трепнуо — стркоше уз главицу: ни врагови и(х) не

бише стигли, а не она сакатула стара. — Стркли да га траже (3:453); в. укочањит.

стрма“ц-мца м геогр. стрма страна”. — Док ижл”ежеш уз они стрма“ц, може

ти душа испанут(12: 34); | стрмен -a -o “с изразитом косином, стрм”. — Она је

странч'ина стрмена и никад да уж њу ижл”ежеш, | стрменица ж стрма страна,

стрмина”. — Кобила уз једну стрменицу изостане (2:274); | стрмореп м сексуално

девијантан човек“.

стрн м њива с које је пожњевена пшеница“; | стрниште / стрмиште с

“исто” (2: 486).

стрпат-ајем несв“набацивати, натрпавати“; в. Љутидрача.

стрпећ -a -е трпељив”. — Ђевојка има бити »стрпећа«, да јој се не придије

назив »пцовачица« (2: 113).

струг М столарско оруђе којим се стружу и глачају дрвени предмети, блања“;

- од штица, - од иве. — Шеста окружује величину и круг дна, а »стругом од иве“

се слажу дуге (2: 75 76), стругат стружем несв“љуштити“. — Жене су крт блу

стругале; fetvrši -нем / стругнут стругнем св“овлаш засећи, застругати“. —

Пол"a°ко стругни док се засијече дати шега не искаче, | струголит-им несвдем

“овлаш стругати“. — Ђедо је вазда нешто струголио, начиња је гребуле дрвене и

оне зупце, | стругалица ж нож за љуштење кромпира”; в. накончат.

струга / струнга, арб. стpута, ж1. улаз у тор, обор“; в. глада, - вела (Г); (1:

237 241). — Чобан нагна овце на стругу (Уб). — Поред гладе је »струнга« за мужу

стоке (2: 26);“ 2.а. геогр“теснац на планинском превоју, пресло (Ор), б. узан про

лаз између стена”. — Откад нема народа, та је струга зарасла и прожњу се ни вук

не провуче (12: 34); | струнг"ач -āчам камен на струги на коме седи музач” (2:27).

струка ж огртач са ресама”. — О непогоди се Кучи огртаху белом струком са

црним ресама (1:256, 2:91). — А преко ћука (невеста)је пребацивала црвену струку,

те кад би се клањала, струка би крајевима дохватала до земље (1:257); в. испрес, —

решњача“шал с ресама”. — Пригрнуше струке сигавице (5: 410).

струна / струња ж дуга коњска (ређе козја) длака“. — Да знам да ћу за ста

ријем би те струњом накитила (2: 411, 1:249); | струњав-а-о“који је од струње“.

—Оспина и поткожњаци се отрљају струњавом врећом. — Оспине се лијече трљањем

струњавом врећом или покровцем од козети (2: 521 548).

струнит се струним се св“»преврнути желудац.« у страху, узбуђењу”; в. ока

менити се.

струп м дечје красте, екцем”. — Струп, који се истијем именом и арбанашки

зове (pustularum genus, eczema chronicum capitis), често пути ђецу... oкрастави (2:

509 548).

стрцат -ам несв“бризгати, штpцати, у јаком млазу избацивати млеко из ви

мена”. — (Козама) сама вареника из пунога вимена »стрца«, | стрцкат -ам несв

"помало бризгати, штpцати“. — А ну ми стрцни мало варенике у ово млијеко, |

стрцколит-им несвдем помало штpцкати“. — Омањиле су га, ма се још помало

стрцколи, | стрцнут-нем св мало бризнути, прснути, штрцнути“. — Мало пјене

* Према неким непотпуним назнакама, лик струнта протеже се од Фундине преко Убала и захвата

већи део Површи, с Ораховом, Кржањом и Стравчем, другде је обичније струја.
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од варенике стрцну за стоком (2:27).

стуба ж лестве, мердевине“. — Ја знам прије ка“(д) није се у скрињу нико

копа, но на стубу или направи два ражња, о дрва“н, ка стубу. — Побијају у цје

потине дрвене клинове о које вјешају оплетене »гужбе“ у виду синџира, и оне им

служе уместо стуба за испињање (2: 404); | стубица ж дем мале лестве”. — Била

стубица, па како сан-се примио уз ону стубу, доша“н до греде грудима да се

примим горе (1: 254); | стубе стубан плт степениште“. — Поноћи кренуо да

пушти воду, па се са стубан снижи, спота“кни се те руку ту сломи и ишчашију

у рамо, | стубице -ица“ плт геогр“уска стаза преко стрме камените стране”; уп.

шкала 1.

студж хладноћа”. — Кад кокошке зими наједној нози стоје, претсказује вели

ку студ (2: 322); | студен ж“хладноћа”; | студен -a -o “хладан”. — Тун ти је свака

вода студена, ка у планину. — Ако је студено прол”еће, онда би то мало касније

радили (Кж); | студнут студне св захладнети”. — Богомије студнуло те лијепо.

стужит се стужи се св смучити се до повраћања”. — Пази да ти се не стужи.

стуј стучем св стући“. — Остависте Лала мјесто Павла / Те још змији не

стукосте главу, | стуцат -ам св туцањем уситнити, измpвити“. — Онб се стуца и

тури у воду и тијем су бјележали овце.

ступ м 1. стуб, дирек, колац“, 2. геогр“узан а дуг земљишни појас, ливада,

њива”. — Равни квадратни комати земље зову се »ступови« (2: 44–45, 1:263; 12: 34);

| ступ"а“ц-пца м дирек, колац“, в. соха (2: 86317), | ступчић м дем. — Нађи ми

неки ступчић да га овбђе побијем.

ступа ж дрвени, метални или камени кружно издубени суд у коме се тучком

мрве ситнозрнасти плодови”. — Раније су се (жита) тукла у ступама (2: 52).

стураж асура“.

сублизу прил поблизу“. — Сублизу је то, није далеко.

субјелкас{т|-ста -о беличаст“. — Оздб је субјелкаста, а горе скоро сва

модра. — Теле је ка субјелкасто.

суботаж шести дан у недељи”.

сув сува -о изр. суви кашаљ. — Су”и кашаљ, тј. рикавац, арб. калисат, сма

тра се, ка и фрус и заушнице, ђечијом болешћу (2: 525), су а; болест в. сушица, |

суварија ж сува трава”. — Пређе није те суварије било, нб овце све пасле па се

није имало што осушит, а отка су чобани отишли у милисторе — истражили су и

овце и нагрдили све што су работали (3), | сувар"ина ж сува трава”. — Недајбоже

да ова суварина пламне, пола би Кучан изгорело; || сувњача ж. тиква натегача

Lagenaria vulgaris“. — Биле су оне тикве сувњаче, | сувота ж простор заштићен

од кише, влаге“. — Сувота некаква о-дрвета; в. брвњача; || сувот"ица / сухотица ж

дем. — Док је надило, они су нашли неку сувотицу (2: 57). - Између гранатије хра

стова наздре двије три лишћем покривене сухотице (3,86); | сувот"иња / су отиња

ж посна исхрана”. — Живјело се на сувотињу, било се гладно. — Опште је вјеро

вање, да се бубине у човјечијој утроби лијече такозваном су отињом, а то је једући

дуго поснојело (2: 538]; в. бубине, | сувоза“д / сухозњд / сухозид м зид од ломље

ног камена без малтера“ (1: 236) | сувоза“дица / су озадица ж кућа зидана без

креча” (2:81); | сувоза“дан -дна -о зидан без малтера, простим слагањем камена“.

— Све су то дигли с некаквога кућишта сувоза днбга; | сувомеђа ж ограда од

наслаганог камена око имања, њиве, забрана“ (1:236); | сувомеђина / сухомеђина

ж исто”; в. страћ, | суша ж4. — Ка“(д) стисне суша, сваки облачић се глеја; |
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суша“ц сушца м сувоњав, мршав човек”, в. удан (2: 510); | сушек м сушење”. —

Прича се да је на Спасовдан гледана на сушеку свита кариманској вили у Кариману

на Сушеку (?) (2: 73 273). — Или Куч затражи кошуљу коју му је мајка још обдан

опрала и оставила на сушек |3:374); | сушит (се) суши(м) (се) несв“сушити

(се). — Све изгоре, ево је почела да се суши и гора на крт блу; || сушнут-не(м)

св овлаш просушити“. — Сушни овој макањици ту робицу поред огња, | сушица

ж туберкулоза“. — Сушица, »cyºа болест«, »јектика«, »сичија« или »трпија«. Иако

је доскоро била много позната, нико није помишљао, да је наследна болест (2: 526).

суврст) -стиж “вршњак“. — Шпиро је ту био и ка суврс и браћа (3:209).

сугреб м место које је пас изгрeбао задњим ногама и на које се, по народном

веровању, не сме стати ни преко њега прећи јер ће се навући опака болест“. — Оспи

на долази... било кад неко на мађије нагази било кад стане на пасји сугреб (2: 548).

— Неђе сте на сугреб стали (4: 115).

суд“ м правна установа која решава спорове и чијеје мишљење, формулиса

но као пресуда, обавезујуће”, изр, крвни - "главарско веће за умир крви“. —Мирење

је вршио крвни суд, који су код Куча чинили племенски главари (1: 219); | судит

судим несв“судити”. —Нијесу и(x) могли судит, | суда“ц суцам судија”. — Кад)

су то суци пресудили, више није било приче. — Барјактар је и на суђењу главни

судац у племену (2: 144). — Трећи је... по истрпљеној казни убио суца уцињскога

[2: 208), | судбина ж предодређење, коб, фатум”. —У Куча се врло много верује у

»судбину« (1:294). — Сјутра ми је судбина да умрем (2: 307). — Са“ судбинбм се не

мош запрдиват ка жђец"бм.

суд“ м посуда“. — Нађеш какав суд и тамо убачиш. — Нијесмо ми имали

тије суда“н, нб се мучиле жене, | судић м мања посуда“; || судњача ж врста

тикве“. — Пошто се сукpвица с мозга дигла, изврћену кост попунила је кора од тикве

судњаче, врху које се вратила одљушћена кожа (2: 65 553).

судионик м сувласник“.

суждребна која у утроби носи ждребе“.

суженица м мушкарац који има феминизиране манире“.

сузаж “; изр. једина -, в. једина“u.

сујма -еж сумња“. — Томе и томе да се узме глас, да га ставе под сујм"бм

[2: 153); | сујмат ујмам несв“сумњати“. — Лисица сујма од мјеста, ђе нањуши да

је чепркано (2: 641; | сујм"иф -ива -о сумњив”. — Он им) је вазда био сујмиф,

а нико не зна што га нијесу затварали, | сумл”иф -ива -о исто“. — Њега су ка

сумл”ивöга затворили.

сукат сучем несва.“увијати, упредати вунене или памучне длаке у једн

нит”; б. увијати бркове“. — Ђедо је мало пођетињио: "ено му Раде суче брке, i
суканица ж пита савијача”.

суклатам висок незграпан човек“. — Ка“(д) чек глеја ону суклату, чињи му

се да ће се расадити да те му ноге отис свака на своју банду, уп. турiут.

сукно с дебела ваљана вунена тканина”; в. испрес, || сукњени -a -ô који

је од сукна.

сукратит -'āтим св ускратити, избећи да се неком захтеву удовољи“; в. бес

шила“к.

сукpвица ж гној помешан с крвљу”. — Ка“(д) се чир провали, крене

најприје сукpвица, а потле испада и спечак.

сулундар -ăрам цев, чунак за одвод дима“. — Сулундар провучен кроз рупу

испод таванице (4: 259).
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сума ж 1. врста, сој“. — Та је сума л”уђи свакбме друсву потребна, а од

свакоега је чоека презрена (Вр); 2. мера, количина”. — За признање и потврду

војводске власти (скадарском везиру давали су) по неку »суму масла и стоке.« (2: 133).

суминут (се) - Инем св (се) мимоићи (се). — Суминуше се без »буђбрнок,

| сумињoвaт (се) - ујем (се) мимоилазити се“. — Нешто је помеђу њи било те су

се ва“зда сумињoвали.

сум"узгаж 1. снег и киша, лапавица”. — Кад с кишом удари снијег зове се

сумузга (2: 333]; 2. блато, прљавштина”. — Па тама је замио рукбму ону сумузгу

те му стои на ону карличну кбс — нађе оно зрно.

сунгулат -a -o “сакат, парализован“. — Он је био сунгулат у лијеву банду,

| сунгулатит-им несв“постајати сакат”. — Кад ју е сломио, она му рука остала

накарадна, а садје почела да му сунгулати и она друга, | сунгулаћ -аћам сакат

човек“. — Тун је остануло неколико сунгулаћа“ и сакараћа“ које је Бог заборавио,

а они други бјдоше да виде има ли ђе нешто што овође нема.

сунут сунем св 1. излити, изасути“. — Сун и те трице у мећу, 2. крену

ти некуд нагло, непромишљено“. — Кад би се знало куј су сунули, била би им)

лијепа работа.

супендоват-ујем св уништити, упропастити”. — Пази се, дијете, да те ови

по њински не дофате е те те супендоват безлијека.

суп"ијерна ж чинија за супу“.

суп'она ж1. заједничко чување стоке лети, на планинском пашњаку, ортак

лук“. — Који од Куча немају довољно стоке, да би могли сами издизати на планину,

удруже се по двојица у супону. Супоници деле после добивени мрс према броју

оваца музара (1: 235). — И делију Лисичића Павла... / Што је бијо с њима у супо

ну (5: 55); 2.a. удруживање због због сумњивих послова“. — Пушти ми супону с

трањама и лупежима да те не замакнем, б. ванбрачни однос”. — Они су, насум, у

супону, ма да видимо на што ће то издријет, || супон"ит се -им се несв“удружива

ти се ради заједничког држања стоке на планинском пашњаку“. — Више се нећемо

супонит ни с ким — овце су отишле у пазар, | супоноват -ујем несв“исто“. —

Супонује с кућом Дабетића (5: 301), | суп'оник м учесник у заједничком држању

стоке“. — Оте посјећ тебе и синове / И твојега млада супоника. — Те је стао мислит

и премишљат / Како би се отац осветијо / И Никола његов брат једини / И супоник

Лисичићу Павле (5: 50 60, 2:22).

супражица ж врућ пепео с нешто жара“. — Тијело облажу врућом и поква

шеном супражицом (2: 513).

супреш ж“пегла”. — Били су они стари супрешите се у њиметне жар (Бч);

| супреш"ат -ам (не)св“(ис)пеглати”. — Оне бише обл”е шћеле да му супрешају

кошулу, а ниједна не умије.

супурдат -ам св уништити, упропастити”. — Они те то да супурдају ка и

све што су досад: || супурдават -ајем / -āјем несв. — Ови најболе знају како се

супурдаје оно што су л”уђи начињали.

сургум / сургун м изгон, пропаст, затвор“. — Али га докучивалија скадар

ски и справи у сургун (2: 178); | сургунисат -ишем (не)св“(про)гонити” (Ж20);

| сургум"ак -āка м стар човек сумњивог моралног утемељења”. — Да су онога

сургумака старбга (убили), не би жалио, нијесмо га бројали у веле луђе (4: 98).

сурд'уп м провалија, амбис (1: 105; 12: 34).

суров -a -o "свиреп, немилосрдан“. — Стога се чини једниема да су они суро
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ви и дивји више од другије народа (Ж. 1).

суроња м во“; i суруја ж крава” (2:18).

сурутка ж секундарна сурутка (из које је издвојена урда)“.

сусрет м сретање, виђење, састанак“; || сусретачке прил фолк игра у којој

се играчи једни другима примичу и после се удаљују“. — Ако на тај начин играју два

скопчана пара, примичући се до сред кола један другоме и опет измичући назад, тај

се начин игре зове »сусретачке.« (2: 378).

сустопице прил једно за другим, у стопу”. — Сустопице зрно по зрно баца у

бразду (2:48). — Он за војском сустопице ојде (5: 203).

cустрима“к-мкам бастaрд, производ укрштања лоших раса“.

сутука ж коб, проклетство“.

сутураж нејасно, обично у благој псовци, прекору, упозорењу. — "Ајте брзо

ећу вијебајт) сутуру. — Мичите се отoле да ви не јебем сутуру; || сутур'ат -ам св

“уништити, упропастити“; в. мај.

сутуренција ж прехлада”; в. инфлуенца (2: 528).

сухомеђина ж в. сув, сувомеђина.

суша ж в. сув.

у

С

ć"евер ćевера м 1. јак северни ветар“. — Кад ужди север, деси се да не

стане ни за три неђеле. — По оваквоме čеверу низ Морачу дана“с само комбра.

— Ка“(д) ćевер пропуне, гледја(ј) да нијеси далеко од огња, в. дуpлат, сјевер се

верни ветар“ (2:333, 1:20); 2. северна страна”. —Река“н би да ће мало да ни студне

са“ ćевера; || ćевер"ика ж “слаб северни ветар, северац”. — А нама су наредили,

мало ćеверике бјеше: сви се постpбјте на ву страну од гроба, ćеверно, ако бидне

смрат — вјета“p ће ју ћерајт) тамо, да не би кôме тешко било, | ćевер"ина ж

аугм. — "Оће ли, зна ли ико, утал”ат ова čеверина; | ć"еверни -a -ô “који се тиче

севера, који је на северној страни“. — Ваша су врата от куће са“ ćеверне стране,

| ć"еверно прил в. ćеверика; || ćеверл”ив -a -o “хладан, под утицајем северног

ветра”. — Пребачи ту кабаницу, ćеверл”иво је и неј се запотит. — Кад (облак) почи

не у Грлу од Мораче наступа сјеверљиво вријеме (2:325).

ćедало с 1. обично мн део тела на коме се седи, гуз(ови). — Офуја се и

натуче čедало на нечесов ками; 2. ноћни боравак кокошака”. — Кокошке иду на

ćедала, | ćедачка ж подметач који се поставља на столицу или место на коме ће

се сести (ради удобности)”. —Метни стрику ту седачку, | ćед'éчке прил седећи, у

седећем положају”. — Нека čедечке трп и оса“н дана“ како зна; | ćедник / сједник

ма. “вечерњи скуп, посело“. — Церани сви скинули петокраке и дбђоше на čедник

тун. — Планинари се иначејош веселе и забављају на честим вечерњим састанцима,

сједницима, код нечије гладе (1:239). — О Бијелим Покладама се држи последњи

зимски а уједно »највиши«, т. ј. највећи ноћни сједник (1:291). — Кад су једном иза

тога вукови били на сједник, рече један млади вук ради прове (2: 463–464); в. запас,

б. седење“. — "Ајте брзо, нема čедника, треба оне овце виђет. — Око огњишта

има по више троножнијех столица за сједник (2:87); | ćедничар / сједничар м

"учесник вечерњег скупа“. — Дока“(д) су висинбј остали седничари. — Скупе се

»cjeдничари« увече било сви било у неколико група и са запаљеним зубљама дођу

у одређени дом (1:291). — Планинкама често помажу у чешљању сједничари. — По

који сједничар га моли и куми, да ју опрости (2:30 369); в. навaрдат, | сједница
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ж в. сједник (1:2911. || ćестi ćедем св сести“. — Čеди – не расела се, | ćеђет

ćедим несв. — Они сеђау на стубе и заграјаше ка да те се побит, || сиједат -ам

несв"седати“. — Немам ка“ сиједат, са“-те ми д'бј работници.

ćедок м сведок“. —У те њине судове могли су да ул”егу само њине судије

и њини Čедоци, | ćедочит -им (не)св“сведочити“. — Тама су могли да čедоче

само вјеровани л”уђи, а не рђе и фуцмути каса“(д).

ć'ej ćeЧем / сијечем несв“сећи“. — Листове су секли за овце, | ćекира ж

1. секира“; 2. избочени део стуба-носача моста окренут узводно“ (1:48), в. нота,

| ćекирица ж дем, | ćекирчина жаугм, | ćекнут (се) / сјекнут-нем (се) св 1.

“обрецнути се“. — На треће понављање сјекнуо је Вуле: „Не брани Вуле Коће, биор

ска кобило, но на њи”, помози Боже“ (2: 151]; 2. тргнути се и одскочити у страну”.

— Преплашени коњ сјекну по страни (3:273); | ćецат -ам несв“кресати огњилом о

кремен”. — Слабо ми сеца ови ками, — се несв“обрецати се“. —Немб се вазда čецат

на-ву ђецу, | ćецкат -ам несв“сецкати“. — Ђеца су се нешто смирила, погледни

што-нб ćецкају; || ćецколит-им несвдем. — Сво-јутро нешто теше и ćецколи ис

под онога задића, | ćецнут-нем св“засећи кратким потезом”. — Ка“(д)-ce će qнуо

по прсту и видио крв — у вриску, | сјецавица ж нож за сечење раштана” (2: 53);

| сијечење с »игра којом двојица представљају двобојк” (2: 366).

ć'eмe ćемена с ; изр. веле —, мало - [2: 48); | ćемењак -āкам бирани куку

рузни клип остављен за семе“ (2: 49); в. лента.

ćен / сјен м 1. клин који пролази кроз млинско камење” (2: 53); 2. импро

визована пударска кућица“. — Пудари... имају за спавање и дневно ладовање високо

дигнуте »сјенове« (2: 57); 3. душа покојникова, дух”. — »Кутњицу«... не ваља убија

ти, јер је у њој жејена некојега укућанина, па би одмах умро (2: 338).

ćенина ж в. сијено.

ćepa / cjepa ж 1. прво млеко после тељења, грушавина”. — Ка“(д) се отели

крава, она је прва вареника — ćера, сјера, арб. кулостра прва вареника” (2:11); 2.

масноћа од опране вуне“. — (Сапун је) код чистијех жена замјењивала усјера« од

»веле вуне« (2: 3099); в. сат работе, | ćерит -им несв“кувати сјеру“, | ćерав -a

-б који се односи на сјеру 2., | ćеруша жбот биљка из породице уснатица Salvia

verticillata, Stachys germanica (7: 129).

ćереп м немиран, необуздан човек“. — Само се ти с ониjeм ćерепом уфати

у коло па ћеш лијепо обршит, | ćерепица ж раскалашна жена”. — Која је оно

ćерепица – божа благодаријо!

ćета“н ćетна -о брижан, нерасположен“. — Моја е Јел'a ćетна, расположите

у мало (Бc).

ćетит (се) —им (се) св“(под)сетити (ce)”. — Ако га сретеш, ćети га да ти

донесе. — Неко се с катуна čетио и ижл”ега“ на Ћафу проушку и да глас: „Ко е

Куч, плијенише се овце Рачковића!“ (Кж).

ćетоват-ујем несв“саветовати“; в. видати.

ć"ик узв за вабљење краве.

ć"иčка ж a. “непослушна, својеглава девојка“. — Нађе ме чудо од ове моје

ć"иčке и њенбга језика, б. немирна крава”. — Вежи ми ту Čиčку накратко, да ми

ју враг не позоба, | ć"иčкица ж девојчурак коме су женске облине тек почеле да

се уобличују”. — Ова ће моја Čиčкица, чињи ми се, да порасте у велу поганулу.

с"ок узв за дозивање говеда.

ć"утра прил следећег дана, сутра”. — Ја ћу гледајт) да дођем ć"утра али

прекоč"утра, | ćутравечен прил сутравече“. — М'браш ćутравечен бит на кућу
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е чекау Морачани, "оће да јЈу дау Морачанима, | ć"утрада“н прил сутра, сутра

шњи дан”, f ć"утри -а -ě сутрашњи“. — А ја ћу изабрајт) дан ка“-ћу дој, ć"утри

или прекоčутри дан, ка“(д)-ћемо мој л”уцки разговара(т).

Т

табан м простор између греда испод пода?“. — Ископа је у табан између

оније гредан корито па турио пушку на они табан, а озгбрштицу прилијепио,

прикова.

табор м војна јединица“. — Трећи дан цар оправи табор аскера, да га допрати

[2: 457).

таваја ж стони прекривач, столњак“.

таван ма. “под”. — Ову врло смијешну игру одигравају на »тавану« (поду)

међу сједником (2:367), б. спрат”. — Ако је кућа »на таван«, арб, тавони, доњи дио

под таваном зове се изба (2: 86).

тавулин -ина м сто“. — Треба да има тавулин дрвени да у њега нема

никаквога ексера гвозденбга нб само дрвен б и да је закблано.

тагар-арам плитка посуда, слична тепсији“. — Имали су једне тагаре, то је

ка сач било па га тури на они са“Џа јак па и они оћау мават некијема лопатицама,

да га разгоре (Кж).

та"ин м а. војничка храна”. — Сваки војник је бринуо за своје оружје, »џе

беану и таин.« (2:183); б. “храна за дужи пут”. — Кад идеш ђе на пут, туриш у

торбицу таина, огладни се (вуста су па“ća вуста).

такбна прил тако”, в. раздвајат.

таксират-ата м невоља, несрећа, беда”. — Нађе ме таксират от погануле

(4: 91 247).

такул'ин -ина м новчаник“. — Ђеду узеше табакеру, такулин и кресиво (4:

213].

талаган м огртач од дебелог грубог сукна”. — Талаган (је) огртач од нео

бично дебелога и грубога сукна сиве боје, има рукаве и капуљу, носи се на раме

нима (2:91). — О непогоди се Кучи огртаху... сукненим талаганом, а то је горња

хаљина без рукава (1:256); в. пуњина, остар.

тали? / талих ( талик м срећа, судбина”. — Тали”, срећа, нафака, бафт-хоћ...

одређује се судбином на рођеном часу (2:310). — Ђекоме ко није доброга »талиха.«

вели се: „Злосрећан је ка зец пред пушком“ (2: 335); | тал"ича“н / талишан -чна

/ шна -о“срећан“. — За онога коме добро посли пролазе вјерује се да је »талишан.«,

односно жнафачит“, »бафтаџија« или »икбалија« (2:310).

тал'имит-им (не)св“жртвовати”.

тал'ум / талун м духовно клонуће“, в. клапеж (2: 528).

Танак В. ша“на“к.

тандара-мандара израз ниподаштавања уз бесмислену причу”. — Прича

ви је тамантандара-мандара, а и памет ви није далеко и бол”и бисте л”уђи били

да ми препалате ону зградицу да мало крт бле у њу убачим, | тандарат -а(м)

несв1. лупати претурајући ствари, рушити“. — Виђите које што то тандара у избу,

да се теле не замакне, 2. спорити се око бесмислених питања, брбљати“. — Ови су
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на те њине куференције научили да те добре тандарају, | тандар"ија ж пропаст,

уништење“. — После њине погибије сна“е поведоше ђецу, старчеви помријеше и

све бјде у тандарију.

тантараж дотрајала направа, олупина”. —Или да се плашиот какве тантаре

или камибна — Боже сачува!

таономадне прил“пре четири дана”. — Ми то велимо: јучен — прекјучен —

онома“дне —таононома“дне.

тараба ж калдрма”; в. салији.

таракат -ам) несвлупкати као кад се одроњавају каменчићи“. — Кад

бачиш ками (у јаму), он дуго тарака док стане, |тар"акнут -нем св лупнути”. —

М'бра нешто да таракне ка“т кутариш по невиђелици, | тaраковина ж беспос

лица, бесмислен разговор“. — Не умију они без)-њиније тараковина“.

тараф м непозната мистична сила, в. напуштит.

тарафунда ж олош, шљам”. — Мичи се од)-те тарафунде да не биднеш

грда“н.

тараш"ит -ашим несв“претраживати по разбацаним стварима”. — Виђи што

то дијете тaраши, да не начини какву штету.

т"аркат -ам несв“подјаривати ватру, џарати”. — Баба се не диже од огња и

вазда Тарка оне брстинице, | тарнут-нем св“шарнути”. —Тарни мало ту главњу,

да се разгори: || тарколит-им несвдем помало, као узгред, џарати по ватри“. —

Седи код огња, тарколи га и шара по пепелу.

татар м гласник”. — По татару књигу оправио (5:97).

татрљат -ам несв“цвркутати, чаврљати“. — Једино тице татрљају ка вазда (4:

121 170).

татулица ж отровна биљка са дугим белим цветовима Datura stramonium“.

таш! таш! таш!узв за лучење коза (2: 14).

та“д'ā“p / тадар прил тада”. —Миш тадар ојде и заиште облаку кјер (2: 463).

тај / такнут такнем св дирнути, такнути“. — Нембте га такнут док

дођем, | тицат тичем несв“дирати, задиркивати“. — Не смије ми нико дијете

тицате ћу свакоме казат работу ко ми га такне, в. објесит.

та“ка-та“ка в. каменица.

та“ма прил тада”; в. излелекат, дигнут, нукнут.

та“мн"ик -и кам тамно место, дубок таман вир“. — Река“н је војвода Марко

да ће свако завршит у исти тамник (12: 34); |тамница ж1. робијашница”. —

Замише га у тамницу, а ка“ (д)-ће ижл”еј — виђеће, 2. женски пород у сиротињској

кући”. — Ко има више женске ђеце, вели се: „Притисле су га тамнице“ (2: 113); |

та“мноват - ујем несв“бити у тамници”; в. бабоват.

та“на“ктанка -o 1. “мале дебљине“. — Палага, Палага, на танко се кона“ц

кида; 2. слаб, нејак“. — Кажу да је данас најпоштенији Леворечанин, а одједно

га танкога загранка, | танкодушић м страшљивац, слабић, | танчица ж 1.

“земља са танким слојем роднице“. — »Мало сјеме.« се обично сије у »paну руку.« a

на земље танчице (2: 3748); 2.“»танкок. братство“. — О(д)-та“нчице није ни луђин

бивало без ако им) га нека добра одива не донесе, 3. добра пушка”. —Ту танчице

пушке запуцаше (5: 61); | та“.њат -ам несв“постајати тањи, тањити се“. — Та“њају

више и л”уђи, нема их) к'о више ни начињат, | та“њевина / та“њевина ж “лоша

људска сорта“, в. донијет.
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та“њат -а(м) несв“тонути”. — Ка“(д) стане да не та“ња — онда је масло

изметено (Бc). — Та“њала је земја (ПГ).

та“c{т) м женин отац“; | та шта ж женина мати“; || тазбина ж женин

род“, в. иандар.

та“Ча“с прил истог тренутка“. — Нашан је пушку и тачас су га уапсили,

в. заболоват.

твор м мелем“. — Пошто тада навали крв на одрано место, он га премаже

нарочитим »Твором« (мелемом), који заустави крв (1:312).

тврд-а-о“који се не може лако уобличавати”; изр, тврда на сису (о крави

коју је тешко мусти), | тврдит тврдим несвучвршћивати”; в. премотават, |

тврђа ж тешко проходан терен, камењар, стене, литице“ (12: 34); | тврдоглав

-a -o 9. — То је тврдоглаво и погано, теке ће му пуцат – нако ме не бидне;

| тврдоглавче -ета с својеглаво, тврдоглаво дете“, в. бадијава; |тврдоглават

-'āвам (не)св“би(ва)ти непослушан, својеглав”. — Ако је неко прова да тврдоглава,

за њега није било пл”ата, а чека га и добар фрштун.

тевабија м пратња, пратилац“. — Погинуо је како везиров тевабија (2: 175

457). — Но је с бегом вазда тевабија / Бираније турскије делија / Што бегове пазе и

чувају (5: 491]; в. кљуваш.

тегнут -нем св повући“; в. шћер(уна); | тезат -ам несв“повлачити, из

влачити“. — Један Малесор, сирома, пануо и сломио руку; тата теза, намјестио

му је добро, а тама се преснијетио, | тегота ж тежина, тешкоћа”. — Што је од

мене имала теготу, што ме девет мјесеци под пас носила (2: 303); са пират, тиса,

| тежа“к тешка -o 1. који има тежину“. —Тешкоје то за макању, немо се гријешит,

2. “уморан, физички изнурен“. —Тешка ли сам јутрбс, Боже ми!“ тешка

"трудна, гравидна”. — Док је жена у другом стању, каже се »тешка јек, »трудна јек,

»нејака је“, »самдруга је“, »бређаје.« (2: 507); | тежа ж“тешкоћа, терет”. —На њега

је, мpчника, тежа, те велика; изр. - луцка човек узорних моралних квалитета”.

теј течем несв“стицати, зарађивати“. — Васи вијек је тека“ ка да ће га

носит на та“ свијет, | тековина ж печалба”. — Већи дио народа иде у тековину (2:

67). — Један се сиротан путник крене у тековину у далеки свијет (2:452); | теџбина

ж тековина, оно што је стечено, зарађено”(2: 67).

теј се теку се несв“парити се (о козама); | течење с в. прчење (2: 10).

тека — е ж свеска“.

теке а. прил само“. — Ја за трбјцу не знам теке за двојцу. — Ја таман

наложила огањ, ка“(д) теке — Андро! — Није га убио, теке ранио, б. свали“. —

Старога слушај, теке не иди уз брдо за њим (2: 109); в. св“чим“; в. учињет, | ТеКЛe

св“исто“. — Моја је болест безобразна; свако ће ми реј, да се умећем, текле ијем ка?

само здрав, в. тун (2: 510).

тековина ж в. теј.

телар-арам телал, гласник“. — Па истури у логор телара / Да се царска азу

раје војска (5: 99).

теле - ета с младунче краве”. — За некога ко је такб мало брукелас они

веле да не зна ни ђе се теле веже, | теладар -ăра м колибица за телад у виду

мањег шатора или у облику наслона од штица”, | теладарица ж исто” (1: 237);

телевeз м пеј“врат“. — Пази се, дијете, да ти не пукне по телевезу, | телећ'ар

-арам в. теладар(ица); | телећина ж уштављена телећа кожа“ (4: 254); | тел"еце

с дем. — Једно ми телеце више иде за мном нб за мајкбм; | телица ж јуница до

две године старости” (Бc).
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телер м прозорски рам”.

телигма, део јарма"; (2:47), б. кружно савијено дрво које се стоци (овцама

и козама) ставља на врат да на њему виси звоно“.

тем ел” м 1. основа на којој се зида кућа“. — Почетак зида кућнога зове се

»темељ« или »полумента« (2:80); 2. имање”. — Е попиш'âм се у та“ темел у Косор

који је толико фрута донио. — Ораћа земља с виноградом, ливадом, »ограђама« и

метехом зове се »темељ« (2: 45). — Та два коња темел чеку вал”ају, нб не знам

што те му два, в. рог.

темена / теменаћ муслимански поздрав (трпези, угледнику)“. — И теменаћ

паши учинио (5: 249, 2:471).

темерут м тврдоглав дечак”. — Оди, темеруту, да виђу мислиш-(л)и

претварат ка“ (д) ти се нешто рече, | темерутка ж тврдоглава женска особа”. —

Она покојница не бјеше темерутка ка' ти, но се шењаше с мјеста на мјесто (2: 464).

— Зовни ми ону темерутку да јој потегнем витице, | темеp"уче -ета с тврдогла

во дете“. — Вала ће ми д'бј на ваган оно темеруче те ме дана“с напуни сичије,

| темерута“н -тна -о тврдоглав, непослушан. — Код оца је једном мога“н бит

темерута“н — други пут му није падало нам, | темерутно прил тврдоглаво, не

послушно“. — Био је кренуо темерутно, ма га угна у бразду, | темерутат - утам

несв“понашати се својеглаво, тврдоглаво“. — Тб је, рекан би, мало забичило и

кренуло да темерута и са (д) да видимо како се сабијају рогови, | темер утит

-им несв“исто“. — Ну ти 'ојди код оца и тамо темерути, да видимо докле.

темун м мужјак с дисфункционалним тестисима”. — Ка“(д) нема зрна,

та“ма је темун (2:15); в. рзак.

тенећа ж“лим, плех, плехана посуда“. —Достина су (сегребли) оштрим жре

мовјем« од пушака или тенећама с пушке, а ђеко и парчетом ластре (2:250). — Си

нијом саспи у тенећу (4: 265).

тењезг"ало с брбљивац, причалица”. —Дође некбтењезгало на куференцију

и не знаш о чаму је прдио, теке остадoсмо двије уре, | тењезгат -ам несв*бр

бљати без мере и обзира“. — Седе тамо под муpвом, срк'оћу и тењезгају, а памет

и[м) не смета; | тењезгача ж брбљивица“. — Нијесмо ни ми бестије тењезгачан:

оне које нијесу ручка сигурале уче ове како се то чињи.

тепелак м горњи округли део црногорске и Херцеговачке капе украшен срп

ским националним симболима“. — Теткићи и ујаковићи носе у знак короте црн »те

пелак« на капи (2: 267).

тепсија / тепција ж, арб. тепци, а. врста пите, гибаница“. — Тепсија се

зготови од неких десетак листова или слојева, од којих се сваки засебно пече под

врућим сачем (2: 88 102). — Од колача знају само за обичне погаче, даље за питу

или тепсију, а то је обична српска гибаница (1: 261), б. већи округао плитак суд,

бакарни или емајлирани, у коме се пекла »тепсија«. — Кад "ојдеш у пл”ацу, гле

(д)alj) да ми нађеш неку тепцију, в. каш.

тербјетит-им несв“?”. — Па оћемо да и тербјетимо / И метнемо под ногу

цареву (5: 42).

терзилук м кројачки занат” (2:71).

терџуманит-им несв“преводити“; в. триуман.

тесла ж дрводељска алатка за тесање с кратком дршком и уским повијеним

сечивом, кесер"; || теслица ж дем (2: 54 70).

тестир м допуштење, дозвола, сагласност“. — Без тестира материна и без

изма браће своје (2: 400).
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тетива ж коноп од јарећих црева”. — Бјеу некакви конопци, то су тетиве

звали, начињени о-цријева“ јарећије и то би се растресала вуна.

тета“к тетка м теткин „муж“. — Био је тун тета“к јучен и донио дваес

струка“н домата“ да се усади, |тетка ж очева / мајчина сестра”. — Она је викала

да је тетка била њена најлепча медања; |теткић м теткин син” (2: 267);

| теткорога ж тетка (одм.)”; в. витица.

тефтер м пакетић од 60 папирића за цигарете”.

тешкоčен -a -o “непријатне нарави, који присуством и причом замара околи

ну”, | тешкоcјеност ж тешка непријатна нарав”. — Овамо се сумња у тешкоcјеност

мнозине (по тумачењу Ђ. Рашовића) (2:310).

тигањ -āња м плитак метални суд с дугачком дршком који се употребљава

за печење, тава”. — Свијета“ ти образ ка дно о-тигања, | тигаћ м (?) (1:253).

тигла ж“цреп“. — Сломио је тиглу, па та“ма се спуштио у кућу Радосава

Брацовића и запалио (ј)у је (2: 74 513); в. одник.

тијело / тијело с тело као људска фигура, појава”. — То добре истрл”áш на

тијело. — Добар је у тијело, но се бојим да га нешто "ије изнутра, | тјелесина

ауrм ж, в. наквечиш.

тијеснит тијесним несв“стешњавати“. — Нембте ми то дијете тијеснит.

тик-т"ик! / т"ико-тико! / т"ике-тике узв за вабљење јаради, коза. — Јарад

се вабе са »тико! Тико!« (2: 14). — Козама се рече тике-тике ка“д и(x) фабиш.

тиква ж бот једногодишња биљка и њен плод Сucurbita pepo“ в. тискат ,

С рчица. — Најзнатнијим средством против сафре држи се »тиква грчица« (2: 515);

тикван"ик-ика мјело од бундеве умешене с брашном и зачињене скорупом”.

тимун м руда на запрежним колима“. — Ако је маска деснијем крајем

тимуна, он је čедио на лијеви крај.

типа у сталној формули-клетви типа га (те / ју) /a/наћема било, |

типа“тник / типотник м, в. ћаво, (2:280); | типотњак м исто“. — Улијеће ка да је

гони типотњак (4:311).

тир"аке тирака“ мн“држач панталона, хозентрегери”. — Запазио сан пређе

ђе ђеца носау тираке, а гаће бјеу до испот колена“.

тиса жбот“планинско четинарско дрво тамноцрвенкасте боје Тахus baccata“,

| тисов -a -o “који је од тиce”. — Направило се од|-Тисе, од|-Тисовога дрвета,

па би се то дрво отесало и требали су да га предв бре момак и ђев бјка (Кж); |

т"исовина ж тисово дрво“. — Тисовина сузбија и брани теготу од зла ока, урок и

мађиске чини (2:311), изр, тиса и вијек / тист вијек »заувијек, на вјечна времена,

задовијек (2: 124). -

тискат (ce) -āм (се) несв1. гурати (ce)”. — Загледује марамицу и крваву

тиска у џеп (4: 371). — Нембте се тискат, сви ћете добит. — Мбраш вазда да га

тискашка тикву у воду, 2. пеј јести“. — Не врти се нбтискај) и трчи да пуштиш

оне браве, | тиснут-нем св. —Тисне вука у воду (2: 448).

тита узв детету да нешто не дира“. — Тита! Јошо ће донијет ћенер (4:231).

тица ж зоол“ птица”, | тицоглав-а-о“птичје главе“. — Дође неко тицоглаво

балавче и поче да чопли о некаквоме брасву; |тицоглав м мушка особа птичје

главе“; | тицоглава ж женска особа тичје главе“, | тицомозга ж жена птичје

памети”, | тић м птић“, | тиче -ета с птиче, | тичињи-а-е птичји“; в. четерит.

тицат в. тај.

тишња ж јаки периодични болови, пробади, жигови“. — Мнозина привијају сту
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чену кафу уз друга средства противу тишње и главобоље (2: 511); | тиштање с упала

плућне марамице“. — За тиштање или протисак (pleuritis)... а то је запаљење грудне

марамице (pleurae), мисли се да долази од напорнога рада (2:531), в. трава, | ТИШТ"ат

-и несв“имати пробаде, жигове“. — Тишти ме у прси, понекад не могу данут.

ткат ткам (ткем несветкати“. — Овође жене нијесу ткале, теке понека; ||

ткала ж жена која се бави ткањем“, | ткање с женски рад” (2: 72); | ТКаница

ж украсна сребрна плочица на зубуну“. — Стари зубуни украшавани су с по двије

сребрне плоче, које су се звале »тканице« или »чампрази.« (2: 93); | ткиво с произ

вод израђен ткањем”. — Пострижена вуна зове Жпостpиж« и јефтиније се од друге вуне

продаје јер се од ње не може да ради ниједно плетиво а ни ткиво, сем губе (2:29).

тл”ена ж танка скрама; мрена“.

тмор м 1. в. бијелце; 2. печурка на дрвету од које се приправља труд“. — Пре

ма тумачењу Т. Ораовца, »тмор« је као неки нараштај на скуханом јајету, иначе се

тако зове и труд на буквама (који служи за кресиво) (2: 547).

тмур"бка ж натмурена женска особа”. —Ђе ми је она тмурбка, да ми убере

мало штира за прасе, | тмурбк'ан м натмурен човек“; | тмурбкиле м исто“. —

"Ајде, мој тмурбкиле, по итај), да те не ћерам дреноваком.

тмуша ж тмина, мрак”. — А што вардаш тамо у тмушу, да ми је знат?

тобелија ж в. томбелија.

тобош реч. тобоже“. — Тун се преснијетила, понијели су ју у кућу и ту,

тобош, звали понекбга. — Оне три кубика даске понијеле су тобош да прате ђецу

у војску. — Кад се ова чинила да тобож спи, ђаволи почну... приносити разне ствари

[2: 282; ж. 35).

тобошарлук м оглашавање добошем“. — Треба још поменути, да су у Куча

презрени и »тобошарлук и трубаштво у војсци (2: 479).

товар м 1.a. “терет који се, везан за самар, преноси на коњу, магарцу”. —

Накривио се товар на Балаша, иди га исправи и притегни, б. терет уопште,

бреме“. — Испод)-толикога товара запро би и магара“ц, а не стара жена; 2. мера

за тежину, 100 ока” (2: 62 78, 1:260); | товарит -им несв“стављати Товар на коња,

магарца”. — Ја таман кренуо да товарим, кад они — на врата!; | товарећи -a -e

“који се користи за товарење, товарни“. — Све су тун били товарећи коњи, мало

је к'о има седленика (2:16); | товарија ж пљоснат дрвени суд за воду, око 20 л.,

бурило“. — Јес, то ти је товарија, алију такб маом зову у Пипере (Бч).

товрл”ат -ам несв“товарити без мере и реда, набацивати“. — Немб то

товрл”ат, нб лијепо товари.

ток м гредица у кровној конструкцији“. — Кад се с греде до клијешта укуje

по који ступчић, то се зове ток (2:83-84).

тол'икаш / толикаш прил толико, много пута”. — Мога“н сам толикаш

погинут.

толокача ж јело справљено од прженог зеленог јечма“. — Толокача, иначе

прга, арбанашки пурга, ... готовила се од незрелога јечма, који се пржио на сачу, па

стрљао међу дланима, опухао, па тукао у ступи или самлео у у жрвнима. У тако

опржено гараво брашно сипала се врела вода, па пошто би се »бркањем« Учинила

толокача, зачињала се скорупом (2: 1036). — Они бољу не познају манџу! Но скроб

житки али толокачу / Али пргу од зелена јечма (5: 177).

томбелија / тобелија ж девојка која се заветовала да се неће удавати и у

кући без мушке главе преузима улогу »домаћина« (11:38).
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тоња ж непријатан животињски запах”.

топ"a"ц топца м утопљеник, дављеник”. — Неке су топце надили далеко

низ воду, | топ"ит се топим се несв“утапати се, давити се”. — Тамо су се топила

нека ђеца. — Ја сам сеједном топио, а извадила ме из воде једна ђев бјка Томнина.

топит (се) топимЈ (се) несв“отапати (се). — Л'бј се топила. — Топе оно

мало сланине. — Топи се снијек те лијепо, нема више зиме, в. испаручит.

топлит топлим несв“утопљавати“. — Не мораш ју више топлит, з има веј

пр"бди.

тополаж бота. “род високог листопадног дрвећа из породице врба Рорulus

alba L.”, б. “Populus nigra L. јагњедовина”.

топр"акм удут” (Г).

т"бр тора м а озидан простор за боравак оваца уз кућу“. — Има је он пса

к'о тора, нб богме то није био пас нб кулетина, б. део плећа” (2: 317–318); |

торина ж простор ограђен за боравак оваца код колибе у планини)”. — А то је

давно било ка“-су "Оти ударали на торине. – Ил”уђи, ка“(д)-би ул”егли у овце,

у торину, трл”á би очи, а и викало се: "има тешке очи (Кж); | т"брњак м торни

пас, овчар“ (1: 237 254); | торовић м богат човек, власник великог стада оваца“.

— Нема ти дана“с више торовића“ ка пређе, а нема ни чобана“ ни оваца“н, изр.

торовићи и оборовићи (ирон).

торањ торња м задњи део пушке острагуше“. — Дој ће вријеме да се пуни

пушка на торњу (2: 486).

торбаж“кожна, платнена, вунена врећица, која се носи о рамену или у руци“;

| торбак -āкам ранац, телећак“; | торбица ж мала торба”. — Не спрема от куће,

узео једну торбицу, оћу да идем пјешке за Ријеку Црнојевића, | торбичица ж

дем. — Ојдоше ђакови, с торбичицама, | торбул”ак -āка м “већа стара торба”. —

Узео неки торбул”ак и ната“ка“ га на стап, | торбул”а“к -л'ка м дем. — Понесе

неки торбул"a"к, а ја шћела да га бачим, | торбулина ж пеј, в. бунариш.

торбкм 1. млинска бука“. — О(д)-торбка се у млин ништа не чује; 2.“лупка

ње отиснутог ситнијег камена”. — На то прло вазда се чује торбк, |торокат-очем

несв“причати без престанка, брбљати“; в. фаћкат се.

точак точка м извор“ (Пћ), в. чечма (1:13); | Точит Точи Несв“тећи,

истицати“. — Коме капје кућа, точи котан и види му се перчин проз капицу, то је

истинска сиротиња (3:91); | тoчијер м левак“. — Понавља ријечи које му је фуксе

тина точијером у мозак прелила (4: 385); | точило с геогр“стрма страна низ коју

се одроњава камење” (12: 34).

тпр"y /тпр"yć узв за вабљење оваца.

трабунит -уним несв“причати у бунилу, бунцати”; в. закадиш.

трава -ě “; изр. — од жучи (2:20);- од змије. — Свака мачка зна траву од змије

(2:337); - од искрице. — Ја сан запазио ка“ дбђауза неку траву од искрице, травица

мало дугуласта, ка на подобију савијуше: озгбрjólj jЈе л'Ис зелен, а оздб би

река“ чек да је све ка на неке ђинђувице нанизано, - од лишаја “Не!iotropium

europeum L. (2: 547); - од тиштања. — Најпознатије средство против те болести

je »трава од тиштања« (2: 531); - од утробице (2:20); | травка ж синг. — Није

остало зелене травке, | травул"ина ж пеј. — Донесе нечесову травул"ину и бачи

прасадима — не изедоше од ње више нбја; || травник м црни пришт”. — Травник,

у Црногораца црни пришт... (carbunculus), напада на лица која једу месо од брави

који на пречац липсавају (2: 541; | травнина ж накнада за испашу, пашарина”
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[2: 132, 1:228), | травел”ат -ам несв“брбљати”; | травел”ача ж. “причалица,

брбљивица“, | трављив-а-о“травнат“. —Трављиви запоци и улеге међу кршевима

зову »међе.« (2:28); в. лазба.

травеза / тровезаж кецеља”; в. раша.

траг М потомство“, в. нагрдиш, потлашњи, | трага ж наслеђена генетска

особина, порекло“. — Чуди се, а зна да је њима несојла"к у трагу.

трајат -јем несв“протезати нешто на дужи временски рок“. — Ја би, вели,

пита да л' ће ови рат да траје?

трак м узак и дужи комад коже, тканине којим се нешто везује или се ко

pисти за ношење или придржавање“. — Могли би се окинут тракови о-Торбе.

трамбулос / тромбол'ос м свилени шарени појас као део народне ношње

(за време турске управе производио се у Сирији и увозио се у наше крајеве“, в.

c61/л62h.

трања ж 1. стара крпа, рита“. — Нађи какву трању па то отри. — Има

луђи у-трањама и нел”уђи под)-сабјама; 2. направа у облику носила за пре

нос мањих терета”; 3. особа без моралних вредности“. — Немб ми се, дијете,

суп'онит са свакбм трањом; | трањат -ам несва.“ићи неуредно обучен“. — А

што, јада“н не био, трањаш та“кви, нем'б ми обрас узимат, б. бесциљно лу

тати“. — Трања по селу, а ђеца му немау зала“гаја л”еба у кућу, | трањав -a

-о “неуредно обучен“. —Тб је било јадно и трањаво, а незнавено, | трања ж

неуредна женска особа”. — Богоми ће она трања јутрбс направит) неки звек,

трањо -а м неуредна мушка особа”. — Нека, тр'ањо, не задијева ту ђецу, |

трањ'ов м 1. неуредан човек”. — Нијеса“м, ја (мјним, толики трањ'оф, 2. “велики

пас бујне длаке, рундов. — Три велика овчарска трањова, као три међеда, грину

ше човјеку (3:182); | трањица ж изношено дечје оделце“. — А она, гревотица,

обуче нечесову трањицу и бјде да тражи овце. — Свекрва јб давала само ако јб

треба да купи за дијете трањицу какву, | трањетина ж пеј 1. рита“; 2. морал

ни талог, олош”; в. Главарство.

трап м, арб. трап (2: 54) 1.а. pупа у којој се током зиме чува кромпир”, б.

“рупа припремљена за печење ћумура“; в. провалиш се; 2. масовна гробница“. —

Два су трапа били, а педесет и више и је тамо побл”ено; 3. оном узв којим се опо

Наша удар Метка, в. вала, | трапчић м дем мали трап”. — Њи су двојцу бачили у

један трапчић подједном смоквом и њи су тамо потље нашли; зато они нијесу

били ни међу мртвијема ни међу живијема, | тр"апит-им несва. "стављати кром

пир у трап”. — А не знам ни има ли се тун што трапит, б. копати дубоко“. — Не

треба то толико трапит, | трапјевинаж крчевина”. — На »трапјевине« обично се

прве године сади главати купус (2:45, 12: 34); в. вађевина.

трапават-ајем несв“отварати људску лобању, трепанирати”. — Шароњањем

се врћела, »трапавала«, људска лобања, за коју се мислило да је каквим ударом

сломљена и да је усљед тога мозак окрвављен (2: 553). — Неки су знали да трапају

па остане рупа на главу; уп. трепанација.

трбу -ува манат 1. стомак, трбух“. — Заболио га трбу и насум неће прој

да не побл”ује; 2. огранак породичног стабла“. —Ми велимо трбу за неки мањи

загранак некоега брасва, в. братство (2: 127), вељи -. — Дрекаловићи себе зову

»вељи трбу(x)« и раније су говорили да им је име записано над вратима од Цa

риграда (2: 482); || трбул”ат -а -о дебељушкаст, који има већи стомак”. — Сви

су они мало трбул”ати, тб им) је у рацу, | трбул"ан м човек великог трбу
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ха“. — Који бјеше они трбул”ан с тобом, | трбул”анчић м дем дебељушкаст

дечачић”; | трбул”ача ж. корпулентна жена великог трбуха”. — Изма“ки се ти

слободно, да те трбул”ача не спршти, | трбул”ачица ж дебељушкаста девој

чица“; | трбушчић м дем огранак породичног стабла”. — Симоновићи су та“

наш трбушчић, ка што су Туровићи, | трбушак -шка м вито ребро“. — Кад се

свиња шкопи) просијече се на вито ребро или мали трбушак (2:15); | трбобоља

ж стомачни болови” (2: 509).

трговат - ујем несв“бавити се трговином као занимањем”.

трепавица ж анат очни капак“. — Ну ми чупни ову длаку с трепавице; в.

труњ, |трепнут / трепнут трепнем сва.“учинити покрет трепавицама”. — Он од

жене не смије ни да трепне. — Не да ми да трепнем, б. “заспати“. — Не мога, вала,

ни трепнут од оне муке и сичије; в. нагло скочити и одјурити”. — Марко с Кома,

ка момак, трепни — на Косор, | трептат трепћем несв“жмиркати очима“.

трепетл”ика ж бот јасика, Рорulustremula L.”. —Хваљен је против зубобоље

и одвар од трепетљикине коре, тј. од јасике (populus tremula) (2: 546, 1:24).

трест) тресем несв1. “трести“. — Узела да тресе оне губе, а не може

на ноге, 2. дрндати вуну”. — Они су тамо додили и тресли јарину, в. дрнда, |

трескат -ам несв“ударати, млатити (да би се нешто с висине оборило“. — Пола“ко

тб трескај) да (ораси) не оскачу далеко, | тр”есколит -им несвдем овлаш

трескати“. — Њима није итање и полако тресколе || треснут-нем св 1. нагло,

снажно ударити“. — Изма“ки се да те не тресне дрво ако оскочи (испод секире).

— Тресни то мало јаче, не бој се — неј га сломит, 2. живље се укључити у неки

посао“, в. поливента, 3. отрести (плод с воћке)”. — Ада тресните и мене који ора,

и ја сам нечија; | трескалица ж 1. »цијеп«, направа за млаћење пшенице“, в. туј,

2. дуга танка мотка (најчешће за тресење ораха)“; |трештит-им св ударити,

треснути”. —Ђе гром удари каже се »трештило је“, а за онога који је грoмoм убијен

вели се: „Трештило га“ (2: 322); | трештат - им несв“производити јак и продоран

звук, грмети”. — Трештало је сву ној, а само је сквасило земју, | тријес м "гром

(обично у клетви)”. — А што учиње, тријесте убио.- Премријех ка да ме тријесу

сред перчина стрефи (4:332); в. трес/т), тукалица, млатач.

трећ'āк -āкама.“трогодишњи ован”, б. трогодишњи изданак биљке, »љето

раст зановети«, | трећерала“ц -лца м “во у трећој години орања“; | трећетеока

/ трећетел”ка ж крава која се трећи пут тели“; || трећој агњица ж овца која се

трећи пут јагњи”; fºr / трећокозка ж коза која се трећи пут кози”; |

трећокозница ж исто”; | трећебратучед м четврти степен сродства” (2: 12 18 19);

уп. другобратучед, | трећина ж бр им трећи део”, | трећом прил трећи пут”. —

Трећом уфатио скакавце (2: 455]; в. сркат, | трећинбм прил за трећину (скупље,

више)“; в. вађевина, | трогода“ц -оца м коњ, во у четвртој години живота”,

троготкиња ж кобила, крава у четвртој години”.

трефит-им св наићи“. — Трефио је на они шкрип кои се може вадит, да се

просипа, ка пијеса“к.

треш"ел” м простор између две странице товара”; в. туриш, изр, испас

из трешел а родити се »изненада«, у породици с много деце кад се веровало да

се више неће рађати“. — Роди жена по десеторо, па ка“(д) мисли да више неће,

испане још покоје истрешела.

трештит в. трес/т).

тридјестина ж бр им тридесеторица“.

тријес в. трес/т).

тринго у сталној вези - нбв нбва - о потпуно нов”; в. ковчег.
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триња ж измрвљени остаци сена“.

трице трица“н ж мн. крупнији састојци брашна који после сејања остану у

ситу, мекиње“. — Привија се на отечен зуб неопрана сјерава вуна или трице попр

скане оцтом (2: 542).

триш прил трипут”. — Вуче га триш дневно (2:13); изр, тр'пш небирулок,

шириш машала.

трјазан -зна -о трезан“. — Вела мује корис што је био трјазан кад је они

други био пл”ан ка гузица; теке ето: остала је глава, а кола може гурнут потпут,

трјазн"ит се трјазним се несв“трезнити се“. — Ови наши пивници, ка-се једном

опл”ане, више се тешко трјазне.

трка ж “; трком прил трчећи“. — Ојдоше некуј навише трком, када их)

ђаволи ћерају; | тркечке прил исто“. — "Оће они на онђ што не вал”á тркечке,

а на другб — Боже сачува!; | трчат им несв“трчати”; | трчкат -âм несв“жи

вље се кретати с места на место, зарад обављања разних послова“. — Баба је више

заборавила да трчка ка штоје умјела — стислају »младбс“: |трчколит-им несв

Дем трчкарати“. — Нека и(х), нека трчколе, уморите се ка и сваки.

трла -еж галама, вика”; в. потрлит.

трљанут трљанем св нагло устати, скочити“. — Ђуриша трљану преко баш

те, изгуби се (4:275); | трл'āпит-апим св“исто“. — Викну чоек свр обора и они

трлапише ка да их) врагови замише.

трл”ат -ам несв“притискивати руком, превлачити преко нечега, масирати”.

— Трљање је омиљено средство против свију болести реуматичне нарави (2: 515);

трљач м масер“. — Вјешт трљач, пошто болесника истрља, почепље га и ногом

(2: 516).

трмесла жа. Тврдо месо, које се не може сажвакати“, б. кукурузна стабљи

ка с које је стока појела лишће“.

трмун м "петељка“. — Ови гладници ће изес и трмун.

трнијегат -ијегам несв“мотати се тражећи нешто“. — Сад и Ђурић устаде, па

трнијегаху по друму када нешто траже (3:422).

трнокоп м будак”. — Бјеж о тога манитова да те не гађе трнокопом,

|трнокопица ж исто“. — »Трнокопица« или »цапица« и »кука« и »цапун.« су алати

којима се земља крчи (2:45).

трнут трнем св нагло устати, скочити“. — А они су трнули к њему, да га

размакну. — Што трну оно дијете када га нешто "убоде. — Кадје поменуо мејдан,

они су трнули к њему. — Они су били трнули да уфате Марка. — "Ајде, трн и које,

овце су у фрметин Јованов, ђаволисаше га.

трњат трњам несв“обузимати се трнцима, обамирати, тpнути”. — Трњала

сам од|-тога јада и тије тугу. — Свако је трња о-те страоте. — Трњају ми нешто

руке, не знам које је чудо, | трњење с. — Трњење ноге или руке лијечи се тиме

што се утрнули уд цукне трипут (2: 520).

троват трујем несв“убијати отровом”.

тровеза в. травеза.

трогода“ц -оца м трогодишњи коњ”; | троготкиња ж трогодишња кобила“.

Тројичинда“н / Тројчинда“н -ина“дне м Духови, Силазак Св. Духа,

покретни празник који пада у седму недељу по Васкрсу, празнује се три дана, Пе

десетница“.

трокотнут -нем св“шкрипнути, зашкрипати“; в. шкpкнут.

трол”етни -a -ô трогодишњи“, изр. тролетна прозница, обично и у клетви.

— А, тролетна ју стисла па ју не пуштала!
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тромбол'ос м в. трамбулос, свилен.

троножа“Ц -шца м столица која се ослања на три тачке,„на три ноге“.

— Ми смо имали оне мале троношце, није било овијен столица“н, | Трон"ошка ж

исто“. — Мене се знало на једну троношку да станем, мала сам била (Бc).

троњав -a -o “неуредан, дроњав”, в. корача (1:291).

троп м, арб. тропи, комина”. — Троп у казану се налије вином или водом

(2:58).

трошак -шка м расход, издатак, новчани или материјални“; в. промјење

ваш, | трош"ит трошим несв“издавати новац, чинити издатке“. — А преко зиме,

богоми, троше, теке ето, што вели ова, задно иду па и нека.

трпеза жа. “ниски округли сто“, б. боравак у гостима“. — Ишли су једни

другима »на трпезу« (1: 149253); в. јабанац, | трпезница ж комад сукна, платна

који се прекрива хлеб или ваган“.

трпија ж1. патња, трпљење“. — До јадне душе, њему јединб трпије није

фалило, 2. болест која појачава нагон за јелом, апетит”; в. сушица (2: 526), |

трпјет / трпл”ет трпим несв°трпети”. — Њу неће трпјет сназе ка што ви трпите.

т"рса ж порекло, корен“. — Наша је трса отуд, преко тије брда“, ма то нико

тврдо не зна, теке се прича.

трсит-им св убити, упропастити; умрети, крепати“. — Нећу бити прва ни

пошљедња кога су трсили. – Жујо је трсио (4:41 266); | тршен -a -o "изгубљен,

безнадежан”. — Он је тршен, неће зоре дочекиват.

тртл”ат -ам несв“причати без мере, брбљати“. — Он тртл”а, не заклапје.

труба /трумба ж труба, дувачки инструменат“ (Бc); | трубач -ача м вој

ник чија је обавеза да трубом најављује неке активности”; || трубачки -a -ô који

се тиче трубача, који се односи на трубача“. — Неки се клео: „Части ми трубачке

ил”еба Господарева“; | трумбаштво с бављење трубом, свирање трубом, посао

трубача“. — Онда је бивало препирања о »трумбаштву« (2: 479); | трубецат-ецам

несв*брбљати, блебетати“. — Не знају што те од|-себе па трубецају и прдњаве.

труд / трунд м бот гљива из пор. Polyporaceae, Polyporis fomentarius’; в.

yćека,

трудна само ж “гравидна”; в. тетнут, тешка.

трунтав-а-о“који корача тешко, незграпан, тром“; | трунтал” м пуначка

трапава особа, дембел“. — "Ајте, трунтали, мичите ми се с пута, да вене нагазим.

труњ м трун, мрвица“. — Ка“ (д) ти упане труњ у око, изврне се трепавица

да се извади и пуне се у око, | труње с зб, изр. купит - бавити се неважним по

словима, беспосличити”; || труњ'ит труњим несв“прљати труњем, напрашивати”.

— Бјежи с тијема твоијема "ркама, нем'б ми труњит ову ракију.

трупе прил изместа“. — Он трупе не може скочит ни метар. —Ти не мош

трупе скочит више од мене, | трупа“чке /трупачке прил исто“. — "Ајде да

видимо ко ће више трупа“чке скочит: али ви млади али ја стари. — Једно се

скакање зове „трупачке“ или »с мјеста« и скаче се 8-10 стопа (2: 346), | трупит

-им св ударити ногом о земљу”, | трупнут -нем св“исто“. — Виђити ово поганче,

како умије да трупне ног"бм, таман ка нб јарчић.

трупа“ц-пца м одсечени део стабла, балван”, | трупина ж пањ, клада“. —

Улишта се најчешће граде од шупље липове, букове или шумове трупине (2:41); |

трупица ж кратак комад балвана, пањић“. — Потури му уво на једну трупицу па

удари чаурицу и чекић одозг"бр, једном чаурицбм, да бидне једнак бјелек (Кж);
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в. навидат, отис, удробит, стрецат; изр. глава на трупицу остати без главе, стра

дати“. — Глава ће му отис на трупицу.

труснут-нем св 1.a. овлаш запрашити“. —Трусни мијош мало цукра на ове

приганице, б. дати ситну, безначајну помоћ“. — Они који су главе изгубили, њима

се давало, ка сиротињи, труснуло се, 2. лупнути, куцнути“. — Ка“(д)-се износи

мртац искуће, обичај-е да се на прак трусне трипут: потуриш га на прак, и

дигнеш, и потуриш га трипут.

трут"ињак м 1. мужјак пчеле, трут, 2. нерадник, лењивац“. — Ну, ти

призами мало ове трутињаке, да се тудијен не вегарче.

трчат -им в. трка.

трџуман м тумач, преводилац”, | трџуманит/терџуманит-им несв“бити

преводилац, тумачити“. — Доведоше некакву трањицу да им) трџумани, теке њи

све ђаб понесе. — Хемичарка терџумани наглас: „Без опасности“ (4: 188).

туба ж“кита, букет” (2:92).

тубок м млечни коагулат у почетној фази сирења”. —Треба туббк да извади

из ире. — Ијеш ли тубока (4:347).

тувијерат -ијерам несв“кретати се с муком, покушавати да се нешто учини

улажући последњи старачки напор. — Изиђите да сама не тувијерам (4: 263).

туга -еж 1. “мучнина пред повраћање”. — Туга ми је, када ћу побл”уват, 2.

“тешка старачка немоћ”; в. оријешит, | тугал”ив-а-о“мучан”; || тугаљиво прил

“са зебњом” (Ж 28); | туговат -"ује несв*боловати (о стоци)”. — Тугује неколико

дана“ и липчује; | тужит се тужи се безл осећати мучнину”. —Тужи ми се, чини

ми се да ћу побл”уват, в. жуч.

тудије / тудијен / тудијер / тудијена / тудијенак / тудијенаке прил

“туда”. — Куј сте кренули тудијен, дале вије.

туђбина ж туђа својина“. — За дом који је изложен многим посјетама каже

се: „Бије га туђбина“ (2: 470).

тужба ж нарицање за покојником“; | тужбарица ж жена која нариче, на

рикача“. — Тужба је у Куча... тако развијена да су жене које наричу честе и зову се

»тужбарице«. — Другоселске плачаре... прати глас њихне тужбарице (2: 251 253);

тужбалица ж “речи које одређеном ритмиком изговара тужбарица наричући за

покојником”; [1: 284); | тужбарски -a -ô који се односи на тужбарицу”. — Ди

рљиви тужбарски изрази су многобројни (2: 263); | тужет-им несв1. “нарицати

за покојником”. — Знале су жене да туже, да те на срце заболи, 2. оптуживати”.

— Тужели су га пред Драгишбм како је он срио четнике и река“: „Добродошли,

ослободиоци српскога народа“.

туј тучем несв1. ударати, тући“. — Њега су тукли и нијесу гледали кудије,

ма им) то није помагало: од њега се није мога“ начињет чоек, 2. врћи“. — Тука“

је пченицу, врша“ на гувно. — Овође се пченица тукла. — Већина не вршу него

туку жито: положе на гувно по једну кућицу (снопић) жита, па је ударају тукалицом

или трескалицом (двокраким прутом) док из ње не поиспадају сва зpна (1:243);

| тукалица ж млатач, прут којим се млати жито“ (1:243); ј тукета“н -тна -o

“физички и духовно оронуо, утучен“; | тукеласт) -ста -о благо ментално зао

стао, приглуп”. — Била је, залуду, лијепа нбтукеласта, | тук"етник м човек кога

је утукао живот, невољник“. — Остави тукетника, видиш-(л)и да га Ббг нагрдио

и не додаји му и ти на муку; | тукетница ж невољница, жена коју је утукао

живот“, — Ето каква је: та тукетница никоме није ни воду iºd тукнут
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(ce) -нем (се) св ударити се”. — А ка“(д)-се, рецимо, тукне, а не иде крв, можеш

добит упалу кости, | тукнут тукне (?) св“заслабити, послабити, изгубити млеко

(о стоци која се музе)“. — Кад туђа стока напане да та солила лиже, изгуби вaрeни

ку или стока ослаби или, како у народу веле, »тукне« (2: 299); | туца“.њ туцња

м краће заобљено дрвено оруђе, нешто шире на доњем крају, којим се размета

(»туче“) кртолови качамак. — Сварен качамак се »кљуца« »туцњем«, који ђекоји

зову »качамаклија« (2: 101). — Кад се »уштукне« која кошчица у лесици од ноге,

препоручује се уштукнутоме да нагази на ваљкаст туцањ и да га под ногом врти. —

Туцањ може значити и дрво за мешање качамака на врху лоптасто (2: 553); изр. -

међу лужицама наћи се тамо где некоме није место (кад се одрастао човек укљу

чи у дечју игру)”; | туцат -ам несвударањем дробити у ситне делиће, у прах,

азбијати, мpвити“. — Ка“(д)-ce cд шчврсне, туцаш га да се разбије и уситни се,

} туцит (се) -им (се) св благо (се) ударити (главом)“. — А, како се јабуке ђедове

туцише, да виђу ђе сте се туцнули, в. појакат се, | туцнут (се) -нем (се) св,

туча ж. град”; || тучак тучка м туцањ (в.)”. — Изгледа ка тучак међу кашикама (4:

159); |т"учит (се) -им (се) св“случајно (се) срести“. — Можеш тако тучит, ка што

је Ђбрђија тучио бечу зеца да прождире, па онда некаквијем стапом дају удари,

да она онб пушти да јбј побјеже из усти. — Ја дођо ов"бђе, ка“(д) навp два-три

дана тучим се ш њим у пјацу, в. изатнат.

тулба ж муслиманска надгробна грађевина, врста маузолеја, турбе“. — Па

шиница га одведе у бачу у једну тулбу од цкла (2: 459).

тулит тулим несв“гасити” (4: 191).

тумацкат -ам несв“наметати се, не дати мира, извиривати, изненада се

појављивати“. — Та му се стална слика тумацкала, мира на ђавољем отоку не

дала. — Искрсли су незнанци, тумацкају из кукуруза, сунцокрета, са напушште

них салаша (4: 77165); | тумацнут-нем св. — Мајка га рођена не би познала да

се из гроба тумацне. — Нада се да ће се однекуд тумацнут макар по невиђелици

(4: 318 374).

тумачат -ам несв“нагађати”.

тумурлук м дрвени окови на ногама осуђеника“. — Јесу ли ти ноге у тумур

луке (3:386-387).

тун /туна прил ту, на том месту, тамо“. —Тун нијеса“ био, теке се причало.

— Били су туна млозина и то се зна.

туњело с тунел“.

туп тупа -о стидљив”. — За стидљиву особу се каже: »туп јек или »тупа јек

(2:476), | туп'éћ -ећа -е стидљив”; уп. стидећ.

тупкат -ам несв“лупкати“. — Ђед тупка штапом (4: 264); | тупнут -нем св

“лупнути, куцнути“. — Ђеца су знала: ка“(д)-ђедотупне стапом, завршене су све

приче и нијесу се више смјели чут.

турaвaт -ајем / -ајем несв“стављати, метати“. — Не тура ите л"еп овако

да га не желите. — Онда се она брала пажл"иво и туравала у лад, да се суши,

в. гвожђе, | турит -им св ставити, метнути“. — Одма сам плеће турио да га

сварим. — Зна ли ико ђе сам турио оне нбжице? — Тури оћаул”еба у торбу а

коњима помало сијена у трешел“, па крени наниже. — Те ја тури седло на коња,

в. наложит, - се св наследити генетску особину претка”. —Турио се на бабу, биће

грдан ка и она. — Сви су се турили на ујчевину.

тургут м незграпан човек“. — Кад он нал”еже, ти му се изма“ки да те не
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згази, не гледа тургут куј гази.

турица?

туршија ж поврће сачувано за зиму у води, сирћету и пресолцу“. — Причали

су за некакве туршије, а ја не знам што је то било (2: 55).

тутањ тутњам "гром, грмљавина”. — Гром се иначе зове тутањ, а грмља

ва тутањ (2: 332); | тутњет - и несв“грмети“. — Ено тамо тутњи, дако и за нас

остане која капла, | тутњава ж грмљавина”. —Смири се тутњава, а на нас — ни

да се побура.

тутелат -ам несв“слабо говорити туђи језик, натуцати“. — Овође су додили

неки Арбанаси, пе-шестина, нешто тутелају нашки.

туткат -ам несв“наговарати”. — Можда су и ови, таман тако, туткали ове

у партизане, да гину.

тутум м снопић од 5-10 листова дувана, увезан за продају или за сечење”

(Бч), | тутумит-им несв“слагати, везати дуван у тутум”.

тутумиша ж тмина”. — Не дај Боже у тутумишу (4:113).

тутурикат -ика несв“давати звучне сигнале аутомобилском сиреном”. — От

поче клопарање и тутурикање по кривинама (4: 162).

тућ(и) в. туј.

туфер м тупфер. — И онда начињам ја туфер: крпу троструку и с'б па

та“ма добро сквасим ракијбм.

туца“њ в. туј.

туча ж град”; в. туј.

тучак тучка в. туј.

т"учит (се) -им (се) в. туј.

тушица м неугледан, потуљен човек“. —Има е једнога брата, тушицу једну

(Уб). — Олга мирна ка” тушица (4:256), в. мучат, | тушичица ж дем мало лукаво

створење“. — Кад ова тушичица порасте, чекате да видите што ће ви чињет.

Ћ

ћаланут -анем св скинути, одстранити“. — Браду је ћалануо на Чакору (4:

126).

ћ"ап! узв. зграби, шчепај“. — А она дудучина — ћап овоме лапис, ћап ономе

теку; уп. ка“ш, | hanáват -ајем несв“грабити, отимати, пљачкати“. — Ћапавали су

док су се надбстили, дако једном почне да им) на нбс искаче, | ћапат -ам св

“зграбити”; | ћ"апит-им св“исто”; в. паров.

ћ"арм корист”; в. опрашиш.

ћаса ж посуда бокастог облика, у виду лонца”.

ћ"афа жа. “узвисина, брдашце, »округласт Хум или главица«, в. фабит, б.

“превој, теснац између два брда“. — Западе се чине на каквој ћафи или кршатом

билцу (2: 174; 12: 34).

ћ"афкат-ам) несва.“оглашавати се кратким лавежом“. —Ћафкају та па“шчат

сву н"бј, не дају заспат, | ћ"афнут-не св“ланути“. — Ако па“шче ћафне, он одма

скаче да види што је, |ћ"афколит-им) несвдем. — Ћерај) ту па“шчад отоле да

нећафколе, б. “ружно причати пред озбиљним слушаоцима“. — Нећафколи, куце,

знаш-(л)и што причаш?
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ћедило с платно за цеђење млека, сира“. — Сир се веже у ћедило да се

исциједи, а онда се притисне каменом. — Јамужа се циједи кроз »цједило« од вуне

(2:31).

ћезап м тамјан“. — На изједени зуб ставља се тамјан или ћезап (2: 546).

ћелепош м ћулаф”. — Ту на крај потока они споро и лијено отураху фесове и

ћелепоше с глава (3: 212, 2: 89).

ћелина ж непасена, нехарана трава” (2:28).

ћеман м време“. — Мачак један, који је у свој ћеман био велики ловац миша,

рече (2: 463).

ћемер /ћенер м појас“. — Ђекоја жена имаде и штогод од накита, као сребрне

ћемере с прстењем (2: 112; 4: 231); в. тита.

ћенар м крај, крајина”. — То се чудо чуло на далеко / на далеко земјом по

ћенару (5: 37).

ћенефа ж нужник”, в. уба“зда.

ћентерац / ћинтерац-рца м кратка хаљина као део народне ношње“. — По

врх јелека су огртали ћинтерац или ћентерац. То је била кратка хаљина, до паса, са

рукавима, а спреда украшена лисичином (1: 256). — (Ћинтерац је) кратка хаљина,

која је мало ниже прелазила, а рукави су јој се низ плећи вјешали као садањој ду

шанки. — Ваља да јој за њене синове дадне седам ћинтераца (2: 91 283).

ћ"епк- в. цијепат.

ћепчија ж велика кашика са дугом дршком за захватање чорбасте хране,

кутлача”; уп. iоружда.

ћерамида I ћерем'ида ж“коритасти цреп“. — Научили би досле и џивџани на

ћерамиде (4:378).

ћерат -ам несв“терати, гонити“. — Оте рибу да ћерау на пјацу, | ћерињат

се -а се несв“парити се (о мачкама)“. — Мачке се ћерињау.

ћерчиво с рам (прозорски, за огледало)”.

ћеса ж кеса”. — Има је лијепо учињену ћесу дуванску, од мудан

овнујскије.

ћесер м добар пас” (О).

ћескер 2 (2:76).

ћетакиња ж смоква” (2: 59); | ћетат -'ā(м) несв“цветати“. — Сад веј све

ћета, | biºетал” м коњ с белом белегом на челу“. — Има је лијепбга ћетала, али је

био поган па га макан, |ћетоња м°во с белегом на глави“. — Допа ми се један

ћетоња, а он не знаваше кака“в је у рало, | ћет"улаж крава с белегом, цветом на

глави“. — Баба ћераше једну ћет"улу да јЈу напоји.

ћ"еф м жеља, прохтев, добро расположење”, | ћефлија м°весељак“. — Вје

кослав се враћа са бденија, ћефлија пјева. — Новака је клепила винова грана, ће

флија је, али се држи (4:4387).

ћефилм јемац“ (2: 162).

ћибрет м шибица“. —Ђе сам турила они ћибрет, да ми је знат, | ћибрета

ж исто“. — Имаш-(л)и ћибрету али кресу, да једну заждим.

ћ"ива ж овца“.

ћ"ивот м ковчежић у коме се чувају светитељске мошти“.

ћ"ијо! узв угичу да крене (2: 131.

ћијом одм“стар човек, стрико“.
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ћикара ж“шољица за кафу“. — Примакни ђеду ту ћикару, окрачале су

му руке. — Тамо има некаква ћикара па 'усу од онога причешћа. — Ђе сам гој

преврнуо ћикару, нико ми није река“ »дугујеш свијеће“, в. јатач, | ћикарица

ж дем. — За мене само по ћикарице кафе.

ћ"икат -ам несв“ позивати овна предводника, угича, да крене пред стадом”. —

Пастир улепшава свој крд »обрћорогим« угичима, које учи ћикању (2: 12).

ћинђуха ж “ђинђува“. — Ките су биле од вуненога преопреденога конца, а

врху сваке ресе била је ћинђуха (2:92).

ћинтерац-рца в. ћентерац.

ћиприт-им несводавати непријатан запах, џибрити“; в. смрад, смрдуља.

ћипровина ж бот Суprus, Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.”

ћирија ж превожење робе волујским запрегама, кириџијање“. — Мало се

радило у ћирију, није било џаде и та је ћирија маом била по Зети, | ћиријат

-ам несв“превозити, прегонити робу, кириџијати“. — Л”уђи су ћиријали, возили

ћумур, клак, дрва, коме је што требало. — Она је ћиријала, ћерала Кучима чапре

с мјешавинбм, тигле с Ножице; уп. кирија.

ћ"ити / ч"ити -a -ô “потпуно сличан, исти, идентичан”. — Он је ћити ђед, ка

да си јабуку преćека“. — Онје ћити Божина. — Онаје чита баба. — Чита моја мајка.

— А она онође — чита Љубица (4: 115 145).

ћ"ић! узв. — А кад је самнуло, они — ћић, престадоше. — А лампа – ћић,

утули се, в, цикла (2: 332).

ћ"ићера у изр. — вода жгола вода« (в.), сама вода, кад се покисне »до голе

коже.«”; | ћићерав -a -o “чист, без других састојака“. — Дијете ударило у маните,

поврће жуч ћићераву (4:92).

ћић"икат -ам несв“пујдати пса (да нападне)”. — Нем"б га ћић"икат ако неј да

останеш беж њега, | ћић"икнут-нем св напујдати (псе да нападну)“. — Овај брзо

виђе да су му пси злорадићићикнути. — Сад збиља ли чуше ћићикање, (пси) жудно

појурише један преко другога (3:182).

ћ"ишкат -ам несв“гурати (обично ногама)“. — Макните ту матару, нем бте

(јућишкат тудије. — „А што, баба, не ојдеш у Подгорицу код унука и сна“e?“

— „Боже сачува, па да ме тамо ћишкају с ноге на ногу“; i ћ"ишколит -им дем

несв“гуркати“. — Виђити бабу: и она почела да ћ"ишколи лопту; | ћ"ишнут-нем

св одгурнути (обично ногом)“; | ћ"ишка-ћ"ишка “гур-гур“. — Ја притрчи: ћишка

ћишка, до на дно те ливаде доле, пребачи га тамо, више није дбдио овамо

да га виђам (Бc), | ћ"ишкапе прил поигравати се капом као лоптом”. — Докле ја

купујем капу, нем'бте се ш њбм играт ћишкапе, а потле — како ви се допадне.

ћ"бкм “порекло“. — Њима се не зна ћбк, нб су их) надили порет пута.

ћ"олаж ћела“. — Глача му је ћола нб ђечиња гузица; | ћ"ол”ав -a -o “ће

лав”. — Он је онако ћолаф кол'ко га ја знам: ||ћолат -ам несвостајати без косе,

ћелавити“. — Ја сам почео да сијед им са“ седамна“с, а да ћолам са двадес (годи

на). — Ка“(д) чоек остара, он почне да ћола и у главу.

ћ"бр ћбра -о слеп“. — Једно од њих угледа огањ у планини, и кад тамо дође

нађе поред њега једну ћору бабу (2: 275); изр. миш ћорп слепи миш”, | ћоратат

- атам несв“напрезати ослабели вид, покушавати да се нешто пронађе или учини у

мраку“. — Ћоратам с овијем концем: не би у дуло уђенула а не у иглу, | ћоретат

-етам несв“исто“. — Ћоретам ногу пред ногу и дако стигнем до зоре, в. невиђе

лица, | ћоретнут -етнем св“загледати се“. — Откад јбlј је унук кренуо у школу,
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и баба оће да ћоретне у књигу, | ћöрнут ћбрнем сва. “постати слабовид“. — Ти

си, стрико, када добре ћбрнуо, б. имати изразитији облик разрокости“ — Лијепо

дијете, залуду, ма често ћ"брне, в. зажмурити“. — Ако ти се не допада, ти ћбрни

и прождри, г. намигнути”. — Ћбрни јој, дако те не залијепи по ћуши, д. погледа

ти сањиво, отворити очи и поново заспати“. — Не допада ми се што они сат стоји

онамо: не мош ујутру да не ћбрнеш на њега, ђ. погрешно идентификовати“. — По

мишљам да су ме с неким ћорнули (4: 193); | ћората“к -тка м око, очи, ослабели

вид“. — Не виђу ништа пред)-собом, нб ка да ми је Бог узео "оба ћоратка. — Ако

ју виђу, нашло ме чудо у оба ћоратка, | ћóp'о -а м хип, | ћöра - е ж1. “слабо

вида жена”. — Што је шћела она ћбра те те заустави; 2. “мала петролејка”; в. пас; |

ћорицаж слабалампа, петролејка: || ћopбабе фолк игра жмурке (2:343).

ћ"осат се -ам се несв“шегачити се, шалити се”, в. кабулит.

ћотек м ударац“. — Скрајни ми се, дијете, да те не напуним ћотека“н. — И

»ћотек по глави, с којегаје била уобичајена такозвана »шара«, мирен је као и рана,

в. гpдан (2: 171).

ћоф! ћоф! ћоф. узвик којим се лисица покушава истерати из јазбине“; |

ћ"офкат -ам несв“»вабити« лисицу”. — Ловци покушавају ишћерати лисицу изјаме

ћофкањем (2: 66369).

ћ"бш ћоша м угао, ћошак. — Између дрењине и ћоша од) стаје била је

ториница за десе-петна с овацан, |ћошник-икам угаони камен”. — Ту је био

лијеп ћошник тесани.

ћ"уба жа. “издигнуто перје на глави неких кокошака или једне врсте голуба,

»капура«. — Кокошка је имала ону ћубу, капуру ону на врглаве, б. “чуперак косе“.

ћуд м људска природа, нарав”. — Ка“(д) су не пуштили, тама је сваки

промијенио ћуд. — Њима је то у ћуд.

ћ"ук м 1. ноћна птица”. — Ћук ћука на вркука (2: 440); 2. "глупа, будаласта

особа”. — Нека, ћуку, не прди. — Не зна ништа коко ћук, изр, ћук но ћук будала

увек остаје будала”; 3. невестинска капа“. — Још је млада целе прве године по својој

удадби носила ћук, повисоку, шиљасту капицу од срме, окићену новцем и шљоки

цама (1:257). — Невјесте су носиле капе, зване ћук, које су биле зашиљене и необ

ично високе, па још и парицама нарешене (2:93); | ћукат ћукам несв“оглашавати

се као ћук?.

ћук оном узв за опонашање звука пољупца; в. ка“ш.

ћ"укат -а несв“окупљати пилиће »ћукањем« (о квочки)”; уп. шћукат.

ћулит ћулим несв“подизати ушне шкољке, не били се боље ухватили шу

мови са стране (најчешће за неке животиње)”.

ћулук м оружје у облику мотике с оштрим врхом“ (1:298).

ћул"аф / ћулаф -āфам“платнена везена капа” (2: 89).

ћул"учит -им несв“пити без мере, опијати се”. — Ако почне да ћул"учи,

чека може лако да ђаб понесе.

ћ"ума ж букет, китица”, | ћ"умица ж дем букетић”. — Благош баби, ко јб

(ј)е донио ову ћумицу!

ћумур м дрвени угаљ, угаљ од нагорелог дрвета”. — Горио се ћумур и од

буковога дрвета и од питоме горе (Кж) (2: 62).

ћунта ж1. “чунак, сулундар”. — У неким кућама има већ гвоздених пећи, од

којих су ћунте или луле (чунци) спроведене у кућу (1:249); 2. геогр“оштар брдски

врх, ћувик (12: 34).
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ћуп м бокасти земљани суд с уским грлићем, врч, крчаг“. — Били су они

ћупови земан И.

ћурет - им несв“постајати сенилан”. — Баба вели да је почела да ћури, ма

кад јб(ј) дође пенсија, добро зна колика је.

ћустек м висок човек, крутог понашања а танке памети”. — Нашла некога

ћустека и удала се и сад има два лијепе ђетића, | ћустечић м дем, | ћустечина

маугм. — Насум ће они ћустечић да порасте у велућустечину.

ћускија / ћуст"ија ж велика гвоздена полуга”; в. преријечит се.

ћуткат -ам несв“умиривати, ућуткивати”.

ћутук м плиткоум човек, замлата, дудук. — Научиће те, богме они ћутук

свему што не вал”á; || ћутукат - укам несв“лутати, беспосличити“. — Ћутука

тудије и броји вране, | ћут"учит (се)-им (се) несв“држати се круто, препотентно,

и у свом непосредном окружењу”. — А што се, јада“н не био, ћутучиш тун ка да су

ти Кучи до колена“; | ћут"учић м. — Кад они ћутучић порасте, неће му парабит

ни међу највишијема ћутучинама у ту њину партију, | ћут"учина м аугм. — Само

ти с оном ћутучинбм, па не мисли.

ћутунисат?... И тако се поп сјети, да је он некако и прасад ћутуниса” (2:445).

ћућорит -им несв°тихо разговарати, шапутати“. — Што то ћућоре наши

(7:92).

ћућурас(т) -ста -о невешта, неспретна”. — Мајка држи, мало је ћућураста

(4:269).

ћуцнут -нем св“?”. — Не згледну се и не ћуцну (7: 60).

ћуфиње с крађа“; в. зграда.

ћ"уфрк м прамен косе, чуперак“. — Они му ћуфрк пада на очи и никако да

гама“КНе.

ћуша -ě ж њушка”. — Припазити ћушу да ти је неко не умечи; в. баћит.

ћушкат -ам несв“гуркати, отискивати“. — Ђеца ћушкају некакву трањицу,

а баба виче да е то њена тровеза, | ћушнут-нем св. — Глеа да то ћушнеш тамо

при заду, | ћушколит-им несвдем. — Не ћушколи то више, дијете, обалићеш

га низа“ стубе.

У

уáбит се у абим се св збуњено погледати, наћи се у неверици због неоче

киваног развоја догађаја”. — Што си се уабио, казали смо ти е те дој ć"утра, а они

по итали, в. абит се.

уаритуарим св лепо обрадити земљу и припремити је за сетву“. — Саситње

на и лијепо урађена земља каже се уарена је (2:48).

уарумит -умим св узјогунити се”. — Ти си како изрод и ромица: учуја се на

ту драчу и ој се уарумит (2: 465).

убадат убађем несв“забадати, забијати“. — Побуњишта убађеш кљун у сва

ку балегу (2: 337); | уб"ос(т) (ce) убодем (се) св нанети повреду оштрим предме

том”. — Убоде га опанчарицбм.

убан"ит убаним свирон покушати да се надмоћним ставом прибави пошто

вање пред непознатим људима”. — Убанио ка гбвно у крчевину.

убарабарит - арим св изједначити“. — Ми ћемо те убарабарит ш Ћирком
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Богдановијем да живиш.

убаћ"ит се убаћим се св испрсити се, надути се од уверености у своје посеб

не вредности“. — Таква ти је то работа: ка“ (д)-се брабоња“к убаћи, он не види да

му је млого да порасте у балегу.

убачеват - ујем несв“убацивати“. — А та“н који је убачева ексер бјеше

убачио унутра; || убачит-им св“убацити“. — Није има ка“(д) да убачи све.

"уба“ убла м бунар“, | уба“нски -a -ô који се односи на убао и на Убле.

— Тамо су и Чејовићи убански, | убленица ж бунар“ (1: 166); | ублић м дем.

— Мајка јб отишла на некака“в ублић горе те имау њин да догна воде у она два

бурила (12: 34).

уба“жђе"т се убазди / - и се св усмрдети се“; | "уба“зда ж смрдљивац,

смрад”. — Нема више уба“зде и ћенефео(д)-тога нашега Јеврема.

убеутит се -им се св ошамутити се, изгубити способност оријентације у

непосредном окружењу”. — Убеутио је и не зна ни ђе ни што се ш њим чињи.

убијат (се) убијам (се) несвударати се“. — Људи се »убијају.« стиснутијем

шакама у прси (2: 249); | убит убијем св 1. убити“. — Убио га неђе у Косора“ ц.

— Милуна бјеше убио (рафал) преко срет паса тудијен; 2. заклати”; в. жировник,

3. “ударити”. — Убио ју је коњ у руку, потпуно (ј)у је сломио и све ово смрска,

в. исто, 4. погодити, повредити (ce)”. — Убила се, склизнула пењући се на таван

(4:342). — Ја сан гледа кад авибн тудијен кружаше и ка“ су једнога убили више

Биоча. — Па пукоше муње и громови / И убише диношку џамију (5: 549); | убој м

*повреда од ударца”. — Убој. лијечи се »убојитијем каменом« (2: 544]; в. бубрег, |

убијен / убјен -a -o "повређен ударцем, погођен“. — Ко зна кадје авибн та“ убјен.

— »Убијеноме“ браву пушта се крв на уха; || убилац -лца м убица“. — У Кучима је

тако сваки убилац, ако убиство није за освету учинио, пљачкан и прогоњен (2: 166);

| убилчев -a -o “који се односи на убицу“; в. кум; | уб"бјник м војник”. — Да по

купи кучке убојнике. — Веселе се српски убојници (5: 258 541]; в. бојник, изр. убит

давију в. давија; (2:460); | убојити -a -o “који се тиче убоја”. — »Убијеноме.« браву

даје се убојити камен, као год и човјеку (2: 206); | убојни-а-о“исто”, обично у изр.

— камен раствор камена којим се лече убоји“; в. ками.

убичит убичим св поставити се дрчно, осионо, дрско”, в. бичит,

убјежат -им св наћи заштиту, утећи у сигурност“. — Калуђер их прими и

закуми Куче, да одустану од људи који су убјежали у храм св. Госпође (2: 202).

ублажит -ажим св наместити прелом, имобилизирати”. — Ублажио сам ју

био, ма не може на ногу једнако.

убраздит - аздим св почети орати”. — Можеш да убраздиш на средину

баштине али по крајева“.

убрат уберем сва.“убрати, посећи“. — Убра је два листоčека. — Ада, убери

грбз грожђа, б. посећи, оборити велико дрво“. — И он је убра оне дубове па и је

прекинуо напола, оне шулеве по два метра, два и по; в. брат.

убречит се -ечим се св“осилити се, уобразити се, почети се понашати над

мено”, в. посилиш се.

убројит-ојим св недостати“. — Кад који брав не(до)стаје, каже (се): „Није

сам убројио једну“ (2: 29); | убрајат -'āјем несв“сматрати, третирати, урачунава

ти“. — Ми магаре не убрајемо у живб ни зета у челад (Зл).

убрбћит се - бћим се св намргодити се“.

увалит -a -o “на коме постоје увале“. — Тамо је увалито па север ма ње
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бије, нб када их) прескаче (Дч).

увалит увалим св спустити се низ дугу стрмину, сићи низа страну”. — Ува

лише низ гору Крушчицу / Нагнаше и до Мораче ладне (5: 219); уп. навалит, |

увалеват - ујем несв. — Нијесу више тудијен увалевали.

увал”ат увалам св скупити се, смањити се после прања (о деловима одеће

од вуне)”; в. оплес.

увежеват / увеживат -ујем несв“увезивати, везањем нешто причвршћива

ТИ“, | увезат увежем св“више предмета обавити каквом везом и стегнути”.

увес уведем несв“увести“. — Уведи коња у избу, вријеме ће, | уводит

уводим несв. — А мало студне, овце се уводе у стају.

увечен прил увече“. — Поповићи у катун увечен разговарају и прича неко

како је Божина Радованов кара Поповиће.

ув"ит увијем св умотати“. — Мало се то увије и скружиш да начиниш

гужбу, | увијат увијам несв. —Тб се лако ув"ија, прутови су меки (нако ка“Lд)-те

фрсну по репу).

увобола в. уобоља.

"уволача / уловача ж зоол“Forficula auricularia”.

увор м место на коме мањи водоток увире у већи, ушће“. — Њима је кућа

неђе више увора Зете у Морачу по десној банди, | уврет увре св усахнути

(од дугог кувања)”. — Ко је турио ову воду на огањ, ево је уврела; || увират -ě

несв1. нестајати испаравањем”; 2. спајати се с већим водотоком”. — Она увире у

Морачу онбуђе код моста.

"увор м креста“. — Побише се два кокотића, раскрвавише увбре и не би

стали да и(x) нијесам раздвоила и раза“гнала.

ув"отка ж крава пред прво парење“, в. уотка.

увргнут се -нем се св наследити нечије особине, уметнути се”. — Уврга“ се

на ујчевину. — Стога се за достину каже: „Увpга се на ујчевину“ (2: 481]; в. турити

C62.

увријед"ит (се) увриједим (се) св повредити рану”. — Опет је оно дијете

увриједило кол”ено.

уврљавит -авим св погледати разроко“. — Уврљавила латинка, рукама пока

зује како чини (4:307).

уврнут -нем св увити фитиљ на петролејској лампи, смањити јачину свет

лости“. — Уврни фит ил” на лампу, | увртат -ћем несв. — Чекај) мало, нем'бј) га

увртат.

уврш"ит увршим св 1. напунити посуду до врха”. — Вала си га увршила да

више не може ни капла; 2. уобличити врх стога и обезбедити га од закисивања”.

— Остало им) је да баче још двије пласе и да га уврше, | увршеват - ујем несв.

— Не увршуј, ч"бче, треба ту врећу и завезат. — Ка“(д)-су га увршевали, плуснула

је киша и он је ремником од гаћан стегнуо навила к сијена уз ост'оже.

увуј увучем сва.“вукући унети, допремити у одређен простор“. — Увуче

се тамо да се не види, б. увући конац у иглу, уденути”. — Оћорела сам ка "икад

и кона“ц не би могла увуј ни прозрешето, а не у иглу, в. уплести кога у нешто

непријатно“. —Нико не зна кога увука"ну те работе, | увуковат - ујем несв“ув

лачити“. — Никад не увукује кошулу у гаће нб голотрба да му се свијет спрда.

угм“сова”. — Кад уг, тј. jeина, ноћно хука поред села, значи да ће неко брзо

у селу умријети (2: 323).
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уг"адит -им св упрљати, опoгaнити“. — Ови су угадили све чеса су се

дофатили и после њи од овога народа нете остат ни брабоњци, в. падиш, - се

згадити се“. — Чеку се и живот мора угади|т) кад види што с народом чиње ове

сплачине.

угажат-угажам несвпрема упазит. — Ја ти у те работе не мл'им угажат, а ти

— како гој ој, | угазит-им св 1. стати ногом у прљавштину, упрљати се“. — Ђе си

сад наша“ глиб да у њега угазиш, 2. испребијати”. — Припази се, дијете, да у тебе

не угазе и да те грдна не учине; 3. препунити неку посуду”. — Јеси ли га пет бм

угазила; 4. изгазити, оштетити“. — Нешто ти је угазило пченицу, нагрдило ју.

"угар м плитко орање, обично стрништа”. — Ако угар дваш узореш, убићеш

на њега ону пиревину, | угар"ит угарим св према парит поорати стрниште”.

угарат у изр. не угара му око без имало страха, ни да трепне” (4:221).

угара“к-рка м нагорело дрво“; в. крбата“к.

угаса ж погибија последње мушке главе у кући”. — Једнака ти је угаса кад

не остане мушке главе али кад остане да не вала; в. ископ; || угасник м човек

без мушког порода“. — Погинућеш, угасниче! уозбиљи се Цијана (3:51).

"угиц прил “брзо трчати ударајући петама у стражњицу“.

уг"ичм "ован предводник“. — Обрћороги угич с големом капуром и чектаром

[3: 662).

"углава ж договор о свадби“. — На неко време после просидбе долази про

сац са још два браственика »удавачкој« кући на углаву, тј. да углаве или уговоре,

шта се све има давати с једне и с друге стране (1: 274). — Углава долази испред

свадбе (2: 219); | углавар -арам учесник углаве“, в. час(т), | углавеџија м

“исто“. — Сјутридан иза углаве жуглавеџије« добију од вјеренице дар као о просидби

2: 220), | углавит -'āвим св“договорити се о појединостима везаним за свадбу”;

| углавлеват - ујем несв“договарати се о појединостима везаним за припрему

свадбе“. — После се углавл”ује како ће се та свадба чињет.

угледан -дна -о који може послужити као узор“; в. јаловина, начафранит.

"углијев м жар, ражарени угљен“. — Надима се ка цријево на углијев (2: 468);

| углијевје / углијевље с. — Како би било да ти гаснем углијевље? (3: 192; 2: 62);

В. Паскат.

углобит - ббим св ишчашени зглоб вратити на место“. — То се углоби ка“ (д)

се врне она јабука у чашку.

угмил”ет - и св°омекшати после брања (о неким врстама воћа)“.

угнат -ам / ужденем утерати”. — Угнали су не у једну кућу: стотину и

двана“стину. — Је ли које угнало ону п'иплaд, да се не пењу на муpву е ће и лисица

покупит дођаволе. — Онамо их) ужени у авлију, онамо су им) чобани. — Ако га

малога пуштиш, ти га више никад не мош угнат у поса“, в. зајмит, | угонит

угоним несв“утеривати“. — Тун смо и музли и угонили овце. — Боле би ви било

да ове нераднике угоните у рат нб што из рада иза“гоните раднике.

угњетат се -ам се св 1. умешати се, наћи се тамо где некоме није место“. —

Та“ се гадови у сваку руку бише угњетали, у говна бише ул”егли теке да им) је

језик маснији; 2. угодно се сместити, угнездити се“. — Њемује најлепче ка“(д)-се

угњета код бабе у крило; | угњетават се -'āje / -аје се несв“понамештати се”. —

Ти си веле магаре, не може баба поднијет твоје угњетавање.

уговбрит-брим св“споразумети се, договорити се о основним појединос

тима“. — "Ајти уговбри, па отуд ка“ (д)-се врнеш, сврати па ми кажи, а ја ћу отис
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за њи, | уговарат - арам несв“договарати се“. — Немб ти ништа уговарат док ја

дођем.

угод обично у изразу »на угод.“, како је најбоље“. — Пченично сјеме рачуна

ge »на угоде, кад свуд по баштини во стопом може нагазити пет зрна сјемена (2: 50);

| угодит угодим св 1. наместити кост или зглоб (после лома, ишчашења)”. — Како

је то искочило, не знам теке сам га једва угодио и врнуо на мјесто; 2. учинити

неком по вољи, задовољити нечији прохтев“. — Овијема галијотима није лако

угодит, ма ћу и ја пуштит па нека сам и гледају што те, | угађат угађем несв |

угодник м изр. Божи - светац“. — Свеци се уопште зову Божи угодници (2: 242).

уголоскочит се -им се св“недовољно се обући по хладном времену”. — Та се

ђечина уголоскочила и не мош и угнат у кућу.

уготовит-им св“припремити“. — Разма“кли су га и неће вал”ат ако му се не

уготови за ручак оно што му је најслађе.

уграбит -им св 1. отети“. — Уграби му биза они коматић л”еба, 2. прева

рити“. — Уграби га сунце у прол”еће, ка“[д јЈу остpижеш па ју пуштиш да леже

на сунце, она се м"бра разбол”ет.

угријат -e(м) св“учинити топлим, загрејати, испунити топлотом”.

уг"рк м 1. црв у говеђем месу. — Обада, за којега наука казује да се леже

у говеђој кожи, у Куча зову »угрк, 2. сасушена бубуљица на кожи, митесер“ (О).

удабрит-им св постати тром, улењити се од ситости“. — Вук се сит сита ан

наије, док се удабри (2: 464).

"удава ж неко, нешто што човека мучи, дави“. — Кад би ме ова удава

пуштила, моган би и да“нут душ'ôм, | удав"ит удавим сва. "угушити“. — Једно

је удавила поткрилом, а једно запело ка“[д је почело излази(т) иc коре (Бc), б.

“намучити“. — Је ли ве ико удавио ка ја овије дана“. — Мене ово не мучи нб метб

мука"н"удави.

удавача ж девојка која је дорасла за удају“. — Има је двије удаваче па

није стио да их) раздваје, | удавачки -ā-б који се тиче удаваче”. — Када се свати

примакну уз пјевање многијех пјесама кући удавачкој (2: 222). — Врата от куће

удавачке свакбме су отворена, в. дом, ракија 2; | удадба ж удаја”. — Приспјеле

су му за удадбу, | удадбеница ж девојка приспела за удају“. — Одраслу ђевојку

зову удадбеница (2: 114 216); | "удаја ж, в. кодош, приспјет, | "ат (се) удам (се)

св удати се”. — Она ће прво да се изјарца па тама да се уда; || удават (се) удаје

(ce) / удаје (се) несв. — Ове се ђевојке дана“с не удају док не остарау. — Она је

удавата била на Монче.

"удар м напад”. —Кадје био удар на Спуж, тама су се Црногорци нагрдили,

| ударат -ам несв1. нападати“. — Ка“(д)-су на Пл”евла ударали, млоги су кости

тамо оставили; 2. падати (о киши, снегу)“. — Сву нбј удара и не мисли да стане. —

Удара ка икад, 3. “гуслати”. — Премда се »гунди.«, односно жудара« уз гусле, и пјева

и код Арбанаса и мусломана каогод и код Срба (2: 417); 4. понашати се ненормално,

показивати знаке психичког поремећаја”; в. залуду, залуђет, изр. ударат на траг,

обично уз негацију не мислити, не водити рачуна о нечему“. — Нико томе више

није удара на траг. — Онда дигли руке, не ударају на траг (4:256); | ударит-им

св напасти“. — Здоговорили се с Павлом Ђуришићем и Ђбрђијом Л”ашићем да

заједнички ударе на Њемце (Ф). — Ударили су и Њемце потукли. — Куле у Ледина

ма служиле су за утврђење Ледињана и Груда 1862, кад су на њих Кучи с Пиперима

ударили (2: 82–83); изр. — у гору пореметити памећу“, в. помамит се (2: 521]; |
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удара“ц ударца м 1. напад”. — Пред ударац на Милеш предложио је да ударцем

управља Вуле Османов (2: 189]; 2. болест црвени ветар“. – »Ударац«, тј. црвени

или бијели вјетар, арб. шешун, долази по народном вјеровању на недужна човјека

или кад некога убоде кост од змије (2: 541]; | удреница ж крава којој је због упале

млечних жлезда страдало виме“; || удрит удрим св напасти, ударити“. — А ти рече

да је ово што је удрио грбм горе, да је то грдан бјелег за кућу, изр. — у виме до

бити упалу вимена, дојки“. — У вимети удрило. — У виме ју удрило, | удровима

ж немирна крава”. — Вежи ту удровиму е ће прескочит у ливаду.

"удан удна -о мршав”. — Удан је, нема душе у њега. — За мршаву особу

се каже: »удан је“, »сушац« и »коштанац«, и вјерује се, да је болешљив (2: 510);

| удит удим несв*чинити непријатне ствари, штетити”. — Вјештица уди лицима с

којијема стоји у добром односу (2: 293). — Не уди му оцјенама што послије школе

оцу помаже (4: 124).

удеген"ечит се -им се св укрутити се, укипити се, стајати без намере да се у

тренутку кад је то неопходно некоме прискочи у помоћ”; в. растовараш.

удивит се удивим се св зачудити се“. — Зашто! — удиви се овај (3:181).

удијеват удијевам несв“увлачити конац у иглу“. — Баса и сад удијева

кона“ц у иглу брже нбjбј неке унуке, | уђенут уђенем св увући конац у иглу“. —

Не може више уђенут ни у опанчарицу.

удионик м носилац права на коришћење планинских пашњака“. — Сви су

Кучи у том погледу равни »удионици« (1: 227).

удит в. уда“н.

удова“ц -вца м човек коме је умрла жена”. — Она његова ибретница узела

удовца, | удовица ж, в. факетан, | удовичина ж пеј. — Наша“ некакву удовичину

и приженио се када ону работу није умио нај ниђе другб, | удовичин -а-о“који

се тиче удовице”; в. берићет,јетим, || удовички -ā-б који се тиче удовице“. — Не

"иди на муку удовичку — да те Б"бг не нагрди.

удом"ит (се) удомим (се) св удати (ce)”. — Кћери удомио, синове поженио

и сад окб себе окупла унучад.

удреница ж в. удар.

удробит - обим сва.“уситнити, исецкати“. — Убери у прол”еће коприва“ и

оне коприве на какву трупицу секирбмудроби па стави на двије рогле дрво и

наложи под ониjeм котлићем (Кж), б. умрвити хлеб у млеко, припремити дробља

вину (в.)”. — Оли да ти мало удробим у варенику али ћеш у млијеко?

удуб"ит удубим св“укопати дубоко“. — Мбрашто да удубиш још, искрл”аће

се. — То су дугуљасти каменови, који се толико у земљу удубе, како их рало никако

не може поткучити (2: 124).

удугл"ат се -а се св“одужити се, потрајати“. — Ово ми се од јутрбс нешто

удугл"ало, оће ли се нај што да се изије. — Кад се диву удугљало, ојде да види што

Шогоњица чини (2: 480). — Дому ће се удугљати твоме (5: 292), | "удyгул” прил

“уздужно, издужено“. —Тб ти некако изгледа овакбн удугул”.

удут м територија сеоске или племенске заједнице“. —У северном »удуту« бе

зиховском је брдо Градина са три дебела зида у сухомеђи (1:50). — Докленгои путују

преко њине земје и прођу на удут другије, ђе треба да се други стара о њима (Ж. 18).

— Не оте у та“ удут наш ниђе брава да пуште; в. »подизање« крста, топрак.

уждит уждим св 1. упалити“. —Што је ово јутрбсте се ови ога”њ не може

уждит. —Ну ужди ту ћору да нешто потражим испод)-стуба“н. — Кадужде свијет



Речник Куча 417

ло, сједе под муpвом или леже на сламарице, навршене новом шужбином (4: 165),

2. кренути, почети (ветар, непогода)“, в. залупит, || уждиват /уждијеват - Ивам /

-"ијевам несв“потпаљивати“. — Нем"б гајош уждијеват, утулиће се док се врнемо.

— Ђед кресивом уждива труд (4: 33]; [| уждират -ем несв“потпаљивати“. — На

т"б се огњиште више неће уждират, | ужижат -ем несв“палити“. — Немб још

ужижат ту лампу. — Зарија је спасио Церане, нека знају и нека му ужижу свијећу

и мртв бме. — Ја ужди свијећу па у понесо тамо ко ђеце, но ђеца спе, а ја (ју за

њи ужижем, не ужижем ни за младбс моју (Бе).

"уж-ђб узв коњу да не скреће с правца.

"ужина ж подневни оброк, ручак”. — Други оброк је ужина, којој је вријеме

око два сахата иза подне (2: 104, 1:260).

ужирит ужирим св угојити, утовити (свињче за клање)”. — Ужирите ону

џору, а ако им) се учињи (да је тој мало, придате јб(ј) и двисца.

ужитит-им св узрети, сазрети“. — Мало сјеме на танчице Жужити« док трају

пролетне влаге (2:48).

ужица ж кашика”, обичније лужица, | ужичица ж анат удубљење на дну

грудне кости, Fossa epigastrica, лажичица“, в. жижит.

ужл”ућ'ет -ути св узљутети“; в. прозукнут, узбучат.

узалуђе прил узалудно“. — То се је чинило, да непријатељи »узалуђе“ пале

фишеке (2: 185).

узасобице прил узастопце”. — Кад ћу ветриш узасобице питати: „Је ли било

и хоће ли бити, да се брат сестром жени?“ ви сваки одговорите (2: 207-208).

уза“врет уза“врИм) / -"Им) св“прокључати, проврети”; в. врет. — Узавpи се

вареника и преноћи, или преда“ни, па ка“(д)-се добро она корица уфати и пожути,

успе се у они ста“п (Бc), в. урда, | уза“вират - ире несв“прокувавати“. — Донеси

ми некб дрво е ми ова вареника не мисли узавират.

узбијесит -ијесим св°осилити“. — Кад лампијер узбијеси и осили, он чини по

околини штету (2:290).

узбучºат-учи св узљутети се, ускиснути (о киселом млеку)“. — Сјутридан

није нам причала је ли се они тубок стега или узбуча. — Дој ћу кад исциједим сир

да не узбучи (4: 74347).

узвиђет се -иди се св допасти се, свидети се“. — Пашиници се иза пашина

одласка узвидио један Грк (2: 459).

узвишица ж блага узбрдица”; в. распуће.

узгарит-арим св“поорати током зиме или у пролеће“.

узглавје с јастук“. —Тебе ти (тај и тај) лежи без узглавја; | узглавњач -ача

М; В. кушин.

узда ж део коњске опреме“. — Оглав, дизгин и ђем и то ти је све узда.

уздање с узданица“. — Јез, богоми, ја сан ти веле уздање, | уздат се -ам

се несв“надати се”. — Моли се Богу и уздај) се у њега.

уздигнут -нем св усправити, подићи“. — Потле се те лозе уздигну на

кревет, |уздизат-ижем несв“усправљати“. —Тама се лоза уздиже на те кревете

И веже се.

узет узмем св1. узети“. —Ја узе једну гранчицу па мало их) карну. —Тама

ljЈу је узео Иван Рашовић до цркве, теке није далеко било, 2. побратимити се“-

Узелаје Вучету Микова Вујошевића Богом брата, а овај њу Богом сестру (2: 234); 3.

зарадити“. — А цио фрут с имања мојега да прода — не може дваес мелебна“ узет,
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4. ступити у брак“. — Она је узела овога му млађега сина и има ш њим ђев бчицу

(2:278-279); 5. парализовати се“. — Кад се овом болешћу некоме једна странатије

ла онеспособи, каже се: „Узела му се једна банда“ или „осунгулатио је“ (2: 523),

| узимат узимлем несв. – Није узима те л"екове и сад му више не требају,

узетиња м/ж “парализован болесник“. — Тешко је кад је чоек узетиња у руку, нб

је лијепо ако није у главу, | узетак -тка м исто“. — (Парализованог) болесника

зову »узетиња« или »узетак.« (2: 523).

узиграт уз играм св 1. разиграти се”. — А оно теле, како је свезано, па они

конопац, уз игра па га омота око ње те насред бутине — сломију!; в. рацијат, 2.

узнемирити се, устрептати од муке, нервозе“. — Узигра је у мене сваки дамар и

чињи ми се да ћу прснут ка јајце.

узјашат -ем св 1. “попети се на коња, узјахати”; 2. спопасти, обрлатити”. —

Оженио сеједном звизнбм и узјашала га, не да му никуј мрднут бес куј она "оће.

узјуран в. узура“н.

узина ж двонитно ткање, »poд ткива«” (2:72).

"узица ж канап, танко уже, конопчић“. — Направила би се једна узица прож

њи па се свеже и било утврђено да ништа не може да се проспе.

узлича“шњи -a -ě несрећни”. — Ка“(д)-су дошли Талијани, он је сакрио

некакву узлича“шњу пушку.

"уза“ узла м чвор“. — Чини се састоје у »замршевању урезника и везању уз

лова«. —Жене пуштенице вежу грозничавцима неке узлoвe (2: 298 533); в. ластика.

"узма ж обично у клетви — ја узела “пострадати, нестати“.

узмај / узма“кнут -нем св према мај, макнут. — Та“ није ни претким

узма“ка“ слободно, и није мога“ далеко ни да стигне, |узмицат (ce) -чем (се)

несв“уклањати се, повлачити се”. — Он се узмица докје мога“, а није стио да чињи

што и они.

узмиду -ува м а. дуга стрма страна на којој се човеку „узима дах“ док се

не испне на њен врх (често и као топоним)“; б. “што човеку узме све, а на крају и

душу“.

узура“н / узјуран -рна -о својеглав, силовит, неконтролисаног понашања“.

— Узурни су и без начина, не знам како ће и се ударит на траг. — Сад су узјурни,

чине што и је драго (4:206).

уја ж1. (нервоза“. — Уфатила га је уја његова и мичите му се с очин; 2.

*чврстина, чврст карактер“; в. уштиван.

ујавит ујавим св увести овце у тор, затворити их“, в. јавит.

ујагмит-им св 1. уграбити“. — Онб што ујагмиш — то ти је, 2. предухитри

ти“. — Он је био ка звијере: ујагмио је двоицу прије нб су га убили.

ујак м мајчин брат“. — Ујак Јакше нашега оженио се с једном одивбм

Вујошевића“, одовде исКупуса“ша“, | ујаковић м брат од ујака” (2: 267); | уја

ков-а-о“који припада ујаку"; || ујна ж ујакова жена“; || ујнин-а-о“који припада

ујни”; | ујчевина ж мајчин род“. —Машан бјеше отишан да коси у Долане, код

ове ујчевине. — Увpга се на ујчевину (2: 481).

ујардумит-им св направити јардум”. — Варенику су ујардумили и са (д)-

ћеш се ćетит што ето јардум, ако си заборавио за ово четрез година“.

ујармит ујармим сва. “упрегнути волове“. — "Ајмо, дијете, да ујармимо,

дако оно поорем, б. успоставити контролу над мужем”. —Ујармила је мужа и сад

шњим млати ка страњбм.
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ујач"ит ујачим св 1. учврстити, укрутити“. — Укрути се то, ујачи, да се не

колеће. — Остоже се ујачи камењем (2: 37); 2. ојачати, постати непослушан”; в.

ђаволозоба.

уја“м ујма м накнада за мељаву, ушур“.

уједно прил скупа, скупно“. — Сир је уједно и он је тврт (Бе). — Рој и па

pojак се састављају уједно (2: 42).

ујкат -ам несвјаукати“. — Ујка ка да га цијепају, а теке је мало туцнуо

кол”ено; || ујкнут-нем св јаукнути“. — Десну му је саломила руку / Ни ујкнуо

нити лелекнуо (5: 217).

ујсту, узв говечету да се умири или помери. — Ујсту, врагови те макли! |

усту устук: узв у гатарској формули. — У ницине три сестре рођене: једна глува,

друга слијепа, а трећа рома. Усту! Устук: ту ти мјеста није (2: 539).

уј-"уј! узвик за терање птица грабљивица (орла, копца). —Кадја отрча тамо

и викамтуна шћоша: уј-уј! (Бе). —"Уј, врана, гологлава! | ујкат -ам несв“терати

птице узвиком »уј!«”. — Мошти на њи ујкат коликогој "ој, оне полете па се одма

врну, |ујте! — И тицама Мара проговара / Ујте отлен, два галића врана. — Ујте

отлен, тице злогласнице (5: 57 253).

"ука ж хука, галама“.

укабул"ит - улим св“погодити, угодити, пристати“.

укажеват се-ује се несв“приказивати се, привиђати се“. — Мене се није

ништа укажевало, | указат се укажем се св“показати се, открити се“.— Ја претрча

за едан грм па иза грмена оћу да му се укажем.

укарарит - арим св 1. уједначити, уравнати“. — Ако он нешто укар'ари,

Нем"б му се плекат у работу, 2. успоставити неки сопствени поредак“. — Сад је

укарарио па како му пане нам, а досад му се знава нека“кви ред.

ук"астрит -им св према кастрит.

ука“нут се ука“не се св угадити се”. — Ука"нула му се сланина отка“ се он и

ма преијо па се добре избл”ува.

"укваса ж квасац за хлеб“; | уквас"ит уквасим св“ставити квасац у тесто”.

— Хлеб у који се квасац дододаје зове се »уквашенк« (2: 100); в. ускваса.

укекечит -ечим св 1. нескладно упртити”; 2. пасти и наћи се у ситуацији

која може бити смешна ако пад прође без повреде“.

укида“к-тка м конопчић, парче ужета”. — Она је вазда носила неки укида“к

уривка.

укилит се -и се св "формирати се у Килу, згрудвати се” (2:34), в. ожица.

ук"иčелит -им св стављањем квасца, усквасе, учинити да нешто постане

кисело“. — Прије по уре сам укиčелила. — Да у варенику погледа, укиčелила бију.

уклањат (ce) -ам (се) несв“склањати се, избегавати публицитет“, в. појан,

| уклонит -оним св. — Највиши дио тога меса смо уклонили у једне Шајке

Иванове (Кж).

"уклетва ж проклето створење, проклетиња“. — Нађе ли те она уклетва да

те изјарачи.

уклијешт"ит -ијештим св“уклештити“; в. клијешта, ограђа, шкрип.

укл'ин м проклетство“. — Када су кјели да служе ка укл'ин народу.

укл”унут-не св ударити кљуном, кљуцнути“. — Ништа ти неће бит ако те

мало укл”уне. — Бојала сам се да ме кокот не укљуне (4:37).

уков м повреда живца на коњском копиту приликом поткивања”. — Кад
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се невјештим поткивањем дотакне живац од копита, па коњ »окрива«, то се зове

»уков“ (2: 16); | уковат укујем св учврстити закуцавајући ексер“. — Уковали су

штичицу на ну мазгалу и нете тамо више прбдит, | укијеват укијевам несв. —

Не знам, та ме чудо не знало, што то укијевате.

уколица ж “злица, свађалица, ситни пакосник“. —Мичи се од) те уколице,

најће се неко да га клапи по ћуши и бес тебе.

укомунит-уним св наћи се у међусобном суседству“. — Планина наша Ко

Штица која ни се укомунила с кучком планином (11, 56).

ук'оп м 1. сахрана”. — Нарочито се за укоп купи (2: 164); 2. мера за дужи

ну, сежањ“. — Величина једнога боја на равнини зове се »укоп« (2: 79). — И камен

фуктећи кроз ваздух као топовско тане, за читав укоп паде преко турскијех билега;

в. шежањ, »pacпетљаја, | укопат -ам св“сахранити“. — Ја сан се врнуо, они су

отишли те су га укопали. — Ја сан доша“ и то да виђу ђе укопан. — Укопан је тун

ђе погинуо. — Идемо да га укопамо. — Сад виђи, Турчине, били се имао ђе укопат

(3:181); в. зграда, накончат, || укопнина ж одећа у којој се покојник сахрањује”.

— Пријенуше жене да свукују, навукују укопнину (4: 232); | укопница ж сахрана”.

— Неки није хтио примити ни трошкове лијечења и укопнице (2:1.

укопил"ит - Илим сва.“родити ванбрачно“. — Она зна ђе га укопилила, б.

омладити се пре пуне биолошке зрелости (овца, коза, јуница)“.

укопистит —истим св тврдоглаво се успротивити“. — Он се укописти (4:139).

укоп"ит укопим св усправити и сложити у »копе.«” (2:49).

укор м а. “прекор. — Како им не би остао укор на кућу, што је на њихово

огњиште погинуо (3:435), б. срамота“; в. рда, ђедовина; || укорит укорим св

оштро упозорити на неки пропуст“.

укотит укотим св појавити се и размножити се”. — Чињи ми се да су се

укотили миши испод оне бачве. — Ђаво се у тебе укотио (клетва). — Врагови се

у тебе укотили.

укочањит се -ањи се св скорети се“. — Нечији укочањени оп?нци устрашише

нечије говедо, стркло је, нијесу га више фатали (4:92).

украст) украдем сва.“украсти“. — Гурнули су га на влас док опет нешто

украде (Рћ). — Није жив ако нешто не украде, б. покрасти“. — Ко је »украо«

(покрао) другоплеменика, тај је плаћао такозвани »незер“ од 1000 гроша глобе (2:

148). — Они су украли нечесове краве, не знам чије су биле: — се искрасти се,

неприметно се склонити, извући“. — Једва сам му се украла да дођем.

укратко прил на суженом простору”. — Кад пастир заустави стоку да једним

удутом пасе, каже се: „Укратко и је“ (2:28).

укриват / укријеват -ивам / -"ијевам несв“сакривати“. — Донка казала —ук

ривала сам. — Није ми вишега чуда било иако знају жене да укривају (4: 382). —

Укријевала је она ту Милову пушку и ја сам ју гледа у један баун, fy (се)

-"ијем (се) св.“прикрити се“. — Е је српска укривена војска /У кољате и дубодолине

[5: 512).

укркат укркам св набацити, убацити без реда“. — Они су све то укркали

наједно, а ка“(д)-ће га сређеват — нико не зна.

укрлатит се -им се “парализовати се“. — Укрлатила се, мученица, теке се

није млого мучила — испала јб|ј је душа после седам-осам дана“.

украјат -ајем несв“опсецати да би се нешто уклопило“. — Украје неке

штичице у ћош, | укројит-ојим св. — Жено, тури ми кафу док ово укројим.
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укрут"ит -"утим св учврстити“; в. запријет, објесит.

укрчелит-им св“поставити кровну конструкцију дубирога (крчеле), на коју

се касније слаже дебела покривка од лиснатих букових грана”.

укса ж овчија и козја шуга”. — Одваром сухијех кочањина дивљега духана

пастири лијечили »уксу« (шугу) код оваца и козју »шогу« (2: 529).

укубет и ж ружна, наказна особа” (4: 313); | укубетница ж жена ружног

понашања“.

улединит -им св“претворити у ледину међе међу ораницама”. — Достина у

oрaћој земљи правцем кудијен су међе посађене уледине тако звани »цклад« (2:

124—125).

улекнут се улекне се св увити се по средини“. — Она се штица те добре

улекнула.

улефа ж помоћ“. — Илија Радоњин је... приликом диобе руске улефе у цркви

диношкој погинуо 1770. године (2: 137).

ул'итулијем св“налити“. — Ко остави ови прозор, ево је и на кревет улило.

улитат улитам св испрљати се житком столицом, изметом, унередити се“.

— Неке овце су ми се улитале, нагрдиле.

ул'иште / уљиште с кошница“. — Улишта су начињали од гњилбга шула

па га ископаш и уредиш. —Уљишта (кошнице) се граде... од шупљих дебала дубо

вих и липових (1:243). — Глава му је ка улиште, бучи му мозак (4: 241); | уланик

-ика, арб. ујанику, м пчелињак (2: 41).

"уловача ж. В. уволача.

улог м обољење зглобова, гихт, подагра, артритис“. — Од протиска, улога,

костобоље и пресијека хваљен је... »домаћи цератк (2:531).

улога ж“?”. — Јеле за цијепање траже се којијема праве улоге од коријена ка

гранама (2: 60).

уложит уложим св одлучити се на ризичан подухват“. — Кад се неко на

нешто решава уложити, каже се: »Ајд на бафт тога и тога« (2:310). — Не мож знат

што ће бит ако не уложиш, в. бедевија, разбијаш, ротач.

улуб"ит улубим св. угнути се, притиском, од глади или како друкчије“. —

Ујутру није улубљена ка” у изгладњелога (4:254).

улупат улупам св испребијати“. — Улупаше га ка шарулу у фрметин, |

ул'упак-пка м који је испребијан, који ће се дуго опорављати од батина“.

ул”ев м провала облака“, изр. улев кишани; в. Карамлак.

уљег м тешко приступачно травнато место у стени“; в. лазба, | ул”еј

ул”ежем св 1. ући“. — Ул”егли су тамо у кућу ко Зарије. — Ул”ега сам на она

врата да видим каква је то кућа; 2. приступити“. — Павићје први ул”ега“ у Клуб,

— се а.“смањити се (после прања)“. — Гле, кумим те Богом, како се ово ул”егло, б.

“омршавити, усукати се (од болести, старости). — Ето си се те добре ул”еган, изр.

улета је добар показати се као пријатељ“, в. потрефит се.

ум м мера за тежину, два »стара« (2:78).

умазат (ce) -жем (се) св упрљати се, замазати (руке, одело)”.

умалит умалим св умањити, смањити” (Ж 13); в. претеј.

ума ј умакнем св 1. нестати из видокруга”; 2. побећи“. — Кад их) је

смотрио, свитнуо је и умака“ка свијећа; 3. смањити број жокаца« приликом пле

тења“; | умицат-чем несв. — Кат плете рукаве, иза шаке се умиче, да не бидне

широко ка на другб мјесто.



422 Драгољуб Петровић, Ивана Ћелић и Јелена Капустина

умест) -тем св према мес/т). — Ка“(д)-се добре умете и осмоча, мож и на

пут и у косидбу.

умет"ат се умећем се несв“пренемагати се, представљати се тешко болес

ним, претварати се”. — Моја је болест безобразна, свако ће ми реј, да се умећем,

текле ијем ка” само здрав (2: 510); | уметнут се уметнем се св 1. притворно по

казати неочекивано својство, немоћ“. — Мајка се уметне да је болесна. — Старица се

уметнула као да је болесна (2: 274 295).— "Она се уметнула: тобош ћбра, ка“(д) ју

доведо — мене ми се очи отворише; 2. изродити се, дегенерисати се“. — Овође се

више не рађе народ, нб се све уметнуло, па више не знаш ни к'о ти у кућу дбди

ни кога иж ње пратиш; | умета“к -тка м који се изродио, дегенерисао“. — Тамо

су се рађали л”уђи, а са“(д) теке умеци, ка свуј, | ум"ече -ета с “изрод”.

умеч"ит умечим сва.“учинити меким, омекшати“; в. изврнут, б. испребија

ти“. — Ако ти дођем тамо, умечићу ти ребра.

умир м исплата, накнада штете“, изр, - мардом исплата стоком”. — Исплате су

чињене најчешће стоком... Таква се исплата зове »умир мардом« или »у мардук (2: 161;

11: 159); крвни -. —Док је убилац у бјекству, он је могао пристати на умир. — Убилац се

враћао из прогонства и спремао се за крвни умир (2: 167 168); | умирит умирим св

“исплатити одштету за убиство“. — Нити смо и" пушком осветили /Нит су ни и умири

ли благом (5: 274); | умирење св. кмет, | умирник м човек коме се по правилима

крвне освете дугује крв и од кога се на умиру тражи да се тога права одрекне и да се

измири с убичином кућом“. — Пушку крвницу је узимао умирник. — Увријеђени који је

пристао на умир зове се умирник, а извршилац злочина крвник (11: 161 166).

умират -ем несв“налазити се на умору, бити у предсмртном ропцу“. — Син

jбј је река“н да се огријешила и да ће тешко умират. — За пшелу се рече да је умр

ла, а за остале животиње да су липцале, крепале, цркле, | умријет умрем св. —

Кад (пчела) угине каже се: »умрла је« (2:43). — Ево два дана умрије "о-глади. — По

тијем је именом живио и умро, изр. умрли сат /час. — Умрлога ми часа! (2: 247).

умјет умијем несв“знати, бити у нечему вешт”. — Изагнали су народ ис

цркве и са“-се малина умије прекрстит.

умолит умолим св“измолити“. — Том приликом »умолек да им се жена врати

[2: 490); | умоник м учесник мобе. — Умоници се хране на који се год рад зову

или ако и сами незвани прискоче (2: 129).

умузгат (ce) -ам (се) св умазати се, упрљати се”, в. тар.

умутит се умутим се св“жестоко се умешати у неки спор“. — Богме, ђецо,

ако ви се умутим, тијесно ће ви бит) свијема, в. раза“тнаш.

унáвиђет -дим св омрзнути“. — Нешто га шестоко унав иђела — ка да није

стио да у оноди. — Унавиђела ме што смо с Јабланом добри (4: 315); в. поткопат.

унакарадит - адим св“лоше имобилисати прелом кости“. — Ја то нећу, то је

дијете, да га не унакарадим.

"унач унча м / унча ж мера за дужину, палац, цол, инч, 2,54 cм (2:79); в.

лакаш.

унђа ж празнина, пустош“. — Она чељад што ију млого више но друга не

држе своје родитеље како Бог заповиједа, но и дају у крај од куће мрве са софре, те

и је зато Бог да унђу у срце и неситост да се не могу најес” (2: 308-309).

унизат унижем св“увући, уденути конац у иглу”.

унијет унесем св унети“. — Унеси то сијено и убачи га у јасле, | уносит

уносим несв“стављати неке ствари у унутрашњост нечега“. — Јеси ли глеја како
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мравбли уносе ситне суве травчице, | уносак -ска м уношење“. — Такво про

сипање сјемена и уносак мушкога ђетета чини се, да би невјеста кућу обрадовала

рођењем мушке ђеце (2: 227).

ункаш м задњи део седла“. — Био је објешен о ункашу задњеме, в. бисаке.

нук м синовљев или кћерин син”, | унука ж синовљева или кћерина

кћи”; јунуче -ета с синовљево или кћерино дете“.

уо! узв за окупљање стоке; в. фабит.

у обоља ж болест ува“. — Уобоља... се лијечи гршкањем у ухо (2: 545).

уображеник м уображени болесник“, в. весвесија.

у”одит у одим несв“уходити, извиђати“. — У Врмошу зелену планину /

У”одио Арнауте љуте (5:275); | уотка ж трогодишња овца“, арб. трећак (2:11); |

уоткиња ж трогодишња овца, другокоска” (2: 1119); в. увотка.

уочит у очим св схватити, утврдити“. — Онда су они уочили да је она

вјештица. — Спасоје га одма не уочи.

упадат -ам несв1. брзо улазити, ускакати“. — Нема више вукбва“ па су пци

почели да ускачу у овце; 2. тонути у блато, дубок снег“. — Упадали су до паса

снијег, || уп'ас упанем св“брзо ускочити, улетети“. — Упаде у кућу ка вјетар, i
"упађа ж огромна количина (снега, сена)”; в. рума (2: 333).

упазит-им св“приметити“. — Некога је с прозора упазила (4:256).

упалит упалим св запалити, ужећи“. —Тб се упали фурмином али кресбм;

уп. уждиш.

упáћ"ит упаћим св“упропастити“. —Ови нбви главари упаћили су све чеса

су се дофатили.

уп'еј упече св угрејати, припећи“. — Упекла звијезда.

упечобразит-им св“постати дрзак” (2: 437, 4: 312).

уп"иждрит -им св нападно се загледати у некога”. — Виђе ли, имена ти, како

се она поганула упиждри у мене?

упијат упијам несв“халакати“. — И у тим приликама ће усталачки пастири да

уз пушчани метак псе поткријепе упијајући: „А гило, гило, а пуст оста...“. — Ноћно

гласкање зове се упијање (2:9).

упират -ем несв“снажно нешто потискивати, притискати, подупирати”; |

упријет упрем св.“притиснути”.

упиритупирим св 1. потпалити ватру”. — Он упири огањ и сједе да се грије

[3: 60); 2. скотрљати се низа страну”. — "Отиште му се ками и он упири низа“ стра

ну: Бог га спасио да мозак не проспе.

уписат упишем св записати, написати”; | упишеват -ујем несв“уносити,

уписивати податке“.

упишћет-шти св“уврети кувањем, изветрити“. — Пошто би вода »упишће

ла«, сварен прпош се износио »на сушек (2:73).

упластит -'āстим св траву, сено покупити и набацити у пластове“.

уплекат се -ам се св 1. “умешати се непозван, упетљати се у туђе односе“.

— Уплекаће се нес'ој дако га неко добре л”укне по ћуши. — Некога ће уплекат (4:

392); 2. уплести се, саплести некога”. — Дијете му се уплекало међу ноге и замало

га обалило.

уплест) -етем св“сплести, косу, начинити плетенице“. — Уплела је витице,

в. плест/.

упл”ева“к -вка м црвић у сиру“, | уплевчат се -а се уцрвљати се (о
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сиру)”, уп. плева“к.

упола“га"н"ит - аним св успорити“. — Ка“(д) га видио пред собом, упо

лаганио је да га пушти да изма“кне.

упот"ит (се) употим (се) св“ознојити се“. — Употио се, ено га вас у голу воду.

употница ж покојница“. — Помогоше бреме да слими, да унесу употницу (4:

232).

употребл'āват-'ајем несв“употребљавати“. — Иса“(д) ја то употребл"aем,

употријебит - ијебим св. — Не знају зашто те га употријебит, теке — нека га:

може им) вал”ат на та“ свијет.

управ реч. заправо” (Ж36).

упрделач"ит -ачим св неспретно натоварити бреме“.

упретма. "огњиште“. — На огњишту до упрета је пријеклад, б. “дом”. — Око

овога упрета смо се окупјали отка смо тун запирили; || упретњак м огњиште“.

— Над огњиштем, које се још зове и »упретњак, о гредама је прикачен »черјен.« (2:

87); | упретат-ам / -ћем св“прекрити жаром да се нешто испече на огњишту“.

упр"игат -ам св упржити”.

упријет упрем св в. упират.

упријеч"ит -ијечим св усправити се и истакнути бујно попрсје (о девојци,

младој жени, обично као пакосна примедба оних које су за такво својство ускраће

не)”. — Виђи како је упријечила виме, у виме ју удрило.

упртат -ћем несв“увезивати и носити бреме“. — Неће га она више упртат,

свакб је донијела, | упртит-им св увезати и понети бреме на леђима”. — Отка

сам прво бреме упртила, још ме није запало да га распртим, | упртњак м ко

нопац којим се увезује бреме на леђима”; уп. распртит.

упрцат -ам св“брзо појурити”.

упул”еј -езем св умешати се у спор, обично у дечју свађу, и једнако казнити

обе стране“. — А ја, кад га уфати, упул”ези па фиста, фиста, док сам га свега ишарала

прутом да му, ја ним, више никад не пане нам да ми бјежи ка“(д) га зовем.“

упустачит / упуста“нчит-им св уваљати се као пуст(ина, пустанци)”. — Ка

пура се угичу никад не стриже. Зато се она упустачи (2: 13).

упуштат се упуштам се несв. започињати неку причу“. — Ја се нећу упуштат

да говорим о њинои старини (Ж 1); | упуштит се -им се св повући се признајући

неком надмоћ“. — А, не упушти се, полигузу, нб га обали.

"ураж сат, час”. — Јавише да воз касни уру и кварат (4: 162).

ура атит -им св умирити, успокојити, задовољити“. — Од њи” цара да

ура атимо (5: 42).

ур'ана“к -нка м 1. рано устајање“. — "Ајте да лијегате, чека не уранак, 2.

*последње мрсно јело пред запост”. — Сједник се размеђе иза пола ноћи и још јед

ном се једе мрсно јело, што се зове уранак (2:240); | ур'анит-им св устати рано“.

— Гледало се да се урани, изр. — у девеfт/ здра“ устати врло рано, много пре

свитања”.

ур'ас{т) се -ăсте се св“смањити се, урасти се“. — Кад остара, чоек се осуши

и урасте ка сува балега.

уpва турвем св срушити, оборити“. — Он је спасио да се та“ гроп не уpве.

— А они Петар Радоњин с онога за да скочио, а они се за турва. — Прол”етбс

* Уп. пулези "посетити“ (Александњpљ Бурмовљ, Обичаи отњ с. Била-черква, Тbрновско.-Бњлгарски

преглед, Софиa, I/1930, кн.3, 432)
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си ми овође за длаку сваку кућу изгорио, а дана“с си ју не изгорио но уpва по

темелу. — Рече цару, да је он зна, е ће му се кућа уpвати (2:456); в. запас, | уриват

yривлем несв“рушити (се). — Виђи што то ђеца уривлу тамо за кућом; | "ур

вина ж стрма страна низ коју се отискује камење”.

"урда ж сир од прокуване сурутке“. — Ка“-сe уза“ври ира из)-сира, она се

подијели: урда на једну страну, а ира танка на другу (Бc). — Ира која претекне

Иза тога сира, узвари се са нешто варенике и потом остави да падне на дно урда,

која се држи један дан у крпи, да се оцеди, и после се осуши у карлицама и осоли

[2: 239). — Урда се слијева с цијеле сурутке, кад узаври (2: 33).

урезник м обично мн“конци који се одсецају на крајевима ткања“. — Мађио

ничарске »чиник састоје се »у замршевању урезника и везању узлoвa« (2: 298).

уреј уречем) св опчинити, наћи се под утицајем нечистих сила“. — Она ми

ибретница урече дијете, | урок м мађија, поглед или чин којим нечисте силе на

носе зло некоме”. — Мађионички рад зове се »чиник, као што се рад вјештичин зове

»урок, »намет“ или »намјена« (2:300). — Постаје врачарица, те лијечи од »урока«

и »намјене« (2: 295).

урепат урепам св“истући“. — Прекините да вене урепам, в. кокот.

урива“к -вка м конопац, обично од кочети, уже којим се везује бреме“. — Од

кочети, која се не пере, плету се »уpивци« (2: 30). — Бити косу очупала па уривке

начињела (2: 405).

yризикат -ам св одважити се на врло рискантан поступак”. — Лако се

yризика с туђбм гузицбм и на лед и на жар.

уpла"исат-шем (не)св“yразумити“. — Ко њега уpла"ише на сваки је кантар

заслужио медању.

урњава ж “вика“. — Да не би урњавом збунијо махалу, живо му запушише

уста згужваном марамом (3:389).

усаж фолк нека игра?” (2: 372).

усавардач"ит се -ачим се св усправити се и укочити кад неки посао треба

брзо обавити”.

усаћ"ит усаћим св“угојити се, одебљати“; в. распучат.

усег"етит-им св“чврсто стегнути, имобилизирати”; в. пoвит.

ус"ијат -јем св“убацити семе у земљу, посејати”.

ус"ипат - плем несв“наливати”; | усут успем сва.“улити (течност)“. — Оли

да ти успем једну ракију. — Успи прасадима оне сплaчине, б. усути сипку мате

рију“. — Успи ми овође шаку брашна.

уска“исат-ише св набујати“. — У пролеће, како е уска“исала трава у ону

канту, никла и она бресква.

"ускваса ж квасац за тесто“. — Ова је паметница заборавила да остави

усквасу, када јој више неће требат. — Усквасу сте с брашном забркали (4:373); |

усквасит -ăси[м) св“ускиснути“. — Остави се мало тијеста за усквасу, тури се у

брашно, и с тијем се ускваси ка“(д) ћеш други пут да мијесиш.

ускриват се - Ива се св "постати неправо, осетити се ускраћеним за неко

право“. — Ако се би на ово којему сељанину ускривало допуштаје му се да своје

дјелове може заградит (11:5).

ускумит ускумим св усрдно затражити, досадити молбама”. — А да уску

ми:Ббк-ти свети Јован!

усов м одрон“ (7: 128).
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усојнак м ђурђевдански пастирски доручак”. — (На Ђурђевдан) неко из куће

донесе со за стоку и чобану доручак. Тај се доручак зове усојњак, а чини га: хлеб,

сир, бели лук и кисело млеко, у које се још помузе овца или коза, те се начини

»замлаз« (1: 309). — (На Ђурђевдан) око десет сахати изјутра понесе се пастиру

»усојњак... а то је хлеб, млади сир, кисјело млијеко у које се замузе коза или овца и

млади бијели лук с перима (2: 241). — Ораховски пастири су се збирали и сваки пут

заједнички јели »усојнак«. — Бијели лук једе се с усојњаком на Ђурђевдан (2:36 55).

успал”еница ж пожудна жена“.

успијеват -ијевам несв1. постизати“. — Од млогога зла успијевали смо да

се одбранимо, ма од овога не знам оћемо ли; 2. расти“. —Ја коко знам, то успијева

ђе успијева смоква и лоза. — Отка“[д) су дошли ови, најболе успијевају нес'оји,

фуцмути и друга фукара, | успл”ет успијем св добро проћи, успети у неком

подухвату“.

усрећком срећко”. — Насум се они наш усрећко усупонио с тамо-онбм.

уста устан плт 9. — Она ријеч "ојди од уста“ до уста“. — Отрије вуста и

не отрпље. — Фалите ме вуста, не останте пуста (4:200 237); изр. вуста су па“ća

вуста “може се појести и кад се човеку чини да није гладан“, в. таин.

уставит -им св зауставити“. — Не би силе да га уставиш, | уставјат

-ам несв“задржавати некога да остане у кући у коју је навратио неким послом”.

— Нашан си кога да уставјаш — монка који се се јучен оженио, | уставке мн

“заустављање госта да после славе остане још један дан” (2:297).

устајат -ем несв“бунити се“. — Ови млади ка“(д) су устајали, нијесу

старчеве ни питали што те чињет, | устат / устанут -нем св“дићи се, подићи

се“. — Чувај се ако сиротиња устане; || устала“ц -лца м непокоран човек”. —

Усталци су соколови, чифта немају (2: 181); | усталашки прил устанички“; в.

упијат, | усташ м устаник“. — Кад се дигну, пред усташима се није било лако

измај, | "усташа (н.). — Ови дана“шњи усташе су највиши јунац и ка“ (д) треба

клат жене и ђецу.

устисат -а св "натећи, букнути од отока“. — Рука јбе била устисала како су

ју пшеле нагрдиле.

устрашит-им св“престрашити“; в. укочањит, штета.

устреличит -им св погодити »стрелицом« (најчешће у клетви)”. — Оће ли

дат Бог да га устреличи и да се врне у памет, | устрел”ка ж женска особа коју

je »устреличило«. — Је ли, благо мајци, додила она устрелка; || устрељенка ж

“исто“. — Не могу радите устрељенке из обзира према њеној породици (4:41); в. ис

потанити; || устрел'ком мушка особа коју је »устреличило«. — Виђасте ли онога

устрелка Јол”евöга; || устрељенком исто“. — Зборисмо да не крећеш, устрељен

ко. — Утоли, устрељенко, оклен ово у тебе (4: 216 231); | устрелче -ета с мали

устрељенJко“. — Кад ово устрелче порасте, биће виша фукара нб му и ота“ц и

ђет; || устријелит -ијелим св“погодити стрелицом, громом“. — Тако је да Ббг па

свако устријели прије но се "оће, свакб (Бc).

устројит-ојим св“кастрирати“; в. ушкопит, направит.

усту в. ујсту, | устукм узмак, реч којом се настоји одагнати зло, нечија зла

намера (о враџбинама)“.

устурат -урам несв“усправљати се, држати се укочено“. — Заглaвaр или га,

па се сад устура и пред нама — ка да га не знамо, |устурит се -им се св успра

вити се, уздићи се“.
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усукат усучем св уплести, упрести две или више нити у један струк“. —

Усучеш урива код више струкбван.

усупонит се -им се св 1. удружити се, ступити у супону”. — Они су се давно

усупонили и вазда заједно издижу, б. ступити у ванбрачни однос“, в. усрећко.

усут успем св в. усипат.

yćеј усијечем / уćечем св 1. поставити кровну конструкцију“; 2. укресати,

запалити труд. —"Ајде усецај) да запалимо по цингар, | усијецатусијецам несв,

| "yćека / усјека ж труд. — Варе га и тучу и то ти је усека али трунд (Ф). — На

ране се привија труд (»усјека«), чађа, пуфкавац а често и со помијешана са браш

ном (2: 549); | усјеченик м, обично мн, зелени четвртак, један од шест четвртака

између Великог четвртка и Спасовадне“. — Ваља се, ради, стоке, не радити пољске

радове, особито орање, за шест четвртака прољетњијех: од Великога четвртка до

Спасовадне. Ови се четвртци зову »усјеченици« (2: 329).

yćест) се уćедем се св укрутити се од дугог седења“. — Е, како ми се лако

yćес, Боже ми помози, а друкча сам била прије дваес-триез година“н.

утајан -а-о“с потпуно успореним животним функцијама, привидно мртав“.

— Не мало пути се сахранила жива личност с утајанијем духом (2: 293).

утајгат (ce) -ам (се) св умирити (ce)”. — Узнемирени пси се већијем дијелом

утајгаше (3:434).

уталумит-им св увежбати“. — Он је био уталумјен.

утал”ат уталам несва.“престајати, прекидати“. — Она не мисли да утала

док има душка. — Фискови до зоре нијесу утал”али, б. “гасити жеђ. – Пијем ову

водуpину, а жеђа ми не утала; | утолит утоли св“престати“. — Која је боговетна

ној — да ова макања не утоли, в. зајлушат, устреличит.

ут"африт -им св упустити се у причу“. — Ево ђе је он утафријо, па прича с

ђететом (3:90).

утај / утакнут утакнем св“поставити, уклопити”. — Утакни га у ту рупу

и ујачи, | утицат утичем несв. —Тб су ђевочице утицале у косу.

утврдит -pдим св чврсто увезати“; в. узица.

утегнут утегнем св “стегнути, обезбедити од померања”; в. отесат, |

утезат утезам несв“стезати, притезати”.

ут"еј утечем св побећи“. — Рекли су е стио да утече па су га тун убили, |

утијецат утијецам несв*бежати тражећи спас, сигурност“. — Ка“ (д)-су они некбга

призајJмили, мало им) је кои утијеца, | уток м уточиште, спас”. — Врло је за

нимљив уток убилца Али-паше Гусињскога (2: 202). — Давање утока (азила) било је

у Куча свети обичај за свакога (1: 222); | утока ж исто“. — За моју муку најћу

утоку кад ми очи склопе.

утоварат - арам несв“стављати товар (на коња, магаре)“; | утовареват

-ујем несв“исто“. — Ево иде Мајо, нем'ô још утовареват, да видимо што је, |

утоварит-им св“сместити товар на коња или магаре ради превоза“.

утолит в. уталат.

утопит се утопим се св удавити се”. — Отиша“ на Морачу да се купле и

нико не виђе како се утопио.

утор м / утора ж жлеб на бурету у који се умеће дно“. — Кад се дно у »утор«

слабо угоди, празнине се допуне набијањем шеготине (2:75); | уторњак м алатка

за усецање утора”. — Дно у дуге усјеца се такозваним жуторњаком« (2:75).

уточит уточим св“налити, насути“. — А ну уточи неко једну боцу вина.

утрањат -ам св према трањат. — Ка“(д)-се оно нагрђе утрања, пајош веже
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огрл”ак, па да му се не насмије чоек.

утр"ec(т) -есем св“отрести, треснути”.

утријет утрем св затpти, уништити“. — Утро им) се траг ка шаренијема
коњима.

утрина ж парлог, необрађена земља“. — Утрина ти је земла запуштана,

кад ју не радиш.

утрнут утpне св прожети трнцима, жмарцима (због слабе циркулације

крви). — Утрнула ми је ова задња нога, не могу се на њу опријет, 2. “претрнути

од страха”; 3. угасити светиљку“. — Утрни ту ћорицу.

утробица ж “Џигерица“. — Пушке (су му) разнијеле прси и дроб, тако да му

је утробица била изашла, а овај је дроб и утробицу вратио унутра и држао се, док

је у замјену убио два Хота (2: 484). – (Тубок је пријеки лијек за црну утробицу (4:

347), в. затоп, изр. бијела - плућа”; црна — јетра”.

утруњит (се) -yњим (се) св. запрљати труњем”. — Пазите да ми које ово

млијеко неутруњи. — Утруњио се и не може око отворит, а ја не виђу да му та“

труњ извадим.

утуј утучем св кастрирати“. — Кöга да зовем да ми утуче овога јунца, |

утуцат утуцам несв: || утукач -ача м 1. маљић за кастрирање“; 2. “непотпуно

кастриран, недошкопљен мужјак (во, коњ)“. — Остаје утукач и понекад се оčети.

утулит утулим св угасити”; в. паркаш.

утурат се утурам се несв“понашати се као умишљени болесник“. — Вјерова

не би да умирем, река би да се утурам (4: 69).

ућумет м државна власт, управа”. — За вријеме дванаестогодишњег ућумета

на граду Медуну... судили су кучки »мезлизи.« (2: 162).

ућустечит се -им се св“укрутити се, усправити се, да би се показала надмоћ

над околином”.

ућуткат -ам св натерати некога да ућути, да прекине причу“. — Ја га мало

ућутка.

ућут"учит се -им се св укрутити се, стајати непокретно и будаласто некуд

гледати“. — Што си се ућутучио тун, што се не мрднеш.

уфатит -им св 1. ухватити“. — Уфатили су и ка“(д)-су кренули да бјеже у

Арбанију. — Вала ми се чињи да ме сан уфатио у зору; 2. захватити, притиснути”.

— Сад је то уфатила купина, драча, не може ни коњ пр"бј а не што другб, 3. от

крити“. — Они су уфатили раднике који су вијенцез гробова“ дизали и оне траке

мицали па и поново продавали, 4. покренути”. — Па је уфатио тужбу у сут ка да

га убио намјерно, 5. зауставити“; в. трнут, преснећиват, 6. затворити, зачепити

отвор, рупицу, закрпити, (при)везати”; в. просут, 7. удружити се”, в. тибет, изр.

уфатит вјеру добити обећање“, в. кмет 2; | уфата“н -тна -о заузет, запремљен,

делимично или у целости“. — Она врећа мала је уфатна, оставију поред ње док ју

не преручимо, в. зафата“н.

уциједитуциједим св према циједиш.

уцрвљ”ат се -а се св“укварити се, напунити се црвима“. — После смо то месо

садијевали у листове, и уцрвља се, и ђаб га понесе, "аира му виђали ниjeсмо (Кж).

уц"укат -ам св укуцати”.

"учан "учна -о научен, вешт”. — Аучни су боју и мејдану. — Учан Јован низ

пушку гледати (5: 123).

учињет учиним св 1. “учинити“. — Ја више не могу учиње(т) никоме

ништа, а могу се бранит, в. видат, 2. направити“. — Свака је жена умјела да
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учини опанке нако је била без руку. — Ђекад се од младе тисовине учине лучци

за звона и цингаре (2:311). — На зубуну учини крст од мрча (2: 282); 3. “уштави

ти”. — Жене су знале да учине те мјеове; в. ћеса, 4. наћи се, појавити се”. — Ја се

учиње повр зада, а ђеца, теке ме виђоше — свитнуше повр Прибевића“н. — Ако

и[м) се ко у пут учини, они реку: идемо у руке овога или онога (коему име помену)

(Ж. 1); 5. јавити“. — Учињећете ми глас да дођем за неђелу дана“, 6. одржати”;

в. парастос, 7. успети, наметнути”. — Он је мислио са“[д) е ће ко-суда учињет да

одере ове богаташе. — »Зле душе.« (могу) некоме »учинити« и наметнути болијест

(2:300); | учињен -a -o “предусретљив, који ће увек учинити оно што може да би

неком помогао”, изр. учињет се невјеш/т) прећи преко провокације као да она

није схваћена”. — Ја се учиње невјеш и прођо поред њега.

"учка ж хук, жамор“.

учкур м врпца, трака којом се дуге гаће везују око појаса“; в. патњик.

учбвит уч бвим св подсм “постати човек“. — Дође вријеме да се уч бви и

тамо ђе никад л”уђи није било.

учујат се -а се в. ромица, уарумит.

уџ"ифрит -им св опити се“. — Их, што је уџ'ифрио, скрајни му се (Бч).

"уш уши ж a. зоол ваш, вашка”; в. фањела, б., “особа без моралног уте

мељења, ништарија”. — Ђе се нађе с ониjeма ушима, | шљив -a -o. — Вазда је

некоје из разреда ушљиво (4:340); | ушљива“ц -вца м, | ушљивица ж. — Посла

ме да тријебим уши ушљивици (4: 156).

"уш!узв за терање магарета.

"уша! узв “слушај, чуј“.

уша“вни“?”. — Неће бит уша“вни.

уши мн“отвор на алатки у који се умеће дршка, ушице“. — Бусовито орање

пребијају укућани ушима од матике (2: 481; | ушица ж исто“. — Оштетиће он и

ушицу о-ćекире, а не што лакше.

ушијеват ушијевам несв. — Немб то да ушијеваш, видиш-(л)и да се

распада; | уш"ит ушијем св“шивењем причврстити, пришити“. — Направе то па

се ушије у робу.

ушикат ушикам св успавати дете »шикајући.« колевку“. — Прича Лазо и

грација, једва сам га ушикала.

ушкопетан"ит-аним св“истући, испребијати“. — Мајде богме, ако ти дођем,

ушкопетанићу те да ти више неће падајт) нам дају задијеваш, | ушкоп'ит-им

св уштројити, кастрирати”; в. направит, устројиш.

ушмркиват -ујем несв“увлачити слине”. — Мбраћу га ја тегнут за нбс ако

не престане да ушмркује ону лепоту, | ушмркнут - ркнем св према шмркаш.

— Њему је лакче да оне слине ушмркне но да отре нос.

уштап м пун месец“ (2: 331).

ушт"иван -вна -о учтив“. — Има уштивнога народа, има још ону људску

ријеч и ују и да су два прста образа сачували (4:111).

уштукнут (се)-нем (се) уганути” (2: 552]; в. навити се.

уштулит-улим св“пригњечити, нагњечити (обично прст).— Уштулио се те

добре и "ено су му нокти поцрњели.
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Ф

фабит фабим несв“повицима окупљати стоку“. — Фабила жена вола:

„Соли, Пето! Соли, Пето!“, а Пето ју слуша, био јој комшија, па вели: „А не

само соли, женска главо, но понекад и воде е би ме осолила да сам ка Ћафа

pујевачка“. — Пастир »фаби« стоку са „Уо! Уо!“ (2:}; | фабнут фабнем св. — Ну,

фабни ону јагњад, не видим их).

ф'ајда ж“корист, добит“; изр. за фајду за малу корист, нека се нађе, може

ваљати“. — Бачи тамо, може бит за фајду.

ф'акета“н -тна -о инвалидан, богаљаст“. — Удовицама се само удовци и фа

кетни људи жене (2: 126]; в. штетан.

факијер-ијерам мали, неугледан човек“. – Čeди, факијеру, Бокте посека“,

| факијера“к-рка м дем ситан човек, човечуљак“. — Тан факијерак никоме ни

на лад није нагазио, | факерић м дем исто“. — Остадоше два-три факерића и

неће нико запазит ни кад умру.

фала ж хвала”, | фалај Богу израз саучешћа (на који је одговор »Помога“

ти«) (2:250); | фалџија м хвалиша, хвалисавац“. — Не могу живјет од фалџија,

лашчина и лармаџија (4: 376).

фалетат - етам несв“гатати, врачати“. — Не фалетај, баба, боготи! нешто је

друго (4: 399); в. урбет.

фаленција ж грешка у игри“ (2: 372); | фалетан -тна -о оштећен, дефек

тан“. — Колико ме др Сол лијечио ка” другу фалетну ђецу (4: 186); | фалит-им

св погрешити“. — Ко у ма чему погријеши (у игри)... каже се »фалио је“ и игра

прелази на другога коме је ред (2: 342). — Читаво то замршевање изгледало ми је на

фалетање (4:296); || фаличан -чна -о дефектан, погрешан. — Ниједан слом ми

није оста фаличан — сваки је здрав био.

фаља ж поен у игри лопте рупица“ (2:345).

ф"амела / фамилија ж породица, фамилија”. — Чекје вазда добро док му

је фамела добро, | фамилијарно прил ' породично“. — Побјегли су с овцама, з

говедима, са стоком, фамилијарно.

фана“т фанта м у картама: момак, »дванаестица«”. — Од адута“ сам има

само фанта и седмицу.

фањела ж “џемпер од грубе домаће вуне“. — Која ти исплете тако грдну

фањелу — руке јбј опале. — Био је тун један Радоњић, фањелу вуњену имаше и

на ну длаку от фањеле по пе-шесуши овакб гмизау на ону длаку. — Тринго нова

је фањела на њему (4:97); | фањелица ж дем, | фањелчина ж пеј“џемперчина”.

— Оће да ми бачи ову фањелчину, а неће да ми оплете нбву.

фасл'ак м покварењак“. —Побише л”уђе, а фаслаци се нат"ићише и са“(д)

виђите што ће бит од овога народа, | фаслаче -ета с исто”. — Какво је фаслаче

нашла (4: 163); в. балавче, | фаста“км исто“. — Усупонила се некијем фаста“ком

и мене доста и за муку и за бруку.

фат / фот м 1. сливник на бистијерни“ (Кж); 2.“захват косом, ширина отко

са“; || фатат -ам несв“хватати“. — Ја се за њега фатат нећу. — Ја да сам најбољи

сој, не би ме облак фата, кад гој оће (2: 463); в. диветина, f фатић м јунац који

се први пут хвата у рало“ (2: ); | ф"аћкат се -ам се несв°хватати се, јурцати за

мушкарцима (обично о женама лаког морала)“. — Оне се нијесу млого фаћкале,

теке кол'ко су стизале, | фаћкалица ж жена слободног понашања”.— (Започесмо!
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о фаћкалицама те торокају, дрежде и преже оне с буђеларима, да и олакну (4:295).

фацулет / фрцулет м марамица, рубац, марама”. — Дом дарује све свате

»фацулетима« (рупцима), а један се привеже на заставу (1: 276), В. крпа. — Кад је

свезала црни фрцулет, није га скинула до гроба. — Кум на одласку дарива куми

6-10 перпера, а ова њега паром чарапа, кошуљом и фацулетом (2: 212).

фаша ж“фаша, табла“. — Сланина се дијели у »фашe« (2: 40); ј фаш"ат -ам
несв1. сећи на веће правоугаоне комаде“, 2. тући“. — Смирите се, ђецо, да вене

фаш ам.

фа“на“к фанка / ф'a“нкоч / фа“нгеч м бот“пиревина Аgrоpyron repens”.

фебруар 1 фембруар м други месец у календару“.

ф'ел / фел” м “вео“.

фел"ар -арам“фењер“ (Бч).

фермат -ам (не)св“признавати, одобравати”.

фес м капа нарочитог облика од црвене чоје названа по граду Фесу у Маро

ку”. — Имућнији ношаху фесове са великим, модрим кићанкама, које су слазиле до

рамена (1:256).

фет м освајање?“. — Код Ледина фета учињеше. —ДокДиношу фетом учиње

ше (5: 474 557).

фет -a -o “стар, изношен, похабан (комад одеће). — Пази псима да не пане

нам да ти раскубу гаће. Не бити фете пристајале. — Као с фетом робом кад из

шкриње изађу (4: 140 289), | фета“к фетка / фекта фетко / фекто исто“. — Све је

на њи фетко, али богме чисто и уредно. — На Јану је фектору?о (2: 410).

фета ж комад”. — Коматић л”еба и фетусира у руке — и за овцама до уве

Че, | фетица ждем. —Било је л'ијепо ако се ускришку л”еба нашла фетица сира.

фигањит-ањи несв“подсмевати се“. — Фигањи отац (4:96).

фижле-ета са псетанце, пашче“, б. дериште, балавче“. — Муч, фижле, није

ово чекиња но мушка брада. — Лажеш, фижле безобразно (4: 189 311); уп. вижле.

фијук м јак звук, звиждук“; | ијукат / фијукат -ам / -укам несв“звиж

дати, дозивати стоку, пса звиждуком“; t фијукћат -ћем несв1. звиждати“. — Није

га мога“ научитда фијукће; 2. лутати, зазјавати“. — Фијукћу некуј ићерају вране,

фићкат -ам несв°звиждукати”; | ф"ићнут-нем св“кратко зазвиждати, звизнути”;

фићукат -укам несв“звиждукати“. — Фићука он полако и иде, а не види што

му бвце чиње, | фићукнут -укнем св звизнути, зазвиждати“.

фик узвоном глас којим се подражава звук наглог удара“. — 3 Градине они

светлећи мета“к: фик — посред) мотбра!; | фикнут фикне св“изненада се одлу

чити на неки поступак”. — Фикну ми у памет да улетим 14:355).

фикат се фика се несв“парити се (о куји)“.

филџан -анам шољица за црну кафу без дршке“, | филџанч'ић м дем.

фиорин / фијурин -ина м златни или сребрни фирентински новац“.

фирм вир. — Ја се куплем у они најдубл и фир, в. коловрат, | фирић м

ф"ис м братство“.

фиc! оном узв за опонашање ударца, в. запеш, | фиса“к фиска м кратак

оштар бол“. — Кренуше а муке а фискови; || фискат / фискат -ам пробадати

(оштар бол)“; | фиснут / фиснут фиснем / -eм св кратко жигнути“. — Кат фисне

— да очи искоче, | фиштит-им сва. “снажно ударити, звизнути”. — Фиштио

га ками у плеће и не знам како му ту не пуче погибија, в. чело, б. “жигнути (о

ишијалгичном болу)“. — Фиштило га више репа и не може никyj; в. ујести, Угрис

ти“. — Змија те фиштила!
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фитиљ -иља м памучна врпца или трака у свећи, петролејској лампи“. — У

ране је стављан »фитиљ« од усукане крпе, који се учини на врху оштар. Он се ста

вљао у рану или »Килу.«, којој није завршило гнојење (2: 551).

ф"ићкат -âм несвв. фијук.

фишек м метак“; | фишеклиje плт“футрола за метке“. — Гребе нас фише

клијама и ремницима (4: 189); | фишечина ж чаура од метка”. — Ми смо после

надили оне веле фишечине од митролеза из ероплана.

ф"иштит-им в. фис!

фјо! оном узв“фију”.

ф'ој м лист хартије“. — Он му даде те му донесе фој карте и лапис и

Скадра.

фортица ж утврђење; гранична караула”. — Озида ти на силу фортицу / На

Стубицу турску пандурицу (5: 467).

ф"брца ж журба, хитна потреба”. — Пола“ко, ч"бче, није ти ф'брца, | форцат

-'āм несв“пожуривати“. — Не форца(ј) ту ђецу, јада“н не био, не мож им) узет

душу.

фот м в. фат 1.

фоча ж каналић за одвод воде“. — Ископаш ону фочу и одбијеш воду од

зада, да не пода“вире под)-зад.

фошња ж мало дете“; | фошњица ж дем детенце“. — Мало дијете зове се

»фошња« или »фошњица« (2:209).

франца ж сифилис“. — Франца... је једина венерична болест коју Кучи по

знају (2: 529).

фрачка ж зоол сврака“.

фрба -ě ж бот“Salix alba L.“; изр, вјенчат се око фрбе живети невенчано“.

фрегат -ам несв“чистити, прати (даску, дашчани под) грубом четком и во

дом, рибати”.

френђија ж поступак стављања дна на котао или казан“.

фресина ж бот вишегодишња медоносна биљка која у ниским грмовима

расте на посном земљишту, врес, Саlluna vulgaris“.

фреша“к-шка -о“свеж“. — Ја ћу ти доније(т) фрешке воде. — Сварио сам

плеће фрешкб.

ф'рк! оном звук који се чује при наглом исецању платна, папира или при

стрзању лишћа са гранчице“. — Ја узе они ленцун и нбжицама — фрк, раскрои га.

— Уфатиш ону гранчицу и — фрк, сма“кнеш сваки л'Ис, | фркат фркам несв1.

“смицати лишће“, 2. полно општити”. — Она се фркала ђе стигла, за исто ју није

штеђела, | фркнут -нем св“брзим потезом расећи, одсећи, стргнути”. — Фркни

то, неј се ш њим китит, | фркнут фркнем св 1. снажно, кроз нос, уз гласан шум,

избацити ваздух из плућа”; 2. “снажно проћи оштрим предметом уз кукурузни клип,

да би се лакше могао окрунити“; в. ча“нкат, | фрктат - им несв“кроз нос, ноздрве

снажно испуштати ваздух (као израз незадовољства)“. — Фркти, када су га добре

насркали, | фрктат фркће несв“исто” (о коњу). — Почео је да фркће, пази да те

не дофати.

фркадела ж игла укосница“.

фркафул”а м/ж“особа која брзо »заборавља« своје порекло и ранији статус,

примитивни скоројевић, гори представник људске врсте“.

ф'ркун м момчић“; в. ћетеце, ђетић (2: 114); | фркунић м дечкић“. — Чи
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бјеше они фркунић с Милом, | фркуница ж девојчурак”. — Она ће му фркуница

брзо заврћет капу.

фрлакнут - акнем св.“бацити снажним замахом”. — Фрљакну кушин намје

ран да лати љевор (4: 316); | фрлач"ит -ачим св“исто”; | фрл”ит фрлим св 1.

“бацити“. — Нуми фрл”и овамо та“ мањи кораћ, 2. нагло устати, скочити”. — Они

фрљише ка да се помамише.

фрметин / фрумет"ин -ина м бот кукуруз, Zea mays”, | фрметиновица /

фруметиновица ж кукурузница, кукурузни хлеб“.

фрњ'бк-бкам јак ударац прстом (кад се велики прст подвије испод палца)”.

— Мбрали су се чуват од Лазовбга фрњбка.

фрњуган м ситан лупеж”; в. зградара; |фрњушит -ушим несв“тражити,

њушкати“. — Виђела баба једнога ђе фрњуши око стаје и окроји: „Поздрави се

ониjeма те су те послали“.

фрс! оном узв којим се опонаша ударац прутом; | фрска-фрска “исто“. —

А ја прут и фрска-фрска, док сам их) све исфашала, | фрскат / фрскат -ам

/ фрскам несв“тући танким прутићем”. — Да си и(х) фрскала по гузици док су

били мањи, не бити сад од њи праштало по бубрега“н, | фрсколит-им несв

дем. — Умјела је она да их) помало фрсколи, теке да не забораве; | фрснут -нем

св. — Фрсни ти њега са“(д), да ти од њега потле не пучу тол”аге, в. бакса“з, |

фрштит-им св“снажно ударити прутом”. — Фрштила га како не би ни шароњу и

десе-дана“ је носио мосур на гузицу, | фрштун м јачи прутић за »дисциплино

вање« непослушне деце“. — Ну се смирите, да не тражим они фрштун, в. траја, |

фрштунић м дем прутић“, в. невал алица.

фрстуна ж мартовска олуја”; в. карамлак.

фрус м “мале богиње“. — Фрус, арб. фpунс, pustularum genus (2: 529).

фрут м летина, годишњи род на сеоском имању“, в. дигнут.

ф'рц! оном, спотај; | ф'рцат -а несв“врцати“. — Фрцају му сузе, не суши

образе, | ф'рцкат -ам несв“понашати се немирно, изазовно, кокетирати”; |

ф'рцнут-нем св тргнути се”, в. врцкат.

фрцулет м марама“; в. фацулет.

фрчи у изр. „трчи фрчи у огањ“ узв. којим се јурилептир кад уђе у кућу (2:

296).

фрчка ж пега, белег на кожи“. — (Шуга) се често пути на ђечијој глави, уко

лико коса обухвата, одржи низом година, те мнозини дјелимично учини фрчке или

ђекоме прориједи косу (2: 549).

фрш оном уп. фрк. — А он нбжице и фрш, paćече му ногавицу, | фршнут

фршнем св одсећи (платно). — И ово друго фршни исто колико од онога (4: 1251.

фуга ж “смрад мокраће, амонијака“.

фуждерм в. фучитуз (Бч).

фујалица ж клизавица“; | фујат се -ам се св клизати се“. — Нема ђетета

којему се може спријечит фујање низ лед (4:346), в. дофујат, | фујгуз м стра

шљивац, кукавица, подрепаш“. —Ђе се нађе с онијем фујгузом, образа ти.

фук оном узв којим се изриче брзина, наглост какве радње, збивања. —

Дош'ан је вук, фук у торину, а он кап вука за витицу, в. цук“; | фукат фукам

несв“халапљиво јести“.- Они фукају и сад ништа друго не виде, | фукнут-нем

св 1. брзо појести, прогутати“. — Фукни то и — за бравима; 2. нагло ући, ускочити“.

— Кад их) виђе, фукну у кућу.
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фукара ж ништарија, олош“. — Видиш-(л)и да фукара умрије: и њима

дође вака“т па липцају. — Једна, веле, побл”егла са свадбе па причала мајци:

Они те сан се вјенчала ш њим поведе ме у једну камару и наврије на мене, једва

се фукари оте: о-свије сватбва“ наша“ мене да јебе.

фукат фукам несвв. фук.

фукса ж блудница, уличарка“, | фуксетина жаутм“исто”.

фуктат -и несв“зујати, хучати”; в. укоп 2.

фуренција ж прехлада”; в. назеб, прелада.

фур ет фури несв“дувати, доносити хладан ваздух кроз неки узан отвор“. —

Виђите окле то фури и затиснитету рапу.

фурмина ж“шибица" (4: 190); уп. hибрет.

фурнут-нем св отиснути низ стрмину”. — Низ двије штице фурнуше бачву

низа страну (4:263).

фуруна ж старинска пећ“. — Старије пећи, фуруне, које су врло ретке, грађе

не су од саме земље гњиле, помешане са »струном од козе.« да боље држи (1: 249);

B. inbила.

фута ж кецеља”. — »Прегљача« је замијењена »футом«. [2: 94]; в. прегљача.

фуцмут м “протува, пропалица“; | фуцмутић м дем; || фуцмутина м аугм.

— Окупиле се фуцмутине и аветиње да уче л”уђе образу; || фуцмуче -ета дем,

фуцмутит -им несв“понашати се као пропалица, ништарија”; в. бан, пролаз,

успијеваш.

фуч"игуз м "кукавица, страшљивац” (Бч).

фучија ж“винско буре, 30—50л, у облику буpила" (Бч).

фуштањ м платно за постељину, порхет“.

Х

хајат хајем несв“освртати се, реаговати“. — Мома спаше не хајаше, но ју

боле сан фаташе.

хајтар -арам саучешће“. — Убијеноме је сјутридан ишао убилац са својим

братством на »хајтар« (2: 205).

халал -а м оно што је допуштено, што је с Божјим благословом стечено“, в.

видаш.

хаљина ж део женске одеће”. — Врх гуња се носила хаљина, која је допи

рала до ниже кољена. Спреда је била украшена црвеном свитом и око ње црним

гајтаном. И шавови на хаљини били су сви пошивени озго црним гајтаном за шаку

ширине (1:256 257).

хамбар м спремиште за жита у зрну”. — У неким кућама има до собног зида

начињен повелики хамбар од дасака. У њему се држе разна жита, свако у засебном

преклету (прегради) (1:252).

харам -амам проклетство“, в. видаш, oарамит, | хараман-мна -о који је

под проклетством”. — Поштени и побожни људи се чувају купити »харамну«, тј.

неопроштену кућу (2: 496).

хатула ж в. ашула.

хватати -ам несв1. (у)презати”. — Јунац се четврте године хвата у рало и

зове се »фатић« (2:18); 2. запремати”; в. почивало; 3. договарати се, споразумевати
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се“. — Вјеру су сусједна племена хватала и утврђивала на станцима преко укрште

нога оружја (2: 199).

хлад м хладовина”. — Зими и уз непогодна времена су обично учили на

огњишту, а љети у хладовима (2: 498).

хранити храним несв“чувати” (1: 263).

хрвање с борба хватањем рукама укоштац, рвање”; в. кидање (2: 346).

хришћаница ж хришћанка”; в. јатмација.

хукат хука несв; в. ут.

Ц

цап'ин -ина м кука на дугој дршци, за померање балвана”.

ц"апица ж крамп, трнокоп“; || цапун м исто”; в. трнокоп.

ц"апрња ж ситна, неугледна људска појава”.

цароват-ујем несв*бити у најбезбрижнијем животном добу”; в. бабоват.

ца“кл"ит се - и се несв“сјати, бљештати”; | ца“ктат се – и се несв“Исто“. —

Да ми је знат што се оно ца“кти к'о (д)-дуба.

ца“л"унут-нем св“пољубити“; в. плаша; | целијеват (ce) -"ијевам (се) несв

“љубити се“. — На Убли, ка“(д) ca“[н) се ш њим видио, дбђе, целијевасмо се, |

целунутнем св. — Да целуне ледан мрамор мјесто брата (2: 248).

цвaнцикм стари аустријски новац у вредности 20 крајцара (пара, новчића)

[2: 93).

Цвијети - и црквени празник уласка Христова у Јерусалим, прославља се у

недељу пре Васкрса”. —У севернијих Куча обичај је, да тога дана деца беру у пољу

цвеће, које се задене више кућних врата, нарочито цветови од »проћеталог дрена«.

Још се начини крст од леске и положи усред онога »кола« од сламе, што је начиње

но на њиви првог дана Божића (1:308-309).

цврчат - и несв“оглашавати се звуцима сличним гласкању цврчка“. — Цврчи

ка цријево на углијев.

цебренут -нем св окрзнути“. — Мене је зерицом цебрснула пушка (3: 332);

уп. чеipc/т), чеiрснут.

цевел”ат -'āм несв“сметено се жалити на нечији поступак”.

цека ж 1. раса, сорта”; 2. масноћа лучевине, црног бора“ (Бc).

целијеват (ce) -"ијевам (се) несв“љубити се”, в. ца“лунут.

цено прил јефтино“ (1: 263).

церат м мелем справљен од борове смоле“. — Од Жпротиска«... хваљен је

такозвани »домаћи цератк, који се кува од ситних лучевих љушчица у води и у току

варења се слијева маст (2: 5311. в. вижитанат.

церовина ж бот церово дрво, варијетет храста Оuercus coccifera L.”, | Це

ровача ж церова грана”; арб. garrishtë (9: 176).

цецат (се) цецам (се) несв“љуљати се”. — У Куча се ђеца цецају на објешен

уривак или канап објешен о греди или дрвету. — Цецам се на дугачкој љуљашци

какве нема у околним мјестима (4: 170); | ц"ецка ж љуљашка, љуљање”. — Цецка

или цецање је у Куча само ђечија игра (2: 344).

ц"ибарцибра -о бистар, прозиран, ведар“. — Небоје цибро. —У цибро пла

нинско вече (7:57).
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циганин м ковач”; | циганисат - ишем несв“упорно мољакати, досађива

ти тражењем”. — Да ве нијеса“м чуо да ми тун циганишете, | циганчит-им несв

“Исто”; | цигански -a -ô који се понаша као Циганин“. — Мичите ми се отoлен,

циганске работе, | цигански прил.

цигли -ā-б један једини,јединствени“. — Циглаједна (смоква) на њу остала

није.

цијев жанат голењача, цеваница, tibia” (2: 37). — Ног"бм га ударио у цијев

от кол”ена мало наниже и почела да му црвени цијев.

цијед м мед издвојен из воштине”(2: 43–44); | цијед"ит циједим несв“про

пуштати течност кроз нешто шупљикаво да се прочисти“; в. ћедило, | цијеђ м. —У

букет свезана и у цијеђ од варена луга умочена једна врста мекане траве (2: 313).

цијеп"ат цијепам несв1..“ Цепати“. — Имали су право да обале јелу коју оте

да би покрили гладу, а била је брука ако се није цијепала како вал”a: мбрали су

закопат сваку л”уску — да би поćекли другу, 2. раздирати (о боловима)“. — Ево

два дана цијепа ме на ужичицу и мука“н ме намучи, | цијепа“ш -пца м геогр

“земљиште између два потока“ (Бc) (12: 34); | цјепотина ж пукотина у камену“. —

Они за улаз у стијене, ђе је мед, побијају у цјепотине дрвене клине о које вјешају

оплетене »гужбе“ у виду синџира (2: 504); в. тужба, | ћ"епкат -ам несв“цепка

ти“. — Ђедо ћепка неке старе штичице и коматиће от кантињела“, | ћ"епколит

-им несвдем. — Сигра се прет кућом и вазда нешто ћепколи, | ћ"епнут ћепнем

св. — Ћепни ми још то једно и доста, | ћепаница ж, | ћ"епка ж, | ћ"епчица ж

дем. — Нађи ми неку ћепчицу да заглавим држало од ове матике, | ћ"епа°к ћепка

-о који се лако цепа”. — Лако се јеловина цијепа, ћепка је (бес кад нагазиш на

чвбр).

ц"ик узвоном звук којим се подражава циjук неких птица“; | цИКаВац-ВЦа

м ноћни лептир. — Вјерује се, да се вјештица претвара у лептира, који се у Куча

зове Жцикавац«; | цикат цикâм несв““ цикoтат -оће несв“исто“ 1. ог

лашавати се циком, цичањем”. — (Цикавац) цикајући завађа укућане, чини смутњу

међу њима и пије варенику, западајући на струнге, ђе се стока музе (2: 293); 2.

"цвркутати“. — Цикотау тице ластавице / Љуто цикте далеко се чује. — А што тми

ном лете ластавице / Којима се чује цикoтање / То ће наше јадне кукат мајке (5:232

234); | цикнут цикнем св“вриснути“. — А слуша сан ђе веле: бива дијете у сан

цикне – зору не дочекива; | циктат - им несв“вриштати, цичати”. — Љуто цикте

далеко се чује, | цикoтање с вриска, цика”. — Врагови су опржени вареником, да

је стало грозно цикoтање (2: 281).

цикват се -ам се несва.“играти друштвену игру у којој два играча опуштају

прсте и узвикују (на „талијанском језику“) бројеве 1–10, па који сабирањем својих

и противникових пуштених прстију погоди „свој“ број — побеђује”; 2. беспосличи

ти“. — Не знају што те о-себе па се циквају и аветају по вас боговетни дан док

их) неко не призами на работу.

циквет"ин -ина м жути кукуруз“.

цикмаж студен, цича“. — Вели студ се зове Жцикма« или »ћић« (2: 332).

ц"икотић м “подгорички мангуп, уличар“.

циликм звук прскања стакла“. — Само се чуо цилик и стакло прште до

половине, | цил'икнут-не св“произвести звук прскања стакла“. — Ниједан прозор

није циликнуо (4:313).
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цинг"ар -арам "цигар(ета)“.

цингара жа, звонце од бронзе, меденица“. — Запуцаше звона и цингаре

[5: 268), б. прапорци“. — На они кофчек је била ка цингара она, | цингарица ж

“звонце“. — Донио испл”аце неку цингарицу и метнуо ју јагњету.

цио цијела - о, у сталним изразима цијели сир пуномасни сир, добијен си

рењем јамуже” (2: 31); цијела трава в. ћелина (2: 28); цијеле овце све на броју”. —

(Кад пастир изброји стоку) пита га укућанин јесу ли цијеле (2:29).

цирикнут -нем св“цикнути”. — Ој соколе, тицо сива / ну циpикни колко мо

Жеш, | цириктат -кће несв°циктати“. — Кад јаребице много циpикћу, такође је

слутња на брзу кишу (2: 322). — Цириктала циpик-тица (2: 403).

цицоглава ж овца“.

циш"оц м подсмех”. — Не бручи, да не служиш свијету за циш'оц.

цједило в. ћедило.

цјепотина ж пукотина, в. тужба.

цквpња м/ж морална ситнеж, особа која је способна само за ситне пако

сти”; в. турбет.

цклад м а оштра кратка стрмина између две њиве, ливаде на терасастом

земљишту”,“ б. узан појас између имања који се не оре, међа”; в. улединит, |

цкладић м дем. — Офуја се низ они цкладић и не знам како врат не сломи.

цкл'о м стакло. — Наша“ је некакво цкло петбм, а да га тражио — не би

више нб би ли дукат, | цклајет се цклај и се несв“светлуцати“. — Ма, да ми је

знат што се (о)но цклај и више куће Јакшине; | (цкл”ет се) цкл'и се несв“исто”.

— Цкли се ка нбл'é(д) танки кад га сунце огрије.

ц"отав -a -o хром, шантав”. — То је цотаво и река“ би да не може никyj,

а кад му што треба, потрчи ка најздравије, | ц"отáт / цóтат -ам / цбTâм несв

храмати“. — А да ти си, Петре, л"јепо научио да цоташ. — Вика је неки да им) за

двије ил”аде ивал"Иде не би цота; | цбт"о -а м хром човек”. — А, ево и цбто, да и

њега питнемо, | цотал” м исто“. — Имали смо и ми у село тије цотала“, нијесу

ни фалили, | цбтоња м исто”; || цот"улаж хрома жена“; в. криват, криво.

ц"офит -им св умрети изненада”; в. савремен.

црв м 1.a. 9, б. “неизлежене пчелиње ларве“. — У (старом) саћу имаде чес

то пути пуно Жцрви“, тј. неизлегнутијех пчела (2: 43]; 2. фолк друштвена игра“.

— Црве играју по двојица, од којих један изнесе обје стиснуте шаке, од којих је у

једној скривен прстен (2: 372); | црвив-а-о“црвљив”; в. пишив.

црвен-а-о“који је боје крви”; | црвенкаст) -ста-о“који има тек назначену

црвену нијансу”; || црвеница ж првена земља”. — (Гунтураћ лијече) привијањем

црвенице, која се у оцту умијеси (2: 16–1745), | црвењет - им несв“црвенети”; в.

модрет, цијев, || црвенило с руменило, црвена боја нечега“.

цревјаж“ципела”. — Има сам на врпрста то курје око да нијесам мога“

цревје обуват.

цреп улаж“велика глинена посуда у којој се на огњишту пече хлеб“. — До

стина у огњиште закопају црепуљу. — На пријеклад се по потреби дрва наслањају, а

тако и сач са црепуљом (2: 86, 1:237.253); в. верите.

цријево с црево“, в. са снијеват, раснијеват; изр, - на жар бурно реаго

вати на ситну провокацију“. — Таман си ка цријево на жар: не можда на ребра не

издушиш.

*)*)

* »Цклада се у Црногораца зове раздио (2: 125).
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цркават цркајем) / цркајем несв“изненада, напрасно умирати”. — Неки

наш ибрет је вика: „Срећнијема луђима жене умиру, а несрећнијема коњи

цркају“, | цркавање с в. крепавање (2: 523), | цркнут -нем св“пресвиснути”. —

Црклаје за њим после по године; || цркавица ж1. говеђа болест” (2:19); 2. мука

која раздире човека”. — Насркала сам се цркавице и пушти ме да да нем душ'бм;

3. “сиротињски залогај. — Тамак изеђи ону цркавицу па отoле на рамо — највише

што смо могли поније(т)(Кж).

црква ж 4. — Неки је наш с косијером кренуо да ул”еже у цркву,

црк"бвни -a -б који припада цркви”. — Пазите да ви овце не ул”егу у цркбвнб,

црквени -а - б који се тиче цркве“. —И пјевају се те пјесме црквене; || црквиште

с место на коме је некад постојала црква, развалина некадашње цркве“.

цркел”ив-а-о“који се због неважних ствари може упорно спорити, ситничав,

загрижљив”. —Тб је цркел”иво, да Ббк сачува, за сваку дркалицу скаче за очи.

црн црна -о “; изр. - образ "срамотан поступак”; црнпјасен бoт“Fraxinus

ornus L.; | црнограб м бот“Ostrya carpinifolia Scop”; | црнокорац м нож“ (2:92).

цук“ м 1. оштар врх, чука, ниска окомита стена”. — Доша“н је от кућа“

њиније па се попео навр онога цука, в. озват се (12: 34); | ц"ука (сука, сук) ж

“главичаст или пластаст врх“ (1: 110).

цук“ оном у изр. Што цук— то фук што се заради, спечали — то се поје

де”, | цукат -ам несв“куцати“. — Виђи ко то цука на пр"бзор, | цукнут -нем св

“куцнути“. — Оца му јебем ко га смије тај — и цукну се у кундак, fy цунем

св благо ударити, куцнути”. — Ваља се, кад путник на пут креће, да »цуне« трипута

прстима од десне руке при изласку о кућни праг, а ради срећна повратка с пута (2:

329); | цу"колит-им дем куцкати“; в. мацола.

цука“p цукрам шећер“. — Ми смо вазда викали цукар, а ови су дана“c

модерни па веле шећер, | ц"украт -ам несв“заслађивати цукром, шећером”. — Ту

моју кафу нем'б ми цукрат, изр. није - у воду не треба журити, чему журба“. —

Пола“ко, ч"бче, није цукар у воду.

цyњ'о -а м доушник”. — Отка“(д) су дошли ови, цуњо, шуњо и шпијо

постали су најболи л”уђи у село, а знају и ђе си се јуче посра.

цур'а“к цуркам танки непрекидни млаз течности, танак извор

цура ж девојка која се свесно одриче удаје“. — Ђевојке које се самовољно

одрекну удадбе (зову се) »цype« (2: 124); в. чука (2:10).

цуран м "ован, по боји главе?“

Ч

чабар чабрав. ча“бар.

чаворог -a -o ж нејасно, само у изр. коза -, јарац - [2: 19). — А уби га Лека

Марашевић / За некакве козе чавороге. — Ту нађоше момче Дујовића / Ђе чуваше

козе чавороге. — Уфатио чаворога јарца /И живоме кожу деријаше (5: 261 300 425).

чађа ж чађ, гар“. — Омpчила се чађбм с котла. — На рану се привија труд

(»усјека«), чађа, пуфкавац (2: 549); | чађав-а-о“црн од чађи“. — Поред огњишта

свети је чађаво, from:sta ж*чађава просторија”. — Ову чађавицу сређујте кад

мене иж ње изнесете, | чађ'о -а м хип тамнопут човек“. — Виђи онога чађа: да

га не знамо, рекли бисмо да су га габели начињали.
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чај м бот вранилова трава, враниловка, Оriganum vulgare”, плави -

исто“. — Ми смо највише брали та“н плави чај, жути — кантарион, Hyperiсum

perforatum”.

чакарат -ам несв“чангрљати, чекетати“. — Шчим то чакарају та ђечина, да

ми је знат, таман ка да смо у млин.

чактар / чактар / чектар -арам велико лимено звоно, за овна предводни

ка или за говече” (2: 19).

чакшире ж плт“широке гаће”, в. таће (1:256).

чалакнут-нем помахнитати“; в. помамит се (2: 521).

чаламан м момак мале памети и осионог понашања” (3).

чалмоноша м који носи чалму, мараму омотану око феса, Турчин”.

чампрагм в. тканица (2:93).

чанса -еж смола од смрче, за мазање струна на гуслама, калофонијум (по

јонском граду Калофону, служи и за справљање смолних сапуна и мелема)“. — Ме

лем се гради овако: помеша »чансу.« (смолу од смрче) с воском и уљем, па све то

троје куха док узаври и после остави да се исхлади (1:313 530).

Чап М. В. ча“ti.

чапат -ам св“зграбити“. — Неки чапали летве (3:191); уп. haиат, | Ч"апКáТ

-ам несв“чупкати“. — Нембте ми тун чапкат, нбјеђите лијепо али се диште, |

ч"апнут -нем св откинути, чупнути“. — Није ни дваш чапнуо, вели да не може.

чапел”ат -'āм несв“

ч"аплијез м бот чапљан, Asphodelus albus”.

чапора“к-рка м 1. окресак, део гране који је приликом окресивања остао на

стаблу“, 2. “мали, неугледан представник врсте“. — Не наликују очима онога чапор

ка штуцованога брка. — Колике има да бидну унуке — ка чапорци, па праунуке, лас

но ка испрдак. — Бијаше овој слична, само мала, чапорак од говечета (4: 115 201

379); | чапорас -ста -о а. “који има облик чапорка”, б. који има облик канџе”; |

чапорнат-а-о“исто”.

ч"апраж a. “кожа“. — Шогоњица... одере једнога јарца, обуче његову чапру

и напери рогове (2:452). — Платио је ка вук чапром (2: 435), б. *»мијех“, посебно

приређена мешина, овчија кожа за држање скорупа и »мјешавине« (2:31, 1:237).

чар м излаз, спас“. — Од ње неки чар ишчекујем (4:252); | чаража.“исто”.

— Нема чаре, мбрам одит у град. — Нема чаре — м брам га истуј. — М'брам купит

ови стог сијена — нема ми чаре. — Чаре ти нема но лијепо језик за зубе (3:479).

— Хајдук мора себе чинити чару и добављати храну ђе је није оставио (3: 121]; б.

“начин“. — Има ли чаре да се то друкше ријеши. — Чаре није да он и прије нашега

до отка није видио кад је дошан бег кавајски с дружином из Прилипа (3: 2421; |

чарет 7. И мушкачарет ка шило (4:347).

чаракат -ам несвв. чакарат. — Што сте (ово убачили у (о)ви жбањић те

чарака?

чаркат -ам несв1. подстицати, подјаривати ватру на огњишту”. — Не чарка

та“ огањ, ч"бче, натруњи ми варенику у кота“н; 2. изазивати нетрпељивост, запо

девати сукоб. — Немб ту ђецу чаркат и задијеват, да ти ја не речем работу, 3. в.

чакарат. — Оставите ми, ђецо, тб чаракање, да ви не д'бдим тамо: | чарнут -нем

св 1. подјарити ватру, џарнути“. — Чарните неко та“ огањ дако више уза“ври, 2.

“изазвати сукоб, кавгу”. — Виђе ли како оно поганче чарну сестру?
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чарапаж 4. — Кучи су имали преко докољена високе и лепо шаране чарапе

(2:256); | чарапица ж дем, | чарапчина ж аугм пеј. — У ове сам чарапчине

проша“ преко Чакора; | чарапуја / чарапул"a ж “неуредна жена”. — Обрни се,

чарапуло, око себе и виђи у што жив иш, fºrme. м“неуредан, прљав човек?

[2: 100); | чарапат -ам несв“мотати се тамо-амо, без сврхе и смисла“. — Чарапа

тудије и не зна ни куј иде ни откуј се врће.

чардак м тешко освојива кућа, кула из које се дуго може бранити од напа

дача“. — Биоје то гласит чардак, ма су се иста“њили они који у њега улазе. —И све

Мрке огњем изгореше / До једини чардак Аћимића (5: 218).

чаробни-а-о“чудотворни”, - стап.

чарш"аф м платнени прекривач (за кревет), заштитна навлака за јорган,

столњак” (ново).

ч"ас М В. ча“c.

част жв. ча“c{т).

чафка ж зоол птица из породице врана Соlaeus monedula”. — Жене су умота

не у црнину качафке (3:129).

чафран м в. кења. — Од зла ока и урока је... чафран, а то је особити камен

црвене боје или нарочити прашак, који се смијеша с уљем и другом машћу, па се

с њим бојају овце љети на раменима и по хрбату, да та боја пада у око, кад неко ту

стоку погледа и с тијем се урок и зло око сузбије (2:311).

чачкат -ам несв°вадити чепркајући“; || чачколит-им несвдем || чачнут

-нем св*дирнури у нешто“. — М"бра дијете нешто да чачне.

чаша • ж, i чашицаж дем. — Мјесто с ознаком 2 зове се »чашица« (2:317),

| чашка ж анат 1. чашицa, patella“. — Чашке сам намјешћа да ника“ква није

била грешка; 2. слој у главици црног лука“. — Пошто се ницина прокине и гној

протече, привија се по која чашка од печенога црног лука (2: 540).

ча“бар / чабар ча“бра / чабра, арб. чибрић, м “велики дрвени суд, понекад

запремине више хиљада литара, за скупљање грожђа, за печење ракије“. — Разднио

је ча“бар. — У чабровима грожђе стане два и три дана; (2: 5788); | ча“брић м ба

чвица за зрно пшенице, ражи, јечма и хељде” (2: 51).

ча“врл”ат -ам в. чеврл аш.

ча“ктар -ара в. чактар.

ча“нкат -ам несв“руком крунити кукуруз“. — Ка“(д)-се добре осуши,

фруметин се чанка, фркне се шилом али нечим остријем уз они клас па се

потле ча“нка с окласинбм. — Збвнеш тун на čедник и уз причу чанкање се брзо

опосли, | ча“нколит-им несвдем. — Он пола“ко чанкoли они печењак, не ита

му се.

ча“п м чеп (2:74).

ча“c / час м “временска јединица, час, изр. умрли час. — Час умирања зове

се »умрли час“ или »мучни са ат“ (2: 247); | ча“сит-им (не)св“задржа(ва)ти се“.

— "Ајде одма и нем"б ми часит.

ча“c{т! / част ж1. част, чашћење“. — Ови углавари доносе са собом и »част«

или »колаче“, тј. печеног брава, хлеба и вина или ракије, и тиме часте родбину

девојачку (1:274); 2. честитост”; в. труба, трумба ј ча“ст"ит Ча“стим св. — Ја га

збвнуо да га частим, а он мене и ручком, није било силе нако да се побијемо,

| ча“збен -a -o “увек спреман да части“. — Он је подједнако чазбен и на дом и у

кафану и поред њега тамо се нем"б фатат за такул"Ин.
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ча“фуна ж петељка од грозда винове лозе, скелет грозда, с којега су поједе

на или скинута зpна (бобице)“.

чв"бр м 1. округласт и врло тврд део у дрвету на месту где је из стабла из

бијала грана”. —Та ти штица неће вал”ат, млого је на њу чворбван; 2. задебљање

које настаје кад се делови чега савитљивог (конца, ужета, жице) на једном месту

чврсто вежу“; | чворић м мали чвор“. — Неће ти танчворић сметат, | чворнат

-a -o a. “који има чворове“. — То је млого чворнато и вал”аће теке да се бачи на

огањ, б. својеглав, неприлагодљив”. — Не мошти ш њим лако издријет, то је

чворнато и недоказано, | чворовак -āка м чворноват прут, штап“. — Припази се,

дијете, да ти не пукне ови чворовак, | чворновак -āка м исто“. — Само он зна

колико му је пукло чворновака“н.

чвркам ударац прстом, чврга”; в. кичел ив (2: 468); | чвркат -ам несвуда

рати чврку”; || чвркнут-нем св“ударити чврку”. —Жив није ако некбга не чвркне.

чврст)-ста -о чврст, крут“, | чврстина / чврстина ж снага, тврдоћа, ја

чина”. — Мислили су етела"ко, а накасали на чврстину, | чврстит чврстим несв

"учвршћивати”. — А што то толико чврстиш — нећеш тун вола везат.

чврста ж минерал настао таложењем (из сталактита)“ (12: 34).

чевел”ат -ам несв“говорити неразговетно“. — Не чевел”alj) нб збори да те

разумијем.

чевра ж “бела марама“. — Ђететова мајка дарива хоџи на одласку тако звану

»чевру«, а то је бијела махрама (2: 215).

чеврл”ат / ча“врл”ат -ам несв“много причати, ћаскати у доколици“. —

Чеврл”ају оне обје, ма се ова мање чује, | чеврл”ача / ча“врл"ача ж. “прича

лица“; | чеврл”ачица / ча“врл”ачица ж причљива девојчица, причалица, мала

брбљивица“. —Ђе ми је она чеврл”ачица, дају мало тегнем за капуру.

чеврма ж потковица”; в. запет, плоча (2: 16).

ч"еговић м чији је презименом, од којег братства”. — Вели ми један ис

Петровића“н, чеговић бјеше — заборавио сам.

чегpс-стиж сукоб, чарка“. — Утри злобу и чегpс међу народом. —У вагони

ма чегpст око сједишта (4: 242 395); | чег"рснут / чегршнут -нем св “мало огре

бати, окрзнути”; в. цебрснут.

ч'ек м човек“; в. домазет.

чекат -âм несв*чекати“. — Поздравио сам му се да га више нијеса“м мога“

чекат. — Чекау да му душа испане, в. диветина.

чекат -ам св. "пресрести“. — Чека те овце да не "ојду у лозе. — Чека га,

дијете (2:9).

чекија ж вага с опругом“.

чектар м звоно на овци, крави“, в. чактар, утич.

челебија м млад господин, титула за школованог човека”. — Ђевојке ме:

Јефто звау а невјесте: челебија (2: 410).

ч'елит -им несв“поравнати се полукружно или у правој линији (о овцама на

пашњаку)“. — Овце жнеле«, кад све једна поред друге полукругом полако напријед

пасући шећу (2:28); | чело с анат 1. "горњи део лица“. — Нека грана га фиштила по

челу, могла му је очи избит, 2.а. “прочеље, место затрпезом резервисано за домаћи

на или угледног госта“. — Мене су сели у чело трпезе, б, горњи део лежаја на коме

се налази Глава“; в. акнут, | челобоља ж бол у чеоном делу главе“. — Челобоља, за
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коју се држи да долази због »спадања вјеђа«. такође се лијечи трљањем ракијом (2:

516); | челопекм стрма каменита страна уз коју сунце директно удара у очи” (12:

34).

челаде -ета м човек, људска јединка“. — А та“ Мил"ан Јанков је, веле,

био најпростије челаде у Поповиће. — Старбме челадету вјетар и прос кости

пува; | челадински -ā-б“људски“. — Тадар ћеш знат траве за сваку сточну и чеља

динску болест (2: 295). — Готов (је) своје нокте или смртоносно гвожђе зарити у

чељадинско месо (3:411). — Сваку сам челадинску муку огризла и неће ми бит

ла“кче ако ме једна мине, | челадински прил људски“. — Они не умију друкше

нб како треба, челадински.

чемер м горчина, жуч”; | чемерика ж бот биљка горког и отровног плода

Veratrum“.

ченгеле / ченгели-ела“ плт трокрака кука за вађење канти из бунара”. —

Ка“(д)-селама сма“кне али окине, вежи ченгеле и тражи док ју не закучиш.

чепат чеплем несв“газити“; в. диветина, петкамењи, сазуват, | чепукат

-укам несв“шеткати, ићи кратким корацима, полако, старачки“. — Бабајош помало

чепука и вели да јој се не 'ита на Бријег (Ж. 32).

чеперит се -им се несв“верати се“. — Викни на ту ђецу, видиш-Елји кудије

се чепере на та“ цук. — Народ обојег пола је привикнут чеперењу неприступнијех

стијена. — Никад се нијесам чеперијо да фатам тиће и разурам Тичиња гнијезда

(2: 504, 3:50); | чепер'а“к-рка м мера за дужину, размак између врхова палца и

кажипрста“.

чепина ж?

чепркат -ам несв“радити с ограниченим физичким моћима, чепркати“. —

Отиш'ā“ је у лозе и нешто тамо чепрка, да му вријеме прође, | чепркуша ж

“овца“.

чепрл”ат -ам несвовлаш копкати, чепркати”; | чепрљнут-pљнем св заче

пркати“. — Стане на мјесто ђе је најприје чепрљнуо (4: 187).

чепур м “?”. — Не вјеша се пушке о чепуру (5: 308).

ч'епчија / чипчија ж в. Горужда.

чергаж“цигански шатор”. —Габели су отаборили на Биоче: "ено им) черга

на Анове, | чергаш м Габељ, Циганин“. — Раширише се чергаши, са (д)-те да

траже да кала"ишу кота“; || чергашица ж. — Ето и(x) чергашице да ни фалетају.

черек м а. четврти део нечега, четвртина заклане животиње“, арб. Катр, б.

*четврти део рала, аргат” (2: 49); в. месечева мена, прва четврт“. — Ако мијена не

донесе кише, над је да ће ју донијети »черек (прва четврт) (2: 331), г. комад од

ломљен од нечега“, черек од косе (2:79).

черјен м неколико паралелних жиока изнад огњишта о које се »вешају ве

риге, месо, разне дрвене ствари које се хоће да се суше.«” (1:251). — Још му висаше

кила сала о черјену. — Над огњиштем је прикачен »черјен.« (2:87).

чест"ит -a -o a. “срећан“. — Све ви здраво и честито било. — Добро јутро

и честитви Божић (2: 239 263), б. богато награђен“. — Бићете честити ако нађете

изгубљену цареву кјер {2: 283-284).

чета ж1. група осветника”; в. замијенит се, 2. “пљачка, крађа“. — Милија

Мишов и Радован Радошев Ивановићи доводили су из чете многе волове (2: 474);

| четица ж. — Чета састављена од четири-пет људи Звала се »Четица«, а МИМО Де
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сет људи бројила се »добра чета« (2: 191); | четник м заст 1. припадник чете”.

— Некад се сви четници који освету изврше нијесу истицали ревношћу (2: 173).

— Појединац који је сам собом, без дружине, изван на крвничка племена четовао

звао се »четник“ или »нотњик« (2:191). — Бивало је и таквијех четника, које нијесу

непријатељски пси лајали (2: 193); в. замијенит се, 2. припадник српске нацио

налне (»националистичке“) војне формације у 2. св. рату“. — Ударили на четнике.

— Додио је овође за вријеме четника“. — Партизанима су четници више сметали

но Њемци, || четобаша ж предводник чете: || четовођам исто“. — Таква чета

имала је и свога старешину, који се звао »четовођа« или »четобаша« (2: 192); |

ч'етоват-ујем несв“бити на походу у саставу чете”, в. занудит.

четворогодац - оца ж коњ у петој години живота“; || четвороготкиња

ж кобила у петој години живота“ (Бc); | четворојагњица ж петогодишња овца,

која се четврти пут јагњи“; || четвртак -āка м четворогодишњи ован”. — Закла

добра овна четвртака (2: 11; 5:41); | четврта“к -тка м четврти дан у недељи“.

— Неки је вика да ће Велики петак бит у четврта“к, | четвртина ж део точка

»зетских« кола” (2: 61]; в. пора, | четврторалац -лца м “во у четвртој години орања”

[2: 18); | четириш прил четири пута“; || четрдесница ж четрдесетоднев

ни помен”. — Четрдесница је била једноме Вујошевићу. — Била четрдесница, па

полугодишњица, па годишњица — то ти је подуше.

чефуна / ча“фуна ж петељка грозда“.

чефутат -ам несв“скидати перје с кокошке, пилета”. — Гарантујем да си је

чефута (4:297).

ч'ечерав / чечурав-а-о“коврџав, бујне коврџаве косе“; | чечер"ан м “момак

бујне коврџаве косе“. — Бјеше ли тамо они Светов чечеран?; | ч'ечерка ж“кокош

ка накострешеног перја“. — Приђе чечурава ђевојчица са затегнутим капцима на

крају косих очију (4: 179).

ч'ечма ж извор“. — Имамо тун двије чечме. — Именом чечма и точак озна

чава се у Кучима извор, који се у других Срба зове именом чесма (1:13, 2361; в.

корито.

чешагија ж алатка за чишћење, тимарење коња, говеда“ (Бc); | Ч"eШа“Л?

чешлам 1. “. —Ималаје добре чешл”ове; 2.“чен белог лука“.—Ја се не би бранила

од два-три чешла бијелбга лука, | чешл”ић м. — Узела јб-је један чешл”ић, |

чешл”ат(ce) -ам (се) несв“прстима рашчешљавати вуну”. — Пошто се вуна осуши,

чешља се прам по прам међу прстима (2: 30); в. бадијават, | чеш”лар"ин -ина м

“зидни џепић за држање чешљева“; | чешат (се) чешем (се) несв“грепсти, трља

ти кожу да се смањи осећај свраба“; | чешњак м бели лук (2:54).

чибук м камиш, невелика цевчица у коју се усађује цигар(ет)а при пушењу”.

—Не смије имати дужи чибук од једне ромаче (2: 483).

чибулица ж бубуљица“. — Дођи да ти привијем ту чибулицу.

чивија ж ексер"; || чивица ж дем.

чивит м модра, љубичаста боја“.

ч'иволит -И несв“бити на оскудној испаши“; в. прлажина, ширина.

чивтови мн“бирани кукурузни клипови који се остављају за семе“. — Бирани

класови, за семе, који се вежу у »чивтове« и вјешају о ленги (2:49).

чигурица ж мали пиштољ“. — Гусињац се сјећи недаваше / Но имаше чи

гурицу малу Ј. Иза паса пиштол извадијо / Пиштолу је огањ поклонијо / И Ђурово
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срце изгоријо (5: 155).

ч'изма ж врста обуће, обично кожне, која сеже до колена”.

чијукат -ам несв“?”. — Ја са стварима чијукам (4,395).

ч'икат -ам несв“изазивати на двобој“. — Чикање на мејдан увијек је бивало

међу другоплеменицима; | ч'икнут-нем св. — Част братства није могла поднијети,

да не дадне мејданџију, кад им је другобратственик њихова братственика на мејдан

чикнуо (2:197).

чињет се - и се несва. “правити“. — Тб се чињи: испршти се у посуду и

онда га на огањ гњечиш (Бc). — Жене су чињеле обућу, те опанке начињале (2:

99), б. припремати”. — Доша“ је Даниле, оће да се чињи годишњица. — Требали

су чиње(т) свадбу. — Ми ни онда нијесмо славили нако чињели обичај (4, 86); в. за

топ, в. радити, обавити“. — Кад је умро, та“ма су му ту обдукцију чињели, г. пo

магати, показивати предусретљивост”. — То је била кућа која је свакоме чињела,

изр. „чинити Амин“ “ритуално потврђивати одлуку племенске скупштине бацањем

камена на гомилу (са значењем да онај који одлуку прекрши заврши под таквом

гомилом). — Кад би се донела одлука, скупштина је по старом обичају »чинила

аминк: сваки би узео по један камен у руку и бацио на сред скупштине, те се од тога

камења начинила омања гомила (1:216).

ч'ини чини црна магија”. — Мађионичке »чиник састоје се у »замршевању

урезника и везању узлoвa« (2: 298).

ч'ипа ж овца с малим сисама“; | ч'ипа“ц чипца м оштра и тврда планинска

трава“.

ч'ир м гнојни оток, ulcus“. — Чир... добија по народном вјеровању онај што

некога бије у бадњу неђељу. — Чир или ницину, кад се појави, тичу оштријем ножем

(2: 520 540). — Чир намучи мука“н док они спечак од њега не искочи и тама мож

да“нут, | чиpић м дем. — Искочио му неки чирић на нбс и не да да га пипнем, |

чиpица ж. — Скочио му чир на ногу и чирица под кољено (2: 379).

чиpикава“ц -вца м зоол зрикавац“. — Они чирикавци у лето могу тако да

те заглуну да идеш ка пл”ан. —Кад л”ецки чирикавци почну да чирикћу, могу те

заглушит, | чиpиктат - икће несв“оглашавати се као чирикавац“. — Једној јареби

ци, која је на грану чириктала, рече лисица (2: 464).

ч'исан числа -о блед, болешљив, анемичан до прозирности”. — Нема душе

у њу, числа, попила ју мука и л”епче се копају.

ч'ис(т) чиста -о“чист, уредан“. — Малоје чистије и уредније кућа“ од њене;

| чисница ж жена чије је домаћинство чисто и уредно“. — Она је вазда била

чисница, а и сад, ка“(д)-је остарала, кућа јој је чистија нб код овије млађије; |

ч"истит-им несв1. чистити, уређивати”. — Она ва“зда нешто чисти али у кућу али

прет кућу. — Иде да чисти ливаду, да макне који ками; 2. крчити“. — Чисти они

крај "о-дола, да убачи у њега у коју крт блу.

читав-а-о“цео, потпун, целовит“.

читат -ам несв“читати“. — Ова се ђеца спрдају збабом: она научила слова

и узме што да чита, а они веле да се спрема за факутет.

ч'итвакм каменчићу игри петкања, »петкаш.«”. — Кад ми речемо »читвак«,

Кучи веле што ви је то? (Бе).

чити -a -ô в. ћити.

ч'итулаж породична књига умрлих“ (1:113). — Братства су држала заједнич

ке читуле (2: 129). — Спасоје је писа све нас Симоновиће, од Радоње Симонова:
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он је све писа у књигу ка“(д) је гој ко умро, звала се та књига читула.

чифлија ж “ловачка пушка” (2: 64).

чифт м два истоветна или слична предмета, пар, два клипа кукуруза увеза

На ЊИХовом комушином”.

чифтат се -ам се несв“играти се с пет каменчића“. — Чифтање је сједећа

дјечја игра с пет камичака величине доброга љешника (2:341).

чичак чичка м бот биљка из породице главочика Цара major L.“.

чкатчкем несв“мокрити, уринирати“. — Отишлаједачке, ако није срамота

реј || чкиња ж мокраћа“ 12:46).

чкил”ет-им несв“гледати полузатворених очију“, в. пот.

чклампавија ж скитња“. — Он се нада“ка па отoле у чклампавију.

чклан м 1. члан”. — Бојат се да ту не умре који чклан породице; 2. чвор“.

- У шивењу су пазиле, да им се, макар и нехотично, не свеже чклан на концу којим

се шије, јер се вјеровало, да то уди покојниковој души (2: 264); | чклана“к-нка м

зглоб“. — Мали је сниjeг, нема га до чкланакан. —И трава има оне чкланкове, |

чкланат-а-о“Чланковит“. — Ђекад га »завлаче.« »влачом« од »чкланатога« прућа

(2:48); | чланан -а -о пруће в. завлачит.

чкл'апит-им несв“ударити“. —Нуми се мачки, дијете, дате не бичклапила,

уп. шклашиш.

чкрапа ж геогр“шкрапа, усек у кречњачкој стени, јама“.

чкрж'ет -им несв“шкргутати зубима“. — Ка“(д)-спи, он чкржи зубима (4:

392).

чкрл”уга ж“штап са задебљањем на врху”. — Он се није одваја од оне своје

чкрл”уге више нб владика.

чм"интаж овца“.

чмича“ц -чца м чирић на очном капку”. — Кад неком на око чмичац искочи,

мисли се, да ће му мајка родити брата. — Чмичац... долази на око, према народноме

вјеровању, кад га неко некоме наметне или предадне (2:319 540).

чобан м “пастир. — Мбра чобан у превијачу да лежи на торину. — А

ови Душан, чобан, чува е јагњат, в. запада, пас/т); | чобанин м “пастир“.

— Није чобанин ако се не скваси и не смрзне, | чобаница ж пастирица“. —

Мање је било чобаница“, оне су биле у кућу и око куће, | чобанче -ета с

млађани пастир. — Док је корота, не чује се пјесме у селу и чак ни чобанчад

гором не пјевају (2: 268); | чобанчић м дете пастир. — Ја сан чобанчић био

и лијепо пантим ђе сам и гледа, | чобанч'ина м пеј. — Викала, веле, нека,

ка“(д)-сују водили сватови: „Ајте, здраво, чобанч'ине — нема више јебачине“;

чобански -a -б који се тиче чобана”. — Ја сан се заисто наијо чобанскога

л”еба, | чобанство с пастирски посао, пастирство“. — Старац се забавља...

лакшим пословима, а најчешће чобанством (2: 109). — Прије домаћин одређива

к'о му је за чобансво, а к'о за други поса“ и учио га на вријеме; || чобановат

-ујем несв*бавити се чобанским пословима“. — Оће ђедо да још мало чобанује,

да не заборави.

чогол”ат -ам несв“гунђати, изражавати незадовољство нечијим поступци

ма”. — Не престаје да чогол”а, а не знам ни о коме прича ни што јб(ј) је учињио,

в. цевелат.

чоек / ч"ек м, Вјд чоче, човек“. — Неожењен чоек — таман чоек, ожењен
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чоек — пола чоека, чоек жђецбм — ништа чоек. — Неки чек тражи Петра.

чолак м човек без руке или без прста“.

чом"ига / чом"рга ж крвни суд који на челу набрекне човеку у тренуцима

љутње“. — Видиш-(лји како му на чело скочи чом ига чим се нечим насрка. — Боси

чомpга међу очи (4: 305); | чом"pдит се -им се несв“мрштити се, мpгодити се“. —

Ништа се нем'бј) чом"pдит, нб по итај) за овцама, да не бидне друга.

ч"опкат -ам несв“чупкати“. —Нембтб чопкат нбузмита“ комат али батали,

| ч"опколит им несвдем. — Не могу га одучит да не ч"опколи, | ч"опнут -нем св

чупнути“. — Жив није ако нешто не ч"опне; || чоплит чоплим несв1. скидати

зрно по зрно (грожђа) или лист по лист (са гране). — Што чоплишту лозу, имаш и

какве друге работе; 2. “причати без смисла, брбљати“. — Били мога“н мало мање

чоплит — не могу те слушат и да је паметније, в. тица.

ч"ораж овца“.

чофрге дивљи кромпир” (2: 54).

чпија ж потказивање, шпијунирање“. — Но је члија настанула давно / Чпија

клета, да ју Бог убије / И Кучи су макул наодили (5: 219).

чл'ура“к-рка м зоол шкорпија”. — Ујед од члyрка, скорпије или акрепа, како

га мнозина зову, лијечи се мазањем уједеног мјеста и отока маслиновим уљем (2:

544).

чубра / чубраж 1. коза кратких ушију“; 2.“жена малих ушију“, | ч"убрица

ждем 1. овца, коза кратких ушију“; 2. сорта грожђа” (2: 56); | чубран м јарац

кратких ушију“ (2:19); | чубром човек с малим ушима“.

чувалица ж мало, опрезно пашче“ (2:9); | чувар м 9. — Били су пратилац и

чувар млогије живота (Ж); || чувара“н -рна -о који брижљиво чува, штедљив”, |

чуват (се) чувам (се) несва.“чувати уопште, пазити, бринути”. — Ко се чува и Б"бг га

чува, б.“штедети“. — Чувала је све што се могло чуват, в. "бити чобанин“. — Његов је

поса“н да чува, изр. чуват јагњад онемоћати“. — Јеси ли наредан да чуваш јагњад.

чудо с 9. — Вала ми је чудо што се не јавише, | чудит се -им се несв. —

Доша“ је, насум, вака“т да се чек чуди ако што лијепо чуне; | чуда“н чудна -o

“необичан”. — Чудан сам са“н снијевала, | чудество с необјашњива појава”. —

Свака сам чудесва у мој вијек пребачила, а са (д)-ми се чињи да је највише да и

чоек може да се роди, | чудноват-а-о“чудан”; в. снијеват; || чудновато прил

*невероватно“. — Тб је чудновато да се рече да за дваез дана“ двјеста и педесе

кила“ сира се скупило.

чујат чујам несв“слушати“. — Ја сан чуја да је то велика сила и богата, |

чујање с чувење“. — Ја о томе понешто знам по чујању од бабе и ђеда (Ж. 26).

— Заратили Косор и Сеоштица заседам година“, а за то се на Косор није чујало,

| чунут чунем (не)св“чути”. — Је ли се што чунуло за та“н воз, има ли још

мртвије, | чут чујем (не)св1. исто“. — Чуеши, дијете, да Ббг да да напредиш, 2.

“осећати непријатан мирис”; | чут чујем / чунем св доћи до неке информације,

чути”. — Ако што чунеш за њи да вал”á, смири им) ону јатку несретњу.

чука арб, чуке, ж 1. животиња с малим ушима”. — Има сам ја неколике

чуке, необичне, малије ушин биле, 2. вис, брдо, с једне стране стрмо, а са друге с

благом падином, обичније цук“; | чукан м "ован, јарац (али и човек) малих ушију“.

чукун- префикс за означавање четврте линије сродства“; | чукунбаба ж

“дедина мајка“, frºm м дедин отац”; || чукунунук м синовљев / кћерин

унук“; | чукунунука ж синовљева / кћерина унука“, | чукунунуче с синовље
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во / кћерино дете”; в. шукун

чула ж в. чука 1.

чума ж куга”. — Чума или куга... постала (је) од вјештице, која је ђевојком у

виду море свијет морила и по смрти се прометнула чумом (2: 525). — Срби вјерују да

се лампијер... промеће вуком, а женска, ако је ђевојка, чумом, па купи ђецу, а ако је

старија жена, »кољаром«, те мори свијет (2: 292). — Умори чума кокошиња (4:253).

чунг"ар -āpºа м јадно старо чељаде“. — Ено га они чунгар на упрет, не

излази ни до прага; || чунгарит - арим несв“таворити, живети последње дане”. —

Не излази више никуј и чунгари на упрeт.

чупат -ам несв“вући, извлачити нешто трзајем“, | чупкат -ам несв1. чис

тити ситне травке, плевити”. — "Енo ју у фруметин, чупка траву, да бачи прасету,

2. “узимати мале залогаје, грицкати“. — Злорано ли ми је ово дијете: не 'ије нб теке

чупка; | чупколит-им несвдем. — Ови моји пивници, ђаво им) га попио, добре

потежу, а умију и да чупколе пршуте и сира, | чупнут-нем св“презалогајити”.

— Оћу да нешто чупнем. — Ја узе нешто да чупнем. — Вала "оћу да нешто чупнем,

а чисто су ми уста затворена да не могу ништа обис.

чут в. чујаш.

чучак чучка м "вучjи род“. — Вук се по народноме мишљењу дијели на ро

дове: »чучак.«, »пожмиреп« и »мрков“. — Вук чучак, који чучећи издалека гледа

стоку (2: 334, 3:68) Од свију је најхрабрији мрков, || чучат чучим несв“чучати”;

| чучнут -нем св. — Ја чучну подједан ббр.

чуш!узв“чујеш“. —Чуш! — посе леденице (4:347).

Ш

џагад'ур / џегадур -ур'а м м храбар, силовит чоeек”. — Немб се фатат с

онијем џагадуром да те не остави грднога (К Кс), в. зорлија.

нада ж цеста, колски пут”. — Она отoле преко Косора пјешке, а ја сан

џадбм, разминем се ш њом (Ж20).

џамадан м в. иемадан.

шамија ж, в. мај.

џандамерија ж војнички организована државна полиција, жандармерија“.

— Збрио се и био замјеник комаданта џандамерије; | џ'андар м полицијски

службеник, жандарм”. — Ка“(д)-су га почели џандари пратит да га фатају, он је

побјега“ ш њим овође у тазбину.

џ'ања ж бот варијетет шљиве, џанарика“.

џ'аража.“неуредна жена”. — Реј ће џара ка друга (4:381), б. будаласта жена“.

— Дође ми џара и поче да блеји, једва сам чекала да ојде (Бc).

џаркат -ам несв“провоцирати, изазивати“. — Нембте се џаркат, да веја не

смирујем, | џ'арколит-им дем несв“исто“. — Није жив ако некбга не џарколи,

џарнут-нем несв“изазовно дирнути, пецнути“. — Виђи поганштину: џарну ју — и

учиње се када ништа није учинио.

шасм“стрес”. — Осмјехну се он сам собом кад се увјери да није ништа друго

сем џас и страховање (3: 69); | џ'аснут (се)-нем (се) тргнути се, стрести се“. — Он

је џаснуо као да пред њим прште бомба (3: 676, 7:57).
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џбањ /жбањ м "буренце”; || џбањић м дем.

џбарит несв“влажити (од слабог подземног извора”). — На ту ливаду вазда

помало џбари (Бc).

џгаураж 1. рупа у немалтерисаном зиду“; 2. кућерак од сувозидине” (7: 66

130).

шгл"ијеб м дубока вододерина”; в. жлијеб, | шглеб"ина ж исто“. — Сакри

јевали су се по тије џгл”ебина“, ма поред овије нијесу могли за млого.

џебеана жмуниција” — Сваки војник је бринуо за своје оружје, »џебеану« и

»таин.« (2:183).

шевел”ат (ce) -ам (се) гложити се“; в. табел“, табел ски.

Џевап -апа му изр. дат - задовољити потребу, уредити нешто, смирити су

коб. – Млогоме треба дават џевап, а више се не може. — Ал је тешко џевап дати кавзи,

шезва ж (1:253); | цеза ж “џезва” (2: 88).

шемадан м део мушке народне ношње“, в. туњ (1:256).

џенабет м спадало, напаст“. — Не мош се од џенабета отрес, мораш му се

насмијат, а некад би га слатко фрснула.

џенгеле плт трокрака кука, ченгеле? (Ж23).

џеп / жеп м. — Ја нешто пипну у џеп десни: ево некаква ббмба.

цепа ж жена ограничене памети“ (К), | цепат џепам несвр брбљати“. —

"Е, колико мога да џепа и да ју језик не заболи (К).

цефердан м украшена стара пушка” (2:91).

шехраж в. чера. — Хинсана је лако познати на џехру (3:81).

џеџат џеџим несв“узалудно ишчекивати“. — Џеџала сам на џаду двије уре,

а они отишли да попију »по једну« па заборавили да броје.

џивџан м “врабац“.

џида "копље“. — Набијали (су) непријатељске главе на високе „џиде“. —Нао

стријо џиду дреновачу Лпа нaтаче Османову главу (2: 188; 5:111).

шиџалица ж чобанска игра с бројалицом” (2: 343); | шиџање с исто”; |

ниџеле први члан бројалице у џиџању”. — Џиџеле, бибиџеле, једно звоно, друго

Звоно, катареци, зеци, кога зеци допадоше, мога брата јединога, он га зове на вече

ру, није коље вечерати, ни у земљу погледати, зучи, бучи, мичи (7: 73).“

шбгл'ан м 1. велика кост, обично бутна”; 2. човек који се „дохватио“ било

какве власти”. — Који су то џбГлани додили на ту куференцију?

шојат Иџбј"ит - им несв“стајати безвољно, дреждати, с муком нешто ишчеки

вати“. — Ја сан ту џбијо цијели дан (Кж), в. иошаш.

ш'ока ж кратка горња хаљина од бела или црна сукна, са рукавима који се са

спољашње стране завршавају троугластим изрезом. Џока може бити спреда затво

рена или троугласто отворена, а уопште је на прсима и по рукавима лепо извезена и

ишарана и још има на мишицама подугачке црне ресе” (1:259)(Кс).

џ'ораж крмача (К).

шоџат им несвв. иојаш. — Подигла ми је оцјену док сам џоџала у кући (4:

188).

џупа ж сукња од грубог сукна”; | шупелета, арб. иуплета, ж део женске

ношње“. — До тела се носила хаљина или џупелета, која је допирала до листова.

* Уз ову џиџалицу дописујемо Предојевићев додатак: Лијепа је џиџалица / Загонетна бројалица /

Цица-мица/Гмизалица /Бајалица/ Низалица / Здувача / Исањалица / Чуо сам је /Од Радича /У раздање

/Пред орање.
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Имала је широке рукаве. Џупелета је била од белог сукна и лепо украшена по пр

сима и по крајевима рукава дугуљастим парчадима црвене свите, која су везена

свилом и пришиванаједна до другог (1:257259,2. 92). — Обукоше женске џупелете

(5: 473).

|||

шав м шивење“, в. крој, | шавац м кројач” (2:71); | шавачки -a -o "кројач

ки” (2:71).

шака жа, анат“део руке од зглавка, запешћа, са свијеним прстима“. — А он

стиска“ те наредника — пл”ас — шаком по носу, б. мера за дужину“, в. хаљина,

подланица (2:79); изр. оfg/-шаке до лакта ударити се шаком једне руке по савије

ном лакту друге, као гест ниподаштавања”. — Одмјерио им) га о-шаке до лакта, |

шакетат се -ам се несв“тући се песницама, песничати се“. — Они се шакетају ка

o(д)-шале, ма и та“ма бидне грдније.

шалаџија м/ж шаљивчина”. — А био је вели комендијач, шалаџија.

шанац м заклон”. — Бивало је и такијех бораца, који... би пуцао... ногечке,

па да га дружина присиле... да се као други за шанац склони (2: 185); | шанчић м

*мали заклон”. — У боју је свак себи правио шанчић или метериз (2:183).

ш'āп м болест оваца“.

шапажа. *, б. “велика рука“. — Нем"б да те уфати у његове шапе, | шап'ов

м“пас са белегом на шапама“.

шапјело с жута боја” (2:71).

шапковина ж дрвенаста коровска биљка широког листа” (7: 129).

ш"апор м а. “шумор, шуморење лишћа“; б. “жамор, тих шапат“. — Нека и(x)

тамо, што ти смета њин шапор, | ш"апорит -им несв“шапутати“. — Скупиле се

тамо и нешто шапоре (Бc).

шараж 1. тестера за трепанацију. — Одмах узима шару, која има облик кружне

тестерице, и почне је вртити полако на једну страну (1:312). — Шара или шароњање,

арб. шаре, је једна од најинтересантнијих радова народних оператора. Шароњањем

се врћела, »трапавала« људска лобања (2: 553). — Гледао сам по двије шаре на једној

лобањи... Приликом шаре се мјесто наркозе давала љута ракија (2: 553-554). —И »ћo

тек по глави, с којега је била уобичајена тако звана »шара«, мирен је као и рана (2:

171); | шароњање с трепанација”. — Био је неки на Медун, звало се шароњање,

он му је вртио кбс од главе те му је извадио 'откости да му остане "увијек та рана

незарашћена, в. шара (2: 553, 1:310-313), | шароњарм трепанатор“. — Сутра дан

шароњар скине отвор и нађе кост „бијелу ка јајце“ (1:312).

шара / шара арб. шара, жа. “шарена крава, шаруља“, б. овца беле длаке са

црним шарама по глави” (2: 10); в. вара, | шарабан м шарени јарац“ (2: 19); |

шаран м "ован беле длаке са црним шарама по глави”; || шара“ц шарца м шарени

коњ”; | шарка ж тип пушке”. — Није такви адет у Латина / Шарку пушку да истуре

мучке (5: 51); | шар"бка ж овца“; | шароња м°во“ (Кс) (2:18); | шаров, арб.

шарови, м име пса”. — Ако викнем Куче, вишина те дој за мном и моијем шаровом

ка за свијема вама (2: 151, 2: 9); в. завиђет (Бc), | шаруја / шар"улаж шарена

крава”. — Мркуја виша, шаруја претља, па узми коју ој” (2:18, 489); | шарун м зоол
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“змија шарка“. — Најотровнијом змијом сматра се „шарун”, иначе и „поскок“ (2:

337); | шаруница ж a. “шарена коза” (2: 19). — Побјегоше срабљиви Латини / Ка

шогаве козе шарунице (5: 73), б. “шарена птица”. — А за њим су крстати орлови / И

у јата тице шарунице (5:232]; в. тип пушке, шарка“. — Дофатише пушке шарунице

(5:73).

шарабај м запрежна кола”.

шатлан м формула у бајању”. — Шатлан, батлан, говно ти на длан (2: 520).

шатор м 1. кишобран“ (Кс); 2. печурка (Кс), изр. шатор вранин. — Са“(д)

бере печурке (ми смо и звал”и шатор вранин), а лијепбе кое имање напуштено:

нид га "оре нид га коси, нб му га ђаб носи! (Бc); | шаторога ж“коза с роговима

у облику шатора, кишобрана” (2: 19).

ша“пнут ша“пнем св рећи тихо, дискретно, шапнути“. — Прима“ки се да ти

нешто ша“ПНем, | ша“птат - им несв“говорити тихо”. — Видио самја да му нешто

ша“пти, теке се нијеса“м кварта; | ша“птање с тих разговор, шапат“. —Тамо су се

нешто здоговарали, а кад прекидоше ша“птање, диже сеједан џбГлан.

швагнут -a -o "психички лабилан” (2: 521]; в. најранут је, весвеселија.

швење с шивење“; || шав И шев м шав (2:90); || шевница / шавница

жа, мотка, летва којом се учвршћује слама у крову”, б. усукани прутићи којима

се сламни покров на кући везује за рогове, »кључеве.«”. — Свака врста се притисне

дугијем попријеченим прутом и тај се прут веже усуканим прутићима за кључеве.

Ови се прутићи зову „шевнице“ (2:84).

шевpдат -а(м) несв“кривудати, вијугати“. — Пут шевpда (4:345).

шега ж“тестера”. —Татаеједан дан ћера на њега шегу и све се накривило

и дошло под њим. — Машан је био мајстор за све те работе, за шегу и друго. Он

је чаброве радио, каце и што знам) ја (2:76); | шегат несвр"пилити“. — Дозва

њега и ја и Машан ћемо да шегамо, | шегач м тестераш“. — Ораховци шегају

штице по примјеру »бугарскијех шегача (2: 61); | шеготина ж струготина” (2:

75); в. зарастават.

шежањ м мера за дужину, сежањ“. — Величина једнога боја на равнини зове

се »укоп«, а та иста величина пријеке мјере је шежањ или »растегљаја (2:79).

шелак м оглашавање успешног војничког похода пуцњавом, шенлук“. —

Ту големи шелак истурише. — Сви Латини шелак учинише (5: 344 403); | шелук

м“исто“. — Из пушака шелук истурили (5: 342); || шемлак м исто“. — Ту је чета

шемлак учињела (5: 66); | шемлук м исто“. — И сва војска шемлук учинила (5:

506); | шенлак м исто“. — Од весеља шенлак истурише (5: 171); |шенлук м исто”.

— Чета која изврши освету огласи то шенлуком. — Војници су шенлук истурили (2:

174; 5: 314); в. брацки, | шелаковат ујем несв“пуцњавом оглашавати успешно

завршен војнички поход, шенлучити, веселити се”. — Из пушака шелук истурили /

Шелакују глави и плијену (5: 342), | шемлуковат / шенлуковат-ујем несв“исто”.

— Кад му руке остану здраве... не само што је својта „шемлуковала“, но је томе сље

довао и цио скуп (2: 152 179); в. брацки.

шенут (се) -ем (се) св 1. “померити се”. — Код мене не може бит да се шенем,

ваљати да се шењаш (2: 458, 521]; 2. померити памећу“, в. помамит се, | шењат

се -ам се несв“померати се“. — Он се није везиру с мјеста шења (2:456).

шенш"ир -ира м шешир“.

шепут м петља у облику раширених лептирових крила”.
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шер, изр. шер будале в. натете-мате; | шераст) -a -o “лукав, препреден“.

| шероват-ујем несв“понашати се лукаво“. — Надгледа да не шерујемо (4: 237);

В. Кецекан.

шеремет м “необичан човек, чудак”.

"шерјатм“исламски правни систем”. — Нијесу и могли судит по шерјату (Ж 13).

ш"еса“н шесна -о“стасит, складан“; | шесно прил уредно, складно“. — Све

jбј) (ј)е шесно (О).

шеста ж кружница на бачви, утора“. — Шеста окружује величину и круг дна

(2:75).

шестак м шестогодишњи ован” (2: 11); | шестина ж шесторица“. —

Шестина су туна од|-те Врмоше, под оружем, прије но се у планину дигло пре

ко наше границе (прешли).

шестански“?”. — Ђаво те шестански изио! — Триста те ђавола шестанскије

позобало (2: 281).

шесток-а-о“жесток“. || шестокански -a -ô најжешћи који се може зами

слити“. — Намучио се шестоканскије мука“н.

шетат шетам несв“шетати“; в. перјаник, | шеткат / шећкат -ам несв. — Ја

сам ва“си вијек шеткала од)-струге до огњишта; | шеткол"ит / шећкол"ит

-им несвдем. — Ако се некоме шетколи, ено му Шикунос и бурило, | шетање в.

вранино шетање, | шетница ж шетање као знак нервозе“. — Отац се осамио украј

собе, послије га уфати шетница (4: 196); | шетукат - укам несв“помало нервозно

шеткати“.

шибикат -ам несв“шибати лопова“; | шибигуз м лопов који је истрпео

шибу, казну шибањем“, | шиб"игузовић м “потомак шибигуза“; | шибике ж“шиба,

казна за крађу”. — То је шибање с 25 лакијех удараца по леђима за крађу” (2: 208), |

шипкат -ăм несв“шибати, кажњавати лопова“.

шибут м густа букова шума”. — Носили су по торбицу соли, па ју на струку

изасули на крај Врмоше близу шибута (2: 74489). — У шибут и заклонијо Љуљо

[5: 201; 12: 34); | шибутовак -ака м дуга мотка усечена у шибуту“. — Наоштрише

један шибутовак (3: 279).

шија ж врат“.

шијун м олуја, вихор, снажан ваздушни ковитлац“. — Кишу или дажд по на

родном схватању заузима у мају такозвани »шијун.« који учини тако велик и снажан

шмрк, да би у стању био дићи собом највећи брод (2: 333).

шикат шикам несв“љуљати колевку; успављивати дете“. — Да га воде на

Мојан планину /Да и чеда у бешике шика (5: 463), | шикнут-нем св заљуљати

колевку“. — Шикни да се та“н »чек не разбуди.

ш"ил"ат шилем несв“слати“. —У ово по године свакоега мјесеца ми шиле

Пет "илада“ или седа“м илада“н.

шил”егм“овнић до две године живота; || шиљежица ж двогодишња овца;

| шил”егница ж исто”; || шил”ешчић м, | шил”еже с овчји брав од пола годи

не до две године“, арб. шијез (2:11).

шинголит -им несв“обављати по кући ситне послове“. — Ваздан нешто

ш'ИНГоли, а не види се што си чињела.

ш"инда ж дашчани кров, шиндра“ (1:248).

шипак шипкам бот “нар, Punica granatum L. (Би) (2:59, 1:22).
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ш'ипит -им св 1. снажно ударити“. — Шипио га по ћуши и свега га крв об

лила; 2. “заболети у лумбалном појасу“, в. сајнут се.

шипурак -āкам бот“Rosa canina L.“ (Бc Бч).

шипурика в. качарута (2: 536).

шир м/ж“ширина, простор“. —Тбје велашир и к'о знађе се могло спрцат,

| ширина -ежа. “широк простор“. — Пушти и(х) тамо, најте на ту ширину да

чиволе, б. пространа кружна основа”. — Пуштио га у ширину, а неће бит висок,

| ширит (се) ширим (се) несв“ширити (ce)”. — Сад може по Комбва“ да се

шири свако како му се допане; | широк -a -o 9. — Ко ће боле — широко му

поле.

шић"ар -āpºа м 1. ратни плен“. — Кучи вељи шићар задобише (5: 48); 2.

“»страно тело« (трун, длака) у јелу, пићу”. — Ево мишићар у ракију, некакав труњ

ми упаде.

ш"ит шијем несв“шити“. — Шијаше нешто, крплаше, не умијенти казат,

| шиће с оно што се шије, швење“.

шишавци црногорска капа“. — Њих и Арбанаси о скуповима и у »фронтови

ма« носе (2: 89).

ш"ишкара ж“шишарка“. — Скупи врећу шишкара, да ју у име ора"а продадне

(2:445); || шишкарица ж дем.

ш"ишкат (ce) -āм (се) несв“шишати (ce)”. — Са“(д) ће њега баба да шишка

ка што би и овцу, | шишобрк м који не носи бркове и не поштује старе обичаје“.

— Међу овијема шишобрцима више нема луђ'и и немаш и по чаму познат ка“Lд)

се са“ женама помијешају.

шишњава“ц -вца м лупеж“. — Куј се гој обрнеш — ето ти шишњава“ш: и у

пл”ацу и на пут (и у гору би — да у њу ул”ежеш), в. зградара.

шкала ж геогр“стрма каменита страна, с пешачком стазом”. — Ал са стоком

проћи не мога”y / Уз тијесне шкале и путине (5: 405, 12:34-35); 2. ситно ломљено

камење које се убацује у зид између камених блокова”. — Немам камена за шкалу!

— "Узми брода! (Бc); 3. пресло, ждрело“ (1:110); 4. кукурузовина”. — Пребачујем у

појату напола преграђену шкалом (4:260); | шкалица дем; || шкаља ж. — Напуни

бисаке шкаље од мајсторскога ђељива (2: 443).

шкањ м ниска столица са двема кратким даскама место ногара; »хоклица«,

| шкањчић дем. — Вазда седи на неки шкањчић код огња, а кад оће да се

дигне, уфати се рукбм за раф иза себе.

шкарпа -е ж непроходно жбуње, обично од грабовине или куноваче”.

— Нијесам се мога“ провуј кроз ону шкарпу. — Убери једну шкарпу и бачи

на ждријело. — Берући л"Ис, очистио сам шкарпу и подига“ гору (Кж);

шкарпав -a -o “који је као непроходан жбуњ, бодљикав”. — Треба ми равнб

дрво, ово је шкарпаво за ост'оже. — Купио би ова дрва нб ми се не допадау —

шкарпава су (Кж).

шк'атула ж “мала кутија, за одлагање ситнијих предмета, обично вред

нијих“. — Имала је она неку шкaтулу и нико није знава што је тамо држала, |

шк'атулица ж кутијица“. — Понио сан био ово у једну шкaтулицу, в. кл уч.

шка“нтат / шкантат - им несв“стењати“. — Чуеши га како шка“нти? — То

шкантање примицало се с часа на час (3:434).

шкиљет-им несвв. чкиљеш.
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шклапа ж велике, широке „чворновате“ ноге“. — Да му видиш ноге —

шклапа! (Кс).

шклапит -им св 1. отети“. — Шклапите они и што је за небо објешено;

2. ударити“. — Виђе ли како га шклапи?; 3. појести на брзину“. — Дај) ти њима

фетицу и кришчицу и не брижи оте ли мој да их) шклапе; || шклапат - апам

несвударати, тући“. — Шклапа их) је, ма би река“н да није кол'ко је требало,

шклепат шклепам несв“исто“. — Шклепај) не шклепај) — њима једнако,

шкл”епит-им св“исто“. — Ма“ки ми се, дијете, е ћу те шклепит.

шклемпа ж ударац малим или средњим прстом подвијеним испод палца”. —

Измицали су се од Лазове шклемпе, мога“ је ударит ка малем, | шклемпат (се)

-емпам (се) несв“ударати шклемпу“. — Шклемпали су се док им) уши али глава

не поцрвене, | шклемпават -ајем несв“исто“. — Онда онога остали играчи редом

»шклемпавају« кажипрстом по уху (2: 343).

шклопарат -ам несвлупкати, клопарати”. — У тај мах су се по сокацима

пећске чаршије могла чути шклопарања јеменија (3383).

шклоп"а“ш -пца м мало отечено и отвpдло место, као траг уједа неког

инсекта; мехурић на кожи, плик”. — Против ових болести се привија крпина нак

вашена петролејом,... од чега настану шклопци, који се прокину и вода излије

(2:531).

шкопач м маљић за шкопљење”. — Овна, јарца и вола шкопе преко преприје

ченога ражња, на којем му жиле претуцају нарочитим дрветом, што се зове шкопач

(2:15); | шкопа“ш -пца м кастриран мужјак“; || шкоплен"ик-ика м кастриран

коњ”; || шкоп'ипрасица м човек које се бави штројењем, шкопљењем свиња“; |

шкоп"ит шкопим несв“кастрирати”. — А он је и коње шкопио.

шкриња / скриња ж ковчег, сандук с невестинском спремом”. — Трећег

дана по свадби дође увече ташта, невестина мати, и донесе на коњу шкрињу (или

скрињу) са прћијом и са даровима и колачима за свекра, свекрву и остали род мла

дожењин (1:276-277).

шкрип м 1. дубок и узан усек у стени, процеп, теснац, 2. камен који се

лако ломи и мрви“. —У метесима и у ограђама се међе уклијеште у какав шкрип (2:

125); в. трефит.

шкpкавица ж жаба крекетуша“. — Бог оправи три лака анђела, / да уфате

само рану мајку, / да ју чине жабу шкpкавицу, / а Јелицу црну кукавицу (2: 359); |

шкpкат -ају несв“шкрипати“. — Лагано (се) привуче вратима, па у часу „шкркања“

убије четника кроз врата (2: 1941; | шкpкнут -нем св“шкрипнути, шкргутнути”.

— Зуби му шкpкнуше, а кости трокотнуше (3:383); | шкpкутат -ућем несв“шкргу

тати“. — Није (се) могло чути сем само шкpкутање зуба (2: 484); favºri —нсм

св. — Овим изразом изазван је рањеник, да »шкpкутне« зубима и јекне, па је у исти

час издахнуо (2: 262). — Зуби му шкpкутнуше (3:181).

шкpлуш-штиж крљушт”; в. растезат.

шкул” м 1. ушкопљен ован или јарац (7: 127); 2. каменчић, пиљак у дечјој

игри“.

шкула ж јама, рупа“.

шкур шкура -о црн”. — Олибијелбга али шкурбга л”еба?

шл'âм м 1. “шљам, олош”; 2. неред, брлог“, | шлам иште с “смеће“.

шл”еј шл”ежем / шл”езем св сићи“. — Ка“(д) сишл”еган с планине и како

су сви тамо?
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шл”еме -ена с 1. хоризонтална греда у врху кровне конструкције у коју

се ужлебљују, укивају кључеви, ножице”, шљеме (1: 236, 247), изр. пријеко шље

ме “гредица прикована за ножице паралелно са шљеменом” (1: 236); 2. прен кућа,

дом”, | шлемењача ж. слеме, греда у врху кровне конструкције“.

шлепак -āка м шкрип, »кољатк (в.). — Зец побјеже пред нама па у

шлепакједан, затворисмо му прблас, горе нема куј (Бc).

шл"инат -ам несвв. слина.

шмркат шмркам несв“кроз нос шумно увлачити бале или ситне честице,

дувана, бурмута”. — (Бурмут) чешће употребљавају и „шмркају“ Арбанаси него

ли Срби (2: 512); | шмркнут шмркнем св. — Од његовбга стра не смије ни да

шмркне, | шмрцат -ам / шмрцат шмрцам несв“Тихо плакати, јецати”.

шнола ж укосница, шнала“.

шњуват -ам несвра. “неушкати, трагати за нечим безначајним“, в. кутарит

(К Кс), б. пеј пратити нечије кретање, с циљем да се сазна каква ситна тајна”. —

Виђе ли ону аветињу како шњува тудије: нај ће оно што е јуче тамо оставио

(К), | шњувара м/ж њушкало“. — Ма“ки, Милосава, она јајца с полога да и она

шњувара не покупи, | шњув"о -а м хип. — Нема л”епче приче нб ка“ (д) шњуво и

шпијо почну да се надгорњају.

шобоњат -и несв“тупо, потмуло одјекивати под лаким ударцима, корацима

(о нечему шупљем)“. — Први гласови по површи шобоње (4: 352).

ш'ога ж 1. “шуга”; в. укса (2: 529); в. звекнут. — Шога, тј. шуга, која се у

Арбанаса зове строка, врло је несносна и овамо посве омрзнута болест (2: 549);

2. “шугава особа”. — "Ајде, шого од шоге, мичи ми се да у тебе не угазим (1:268);

3. “мука, невоља”; в. гомба; | ш'огав -a -o. — Од „шогаве“ ђеце, коју друга у инату

зову „шогончад“, уклањају се здрава ђеца, да им „шога“ не „пријене“ (2: 443 549);

| ш'огал” м шугавац“; | шог"ан м 1. шугавац“. — Ма“ки ђецу да се не срету с

онијем шоганом; 2. мали кукурузни клип, с ретким зрнима“. — Они се шогани

покупе у крошњу и одма очанкају; || шоганчић м дем мали кукурузни клип“.

— Покупи се сваки шоганчић, ниједан се не смије бачит, не бој се, но је грије

за свако зрно ако пропане, а не за класић, | шоганче -ета с шугаво дете, шугав

че“. — Та су се шоганчад скупјала, те су и мазали нечесовијема работама и о јаду

адили ш њима; || шбг"о м хип дечачић заражен шугом” (често и као старо име);

шогоњица м дем исто“. — Шогоњица је по ... причама био необичан досјетљивац

[2: 443).

шодерм иситњен камен, туцаник, шљунак“.

ш'окна ж њушка”.

шољеза ж бот растиње Саrlina acaulis“. — Не мало пути су се четници храни

ли... травама: кисјелицом, сријемушом, шољезама, пурићем, кучком и гомулицама

[2: 192). — И све купе пурић и шолезе / Кисјелицу и с њом гомулицу / И некакву

траву сриjeмошу (5: 176).

ш'ора“к ш'орка м коцка, лутрија (кад људи не могу да се око нечега споразу

меју, извлаче „шорак“). — Један узме сланку па у искида и ко извуче најдужу али

најкрачу, здогов бре се, њему га шора“к донио, в. брушкет (2: 125); | шорт. — Шор

том одреде која ће страна бранити барјак (од лат. sors sortis “жреб, коцка”) (2: 347).

ш'орица ж овца“.

шортовање с калемљење” (2: 56).
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шпаг м цеп“ (1:263). — Вазда му по једна вири из стражњега шпага (4:80).

шпар"ича“н -чна -о“штедљив“.

шп'атл”еза ж део рала”.

шпијат / шпијат -ам / -ам несв“потказивати, шпијунирати“. — Комунисти

све један другога шпијају; | шпијо -а м доушник“, в. цуњo.

шпицлов м лукав, превејан човек“.

шп'ура“к-ркам шкорпија“.

штава ж осока, животињска мокраћа у стајама”. — Штава ти је она пишаћа

од овце.

штава“л” -вла м бот “коњско зеље, Rumex”.

штакљаж инвалидско помагало, штака“. — И још носи штакљу дреновачу И

Те се старац од старости стапје (5: 148).

штала ж стаја за коње (ново)”; в. јасли (Ж 19).

штатка ж бочна страница рагастова, оквира за врата”. — Она се... хвата за

Штатке од кућнијех врата (2:229). — Оквир за врата... чине, осим горњега и доњега

прага, усправне штице, које се зову штатке, арб. штатке (2:87).

штег м геогр“путљаг, стаза преко тешко проходног терена“.

штеђет штедим несв“устезати се, трудити се да се за сиротињском трпезом

што мање поједе“. — Ако га штедиш, увриједио си га.

шт"ек м скандал, брука“. — Елате, ђецо, елате, па да пукне и та“н штек с

овом кућом, | штекнут се штекне се св“огласити се, прочути се (нечији срамот

ни поступак)“. — Ако се тамо не штекне, питни и(х) ко их) је преварио.

штене -ета с »сасвијем мало пашче.«”; в. биза; || штена“ц -нца м “пас од

пола године који се почиње везати у вериге (ланац) (2:9); | штенчић м дем

“ Псић”.

штета ж 4. — Сломио креду у школу и устрашио се е је учинио велу

штету, | штета“н -тна -о 1. дефектан, инвалидан“. — А њима е сваки други

штета“н! — Ко остане, боље да га нема / E ће бити штетан и факетан (5:75). — Знам

једнога који је тијем начином окиден у хрпту и занавијек остао штетан, в. азан

(2: 516 524); 2. који чини штету, обично на усевима“. — То је штетно и мораћу га

мицат, | штетит-им несв“бивати на губитку, трпети штету; правити штету”. —

Викала сам залуду да то не штете, нб ме не послушаше, | штетоват-ујем св 1.

“претрпети штету”. — Једно ми је јагње штетовано, 2. »оштетити.«”. — Биће, насум,

»штетова« ону удовицу, | штетљавина ж прозукло млеко, укварена храна”; |

штет"улаж крава, овца која прави штету”. — Вегни ту штетулу накратко, дако

крепа од глади.

шт"ил”еза ж врста вретена”. — Нагрепци се преду на „штилези“ за простије

плетиво и за потку од сукна (2:30).

штипат штиплем стискати нешто прстима или штипаљком“. — Погледни

ту поганчад да се не штипл у ка су научили, | штипкат -ам несв. — Вели да су

почеле да се штипкају, а заборавила је да је имала мање година“н кад је њу

засpбл”ело, | штипнут штипнем св овлашно штипнути”. — Не смијеш ју ни

пипнута не штипнут, гађе међу оба ока; | штипкол'Ит-им несвдем. — Ђеца се

нешто штипколе и погледуј и(x) да се не пошакетају.

штиpм бот растиње дивљи спанаћ, Аmaranthus retroflexus L.; || штираник

м“пита од исецканог штира умешеног кукурузним брашном, с доста сира и скорупа“.
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штица ж. а. даска“. — Преко ножица су поређане све ивицом једна преко

друге штице,... притиснуте... пријечницима или пријечњацима, тј. гредама, које су

попречно положене преко крова (1: 236). — Такви забоји односно клетови најчешће

се чине од штица а ђекад и од плота (2: 85]; в. табан, б. део плуга“, - од рала,

штичина ж аугм дашчурина” (2: 61); | штичица ж дем дио рала” (2:47);

штичурина жаугм.

штракат -ам несв“проверавати браву обртањем кључа“. — Што то штракаш

толико да ми је знат, | штракнут-нем) св. — Неће да ми штракне, када нешто

Не ва“л”á.

штрбат штрбам несв1. “Телесно се иживљавати додиривањем, пипањем,

голицањем”. — "Оће она да се помало штрба, ма више од)-тога не да, | штрбнут

-нем св 1. пипнути, уштинути“. — Је ли на та“ ćедник било што да се штрбне?; 2.

откинути парче, залогај. — Штрбните тога сира, неће ви запријет, | штрпкат

-àм несв. — Немате кат штрпкат, нб презалагајите и на работу, | штрпколит

-им несвдем. —Штрпколи помало онога сира и пршуте, нит мује "итање нит вино

далеко.

штрига ж в. вјештица (2: 293); | штр"игна ж жена поганог језика и не

контролисаног понашања, »милет-жена«”. — Прозваше ме ђеца »штригна«, Софију

»штригуља манита« (4:157); | Штригуља ж, В. стриiна.

штркат се -ају се несв“обадати се” (2: 19).

штркл”онога ж овца дугих танких ногу“.

штругла / штpугља / штpуглаж музлица“. — Рекла санти: на Видовдан

сам помузла на подне шес штруга“ла“ од оваца, а свака крава има исто

штруглу. — Ми ставили штpуглу да се забрекне, била се расушила (2:27; 1: 237,

253). — Коме се оће и пас му се у штруглу бура (2: 430); | штругљица ж дем мала

музлица"; в. кодрача (1:253).

штукавица ж.“штуцање, штуцавица”. — Штукавица тј. штуцање (cructatio) (2:

545), | штукат -âм несв“штуцати“. — Ти добре штукаш, знаши ко те то помиње.

—У народу се верује, кад неко „штука“, да га неко помиње (2: 545). — Кад се човјеку

„штука“, мисли се да га неко помиње (2:318).

штукнут -нем) св. "померити зглоб из природног лежишта, уганути”. —

Штукнуло ми је у кол”ено и не могу крочит. — Штукнуло му је у врат и сат

кривоглава, обично и у клетви што ти штукло за врат.

штуц м стара ловачка пушка” (2: 64).

штуцат -а(м) несв“посртати (о натовареном коњу). — Дура, кобила, што

штуцаш, | штуцнут -не(м) св посрнути”. — Не знам да ми је ка“(д)-штуцнуо, |

штуцање гл им посртање коња” (2: 17).

шћер -еж кћи“. — Додио је овођена са женом и са шћербм. — Она му се

старија шћер удала неђе за Србијанца, | шћеруна ж кћи (с благим пеј. призву

ком). —Мбраћу ону шћеруну моју мало да тегнем за витицу.

шћет 'оћу несв1. хтети“. — Није шћела да не чека двије уре; 2. требати”.

— Мајка вел"и, ка“ е шћела Предрага да роди, неки таксиста (не знам ко е возио),

змија на сре пута: „Е, женска главо, родићеш сина!“

шувит м дашчани плафон”.

шћ"укат -ā(м) св окупити пилиће ћукањем”.
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шћућурит се -урим се св снуждити се”. — Забрижила се баба за младбе па

се шћућурила. — Доста пути се рече некоме, ко се од лакше немоћи шћућури (2:15).

шужбат -ам несв“комишати“; || шужбање гл им комишање“ (2:49). |

шужбина ж“комушина“. —Лежи она на едну клупицу, бачили под њ'ôм шаторско

крило, ни сламнице ни ништа, а имау шужбина“н доста. — Једва унесоше и поту

pише на шужбине (4:232]; в. уждит.

шукунбаба ж чукунбаба“; | шукунђед м чукундеда” (Бч); в. прабаба,

чукун-.

шуловета“н / шулувијетан -тна о будаласт, аветан“. — Шулувијетна си. —

Ујак ка шулувијетан (4: 54 216); | шуловетн"ик-икам будаласта мушка особа”.

— Усупонили се аветник и шуловетник и оба су наредни за ту њину партију,

шуловетница ж будаласта женска особа”.

шул“ м балван, трупац; в. допас, убрат. — На едну позиду оне шулеве

свал"а. — Некад је један на шул“, нека“ други.

шума ж 1. бoт Оuercus Fraineto Tenore, Quercus cerris L., храст, цер”. —

Побјегла више тије л'бзан, под једном шумбм церовом, ту му е нашла мјесто

и ту оно штене њиви. — У та“ бријек није било дваес шума“н, а сад ни говедо

а не овца не може се провуј од|-драче и од)-шуме. — Да ми ту пласу шуме да

дам овцама и пласу бјелошуме да дам јаловини (Кж); 2. “шибље“. — Сад је све

зарасло у густу »шуму« (1:51 263, 2:38). — Два радника уберу лисник шуме (2:38);

3. “кукурузовина”. — Слажу тако исто и кукурузовину шуму (шашу) (1:240-241); в.

комуница, | шумов -a -o“храстов”. — Беру се многи стoгoви јасеновога, шумовога

и зановетнога листа (2:38); | шумовак -āка лисник од шуме, храста” (2:39).

шумагеле / шумангеле бежи, склањај се, мичи се“.

шуњат се шуњам се несв“неприметно се кретати пратећи нечије пона

шање“. — Шуња се трања тудије док му неко не нагази на реп, | шуњ'о -a м

доушник”, в. цуњo.

ш"упа“л” шупл”a -e 1. шупаљ”. — Буква је шупл”а, таман ће вал”ат за добру

дубину, 2. “приглуп”. — Не зна окле је шупал“.

шура м женин брат, шурак”.—Тбе био шура овога попа Милана. — Како га

је поздравио шура (5: 309, 2: 156); | шуре. — Те јесени женио му се шуре (2:213);

| шуричић м шураков син“. — Зва га шуричић на свадбу, | шур"ична ж шура

кова кћи”; || шуpњаја ж“шуракова жена”. — Његова је шуpњаја нека наша одива.

шурило“формула у бајању”. — Шурило, бурило, говно ти на рило (2: 520).

шут -а -о који је без рогова”. — Не може шут с рогатијем, | шута ж

“овца без рогова“; | шутан ма. "ован без рогова“, б. својеглав, тврдоглав дечак,

момчић“; | шут'о -а м хип својеглав дечкић“. — Ела, мој шуто, да те не мерам

јутрбс.

шуцкор м “припадник нерегуларне милиције коју су у Босни и Херцеговини

увеле аустроугарске власти”.

шуша“њ шушња м суво лишће“. — Тама сам изгубио бритвулин у они

шушаењ. — Она је причала да га нашла, скорила се крв на њега и на-Гојни

шушањ ђе лежа на њега и она је то макла да се не види та крв, | шушњав -a

-о. — Мушка глава ко шушњава грана (2: 352); | шушње с "суво лишће” (2: 64), |

шушкор -а м суво опало лишће“. — Ови шушкор сачуваће снијег за воду и преко

лета. — Вјетар је наћеривао шушкор на гомиле. — Јебеш му шушкор (4: 56 305); |
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шушкољит-им несв“ћућорити“. — Видим: шу-шу-шу с Викицом. Чек да видим до

кле ће шушкољит (4: 174); | шушкорит-им исто“. — Нешто су њих двоје шушко

pили (4:373); | шушорит-им несв“мрмљати, говорити неразговетно“, в. мађија.

шчагорит-им св“смежурати се“. — Шчагорила се баба и не мијења се отка“

ју знам.

шчепат -ам св“зграбити“. — Ако га они шчепају, нете га пуштават више

нö су му оца. -

шчумитсе -им се св“згрчити се“. — Шчумљена позади дрвета — с њом зборим

ка” да је он (4: 212).
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1. маслине

Поткрајнице

Бурум

Скоче

Поткрiti

Мосор

Зеленика.

Златица

Пеута

. Рашовићи

Л?уари

Бријег Главатовића

Премићи

Смоковац

Крњан.

Сенице

Врбица

Доњи Медун.

Горњи Медун

Купусца.

Горњи Цварин

Доњи Цварин.

Видијење

Бегова Лука

Бол”ев До

Биоче

Греца

Доњи Косор

Горњи Косор

Лијешта

Дучићи

Убл”и

Подград

Кути

Берова

Лазорца

Безјово

Цвилин

ПРаћи

Убалац

Загреда

Доње Момче

Горње Момче

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

56.

57.

58.

59.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Стална насеља

Доња Кржања

Птикал”

Горња Кржања

Брезовица

Горње Стравче

Круоса

Доње Стравче

Мало Стравче

Дубаје

Крушеви До

Лазе

. Коријен

Брадашица

Јанков Ками

Заврће

Зауга(н)

Грудица

Присоја

Убоги До

Врела Рибничка

Ново Село

Фмер-Божовићи

Диноша

Пикали

Прифта

Ловка

Селишта

Лопари

Коћи

. Мужечка

Никмараши

Буд(е)за

IIIђепова.

Дељани

Бањкани

Катуни

Корита

Бокен

Катун Никића

Греча

Катун бањкански 125.

Беровача

. Рачама

Завала

Катун коцки

Катун куцки

Катун подграцки

Кунора

Акула

Кастрат

Праге

Гузовала

Гладишта

. Рупа Бел?ева

- Рикавац Горњи

. Студеница

Рикавац Доњи

Бл”уштура

Момоњево

Језера

Торач

Широкар Лаковића

Широкар Криво

долски

Загон

Маглич

Мокра

Бушат

Проуш

Рупа Косорска

Рупа Лакова

Катун Мићковића

Катун Радоњића

Маџгал”

Курлај

Бинџа.

Бијела Вода

Луке

Сумор

JI’еков Бријег

Ћура

Царине

Турјак

Маргарита
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