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Драгољуб Златковић

ДОПУНА РЕЧНИКУ ПИРОТСКОГ ГОВОРА

Речник пиротског говора, Том 1 (А–Њ) и Том 2 (О–Ш) изашао је децембра 2014. године 
у издању ЈП Службени гласник Београд. Допуну Речника радио сам у периоду 2015–2016. 
године и у њу је ушло највише речи из непрегледаних ранијих записа од 1965. до 1994. годи-
не, највише са простора Горњег Висока, Средњег Високa, Топлог Дола, а мање од 20% речи 
потиче из мојих допунских истраживања на читавом пиротском подручју у току последње две 
године. Осим речи којих нема у Речнику, у Допуну сам унео и хомониме који у Речнику имају 
сасвим различито значење. Све хомониме који се налазе и у Речнику означио сам курзивом. У 
малом броју случајева наводим хомоним који се налази у Речнику, али поред унетих значења 
има још једно или неколико ненаведених значења. У нешто мањем броју су хомоними које 
уносим и у Допуну због примера који боље прецизирају већ унета значења, а само у неколико 
случајева уносим хомоним да бих га јасније протумачиo

Упутство за коришћење речника

У речник сам унео само оне речи које нису у стандардној употреби у 
књижевном језику. Да бих избегао превелик обим, нисам уносио познате 
речи и њихова стандардна значења, имена, надимке, патрониме, зоониме, 
топониме, микротопониме и хидрониме, етнике и ктетике, као ни ретке речи 
за које нисам добио потврду у реченици или нико није знао да ми поуздано 
објасни њихово значење. Изоставио сам и већину имена верских празника и 
већи део лексике дечјег говора. Глаголске именице, трпне придеве и радне 
придеве, вулгарне речи, савремени градски жаргон и речи из народних песа-
ма уносио сам само када их нисам могао избећи.

У азбучном поретку полугласник ь долази после ш, а сугласник ѕ после 
ж. Акценат је експираторан и означено је само његово место.

Именице дајем у номинативу а глаголе у трећем лицу презента. Ако 
се именица или заменица јавља у једном једином примеру, и то у падежу 
који није номинатив, дајем је у том падежу. Неке ретке глаголе дајем само у 
времену у којем се појављују у датом примеру. Ако се нека ретка реч налази 
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само у једној забележеној реченици или изразу, а њено значење не могу да 
одгонетнем, пишем је тако што стављам тачку иза ње, а затим наводим и ту-
мачим реченицу у којој се налази и чији је смисао јасан. Различита значења 
исте речи означавам редним бројем, затим дајем тумачење иза којег следи 
један или више примера који илуструју то значење. Уз ретке речи дајем више 
примера него уз оне које су у честој и широкој употреби. Иза сваког примера 
дајем ознаку за село из кога је казивач.

Ознаке и имена насеља из којих су казивачи, по општинама

Б – Бабушница
Б – Ал Александровац
Б – Бг  Богдановац
Б – БД  Брестов Дол
Б – Бш  Братишевац
Б – ВБњ  Велико Боњинце
Б – Вв  Вава
Б – Вј  Војници
Б – Вш  Валниш
Б – ГК  Горње Крњино
Б – Го  Горчинце
Б – ГС  Горњи Стрижевац
Б – ДК  Доње Крњино
Б – Дл  Дол
Б – Др  Драгинац
Б – Дч  Дучевац
Б – Зав  Завидинце
Б – Из  Извор
Б – Кђ  Калуђерево
Б – Ки  Кијевац

Б – Км  Камбелевац
Б – Лн  Линово
Б – Лс  Лесковица
Б – Љу  Љуберађа
Б – МБњ  Мало Боњинце
Б – МС  Модра Стена
Б – Ос  Остатовица
Б – Па  Пресека
Б – Рљ  Раљин
Б – Рце  Радињинце
Б – Рш  Радошевац
Б – Са  Студена
Б – Сл Стол
Б – Су  Сурачево
Б – Сц  Стрелац
Б – ЦЈ  Црвена Јабука
Б – Ш  Штрбовац

Д – Димитровград и делови општина Бабушница и Пирот
Д – Бб Бребевница
Д – БД  Бански Дол
Д – Бо Бољевдол
Д – Бр  Борово
Д – Бћ Браћевци
Д – Вз Верзар
Д – Ви Власи
Д – ВО Височки Одоровци
Д – Ву Вучидел

Д – Вч Врапча
Д – ГК Горњи Криводол
Д – Гу Гуленовци
Д – Др Драговита
Д – Зв Звонце
Д – Из Изатовци
Д – Ис Искровци
Д – ЈД Јасенов Дел
Д – КВ Куса Врана
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Д – Км  Каменица
Д – Лу Лукавица
Д – Па Пресека
Д – Пг Поганово
Д – Пп Пртопопинци
Д – Пра Прача
Д – Пц Петачинци
Д – Пш Петрлаш

Д – Рд Радеина
Д – Рк Ракита
Д – Ск Скрвеница
Д – Сл Славиња
Д – См Смиловци
Д – Сн Сенокос
Д – ТО Трнски Одоровци
К – Књажевац

К – Бб Балтабериловац
К – Вр  Вртовци
К – Гб Габровница
К – ГК Горња Каменица
К – ЈИ  Јаловик Извор
К – Јњ Јања
К – Кл Кална
К – Ста Стањанци
К – Ћу Ћуштица
К – ЦВ Црни Врх
П – Бела Паланка
П – Бж Бежиште
П – ГК Горња Коритница
П – Кз Козја

П – Кл Клисура
П – Кре Кременица
П – Лш Ланиште
П – Љу Љубатовица
П – Мкл Моклиште
П – Ор Ореовац
П – Пж Пајеж
П – Сц Сињац
П – Те Теловац
П – Цч Црнче
П – Шљ Шљивовик
П – Шп Шпај

Остала места
Пир Пирот
Бе  Бела
Бер  Беровица
Бз  Базовик
Бла  Блато
Брл  Брлог
Брц  Бериловац
Бс  Басара
БЧ  Барје Чифлик
ВЈ  Велики Јовановац
ВЛк  Велика Лукања
Вој  Војнеговац
Вр  Враниште
ВРж  Височка Ржана
ВС  Велико Село
ВСв  Велики Суводол

Гњ  Гњилан
Гос  Гостуша
Гра  Градашница
Грш  Градиште
ДД  Добри До
Дој  Дојкинци
Држ  Држина
Зс  Засковци
Изв  Извор
Јал  Јалботина
Јел  Јеловица
Км  Камик
Кп  Копривштица
Кр  Крупац
Кс  Костур
Ку  Куманово
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МЈ  Мали Јовановац
Мл  Милојковац
МЛк  Мала Лукања
Мр  Мирковци
МСв  Мали Суводол
НМл  Нова Мала (данас 
 део Пирота)
Нш  Нишор
Об  Обреновац
Ор  Ореовица
Орљ  Орља
Ос  Осмакова
Пет  Петровац
Пк  Паклештица
Пл  Планиница
Пн  Понор
Пок  Покровеник
ПРж  Пољска Ржана
При  Присјан
Пс  Пасјач

Рас  Расница
Рг  Рагодеш
Рос  Росомач
Рс  Рсовци
Ру  Рудиње
СГл  Сиња Глава
Соп  Сопот
Сре  Срећковац
Ста  Станичење
Сук  Суково
ТД  Топли До
Тм  Темска
Трњ  Трњана
ЦД  Церев Дел
Цер  Церова
Цр  Црноклиште
Црв  Црвенчево
Чин  Чиниглавци
Ш  Шугрин

Села Велика Лукања (на ушћу Гостушке реке у Височицу), Мала 
Лукања (око 2 km низводно) и Завој (око 5 km низводно) потопљена су 1963. 
године у природној катастрофи, када се велика количина земљишта сурвала 
у кањон Височице. Само у Великој Лукањи било је остало неколико кућа 
које су исељене када је на Завојском језеру завршена брана, која је септембра 
1989. године затворена, када је почело потапање долине Височице све до 
Паклештице.

Tехничке скраћенице
агр. аграрни термин
акуз.  акузатив
анат.  анатомски
аор.  аорист
астр.  астрономски
арх.  архаично, застарело
аугм.  аугментатив
бас.  басма
безл.  безлични глагол
биол.  биолошки
благ.  благослов

бот.  ботанички
бр.  број
брз.  брзалица
буг.  бугарски
в.  види
везн.  везник
вер. праз.  верски празник
вет.  ветеринарски
вок.  вокатив
вулг.  вулгарно
ген.  генитив

– 4 –



607Допуна Речнику пиротског говора

геогр.  географски
геол.  геолошки
гл. им.  глаголска именица
грађ.  грађевински
дат.  датив
дем.  деминутив
деч.  дечји говор
енкл.  енклитички
ж  женски род
жарг.  жаргон
заг.  загонетка
зам.  заменица
зан.  занатски
зб.  збирна именица
зоол.  зоолошки
изр.  израз
имп.  императив
импф.  имперфекат
ирон.  иронично
јд.  једнина
кл. клетва
комп.  компаратив
л  лице
м  мушки род
мед.  медицински
мет.  метеоролошки
мит.  митолошки
мн.  множина
мтз.  метатеза
нар. вет.  народна ветерина
нар. мед.  народна медицина
нег.  увек негативно значење
непозн.  непознатог значења
несвр.  несвршени глагол
нов.  реч која се користи 
 у новијем говору

обич.  обичајно
оном.  ономатопеја
пеј.  пејоративно
перс.  персонификација
перф.  перфекат
песн.  у песми
подр.  подругљиво
поим. прид.   поименичени придев
пом. гл.  помоћни глагол
посл.  у пословици
предл.  предлог
прид. индекл.   непроменљиви придев
прил.  прилог
прил. сад.   прилог времена садашњег
прип.  у приповеци
пс.  псовка
р. пр.  радни глаголски придев
рет.  ретка реч
реч.  речца
с  средњи род
свр.  свршени глагол
слов.  словеначки
сточ.  сточарски
суп.  суперлатив
трп. пр.  трпни придев
турц.  турцизам
узв.  узвик
узр.  узречица
уп.  упореди
хип.  хипокористично, одмила
фиг.  фигуративно, у преносном 
 смислу
ром.  ромски
цркв.  црквена реч
шаљ.  шаљиво
шатр.  шатровачки

– 5 –



Р Е Ч Н И К

А

а... а реч. у прилошкој служби било... било... – А имал, а немал, само убав да 
је (Пет).

а натам, а натам изр. прип. и хајде тамо, и хајде даље. – А натам, а на-
там, срето га, пош㎘л навам (Чин. Вој).

абадак м биљна заједница у којој има највише бурјана (абде), павити и 
кукуте; уп. абьдак. – Ако има млого павит, аб㎘д и цвелика, кажемо абадак, 
абьдак или бурјан (Ру).

абакальм реч. нека ти је са срећом пошто си тако одлучио. – Абакальм, 
синко, нека је са – срећу (Вој. Пир).

абе с в. антерија (3). – Абе или антерија је горња аљина за старца, од прте-
нице, црна боја (Брл).

аби реч изр. узалуд говорити. – Чудим се зашто си само абиш речи; тува 
при њега ни бог не помага (Брл). Нечу си абим реч да саветујем будалу (Пн).

аби се несвр. повређивати се, озлеђивати се; озлеђивати врат. – Шије се 
на говеда мажу с вочће, да се не абе (Зс).

аби шију изр. обич. в. аби се. – Мажемо шије на говеда сас чорбу од вочће 
да не абе шију (Зс).

абре – убре изр. принудити некога галамом и претњама да нешто невољно 
прихвати. – Абре – убре, абре – убре, убраше га и он пристаде да узне грбаву 
и грозну мирашчику (Вој).

аб㎘д м зоол. обад. – Кад аб㎘д ѕ㎘кне говедо, оно потроши јер㎘м (Зав. Зс). 
Друго је аб㎘д, друго је бурјан (П, Пир).

абьдак м в. абадак. – У абьдакат скутам влашу рећију, там у не мож најде 
(Ор).

ађиди прил. скоро, готово; пуно. – Докара ађиди п㎇не канате морузу (Сук. 
Чин).

ае узв. је ли. – Ае, Милане, дожесте ли (Брц. Вој).
аздисује несвр. чинити нешто из доколице, трошити вишак енергије на 

небитне ствари. – Немају другу работу па аздисују, ћикоте се, пију каветија, 
а ја идем на њиву (МЈ. Грш).
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аз㎘р индекл. прид. способан, здрав. – Беше аз㎘р човек: и јак, и здрав, и спо-
собан за сваку работу (Пир).

аз㎘р прил. баш тада, у правом тренутку. – Кад је аз㎘р с㎇нце да зајде, 
ујашим магаре и врчам се (Кр).

аир м 1. корист. – Од голему работу нема голем аир (Сук). 2. изр. кл. да не 
види аир да нема среће. – Да не видиш аир од това што си ми украла (Вој).

ајдучица ж бот. ниска хајдучка трава Achilea millefolium. – Ајдучица из 
ливаде млого је лековита за ране (Км).

ајдучћи дуван м бот. велебиље. – Ајдучћи дуван је велебиље, ја това убаво 
знам (ВЛк).

аје. Ни чује ни аје изр. прави се да не чује и да не схвата. – Оратимо му да 
се жени, ама он ни чује ни аје (Вој).

ајлалија платно изр. бело памучно платно. – Полете њим од ајлалију 
платно (Брл).

аканлија м бистра и паметна особа. – Твоји дедове су били аканлије, 
бистри, паметни (Вој).

ако, ако изр. нека – нека, само ти тако настави па ћеш видети свога 
бога. – Ако, ако, ка кажу на башту ти какво си работил, ти че видиш (Вој).

ак㎘л м/ж 1. памет; мудрост. – Имал је ак㎘л тија човек, умејал је свакога 
да научи (Пет). 2. интелигенција. – Плитак у акьлту, па га подносе, потш㎘кују 
га (Вој. Сук). 3. изр. рет. ак㎘л парасија паметна особа. – Мајћа ти беше ак㎘л 
парасија, од њу сам запамтила теј умне речи (Рс). 4. бере си ак㎘л изр. труди-
ти се мудро поступати. – Девојће, паметујте си, берете си ак㎘л куде одите, 
а који је твој он че ти дојде на врата (ЦД).

ала мрзељива изр. бескарактерна и изразито лења особа. – Несте ми по-
могне таја ала мрзељива (Вој).

алаликав, -а, -о брбљив. – Неје това за у вашу кућу: алаликаво, брљиво 
(ВЛк).

алалише свр. поклонити; дати са благословом. – Алалиса му га, очу да га 
помогнем да се окопити, да крене напред (Сук. Чин).

алалом прил. срећно; благословено. – Продадо му алалом најбољега вола 
(Пн).

алапача ж брбљива женска особа. – Алапача, све што види и чује, све му 
је на в㎘р језик и све изнесе пред сви (Пир).

алаџа заб㎘н изр. врста зубуна, дуге женске хаљине постављене памуком. 
– Алаџа заб㎘н, това неје алев, него шарен заб㎘н. Он је с три боје: или црно, 
бело и тегет, или тегет, грао и бело (Сре, Пир).

алваџија за бозаџију изр. један лаже а други потврђује. – Немају 
домаћинску реч, све алваџија за бозаџију (Пир. Гњ).
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але и невиделице изр. скуп непожељних особа које живе на туђи рачун. 
– При њи се свртају све але и невиделице, че њим пропадне убав дом (Вој). 
Што да се наједу але и будале, але и невиделице, а ми у ћоше?! Нечу више 
тека да дозволим! (Зав).

алевче с бот. 1. вербена, цвеће са црвеним цветовима. – Убаво ти алевчето, 
че ми дадеш једну – чепку на догодину (Рас). 2. врста лековите траве којом 
се лече грозница, болови у стомаку и смањује шећер у крви. – Алевче је лек 
од грозницу, од шећер и кад боли стомак (Б – Сл, При).

алес, -та, -то који је кестењаст, алатаст (о коњу). – Алча је алес коњ, ни 
риџ ни вран (Бе).

алина ж аугм. пеј. од ала грмаљ; инаџија. – Оно се препречи пред мене једна 
– алина, јед㎘н голем човек (При).

алис прил. исто, баш као. – Штрокава, незакрпена, пуши, алис је Циганка 
станула (Ос).

аличће ж мн. реч. нејасно значење, можда у вези са свадбом: – Аличће, тај реч 
имаше некакву везу са – свадбу (Пир).

алка за конопац за бреме изр. котур од граба или липе подешен да се 
кроз њега провуку крајеви конопца при затезању бремена. – Дрвена алка за 
конопац за бреме, с това га боље стегнеш и не ћине се конопац (Пок).

аловит, -а, -о који има велику снагу и велики апетит. – Аловит је, каже-
мо, који може млого да изеде и који се не заситује (Цер).

алча м јака, необуздана и бескарактерна особа. – Овија алча ђу узел сас 
бој (ЦД).

амале узв. при ишчуђавању: шта се то сада деси. – Амале, детето седе преко 
баницуту (Рс).

амама ж врста премаза при изради грнчарије. – Глеџ се тура први пут, 
амама само побелеје (Кр).

амка ж додата (или испуштена) петља, бод. – Амка по амку, тека се пле-
те с игле (Држ. Пир). Не плете га како требе, па испушта или додава бодове, па 
тека прави амку, па вој плетивото цери (Пир).

ам㎘н – зам㎘н изр. 1. као бога те молим. – Ам㎘н – зам㎘н, помогни, дете 
болно, одвези ни до град (Чин). Ам㎘н – зам㎘н, немој това да работиш (Вој. Пир). 
2. мани ме се. – Ам㎘н – зам㎘н, мани ми се од – главу, не могу ти га дадем, 
требе си ми (ВЈ).

ам㎘н – там㎘н изр. рет. ни за куд није; низашта није; не знамо шта ће да 
нам се деси. – Ам㎘н – там㎘н, за нигде; че видимо кво че са буде, да – ли че на 
големо излезне (Јал, Сук).

андрав, -а, -о 1. извитоперен; неспособан (особа, брав). – Двојица ан-
драви моле да улазе преко ред (НМл). 2. непогодан за руковање (о алатки). 
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– Нема сас кво да се риља, оно и које има ошов, оно андраво, чуљаво, латаво, 
никакво неје (Пир).

антерија ж 1. дугачак старински кожух. – Гога Живков је носил кожув 
без рукави лети, до колена, звали су га антерија (Брл). 2. дугачак сукнени одев-
ни предмет са рукавима, за зиму. – Антерија је с рукави и до испод колена, и 
преклапа се. Гајтани су и на антерију и на прслук (Брл). 3. кратак старински 
одевни предмет са рукавима; уп. абе. – Антерија је с рукаве, све остало је исто 
као и јелек (Брл). Антерија је горња аљина за старца, од пртенице, црна боја, 
а биле су и беле (Брл).

аој узв. при женском одазивању. – Кошуто! – Аој, Тодоре! Жена се јавља аој, а 
муж ој или огхо (Зс).

апелан нес㎘м изр. није ми баш по вољи. – Нес㎘м толко апелан да једем 
гуличће (Зс).

арабија м рет. ваљана особа. – Деда – Јевта беше арабија, красан и добар 
човек (Црв).

аралића ж бот. шљива џанарика. – Имаше блага аралића усред наш двор 
(Брл).

арамџија м нерадник; готован. – Он је голем арамџија, а текваја му је и 
жената, голема арамџика (Пк, Рс).

арап м зоол. врста голуба црне боје. – Голуби арапи су црни (Пир).
аркапија ж узак пут између кућа. – Мињујемо на аркапије меџу кућете 

(Рс).
арница ж напуштена њива. – Напуштено поље, арнице стануле, у трње 

урасле (Гра).
арно – убаво изр. нека буде све добро (отпоздрав). – Здраво – живо, уће! – 

Арно – убаво, чере! Како сте, што сте? (Чин. Вој).
артише свр. надмашити; победити. – Нечу да дозволим да ме таја ар-

тише (Гњ, Пир).
асли добре изр. сасвим добро. – Како се разбрасте? – Разбрамо се асли 

добре! (Цр).
асна ж рет. корист. – Оди туја работу нема голема асна (Пк).
ас㎘лан прид. индекл. мудар, паметан. – Он је ас㎘лан човек, оче и да 

посаветује а оче и да помогне (Гњ). Неје ас㎘лан, закачен малко дојде (СГл).
атапот м врста ћилимарске шаре. – Туја шару окамо атапот, тека остало 

(Пир).
афира свр. открити нечију срамоту, бруку. – Нечу те ја афирам, не пла-

ши се од мен (Пир).
а – хеј узв. при дозивању козе: дођи! – Окнем а – хеј, Кудрошо, и она дојде! 

(Мр).
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Б

баа узв. подражавање блејања овце. – Овца блаји баа, а коза врека мее или 
мео! (Мр).

баач м млекар на бачији задужен да бућка и прерађује млеко. – С бачију 
иду млзач, ћиа, искарувач, баач, парач и вурдар. Баач бије млекото, а парач 
пари сир (ВЛк).

баба ж закржљао и недозрео клип кукуруза; уп. бабичка. – Класињак је 
кржава моруза, кажемо га и баба или бабичка, па кажемо дај бабете или 
бабичћете на свињете (Зс).

бабамарта ж бот. биљка ситног и жутог цвета и листа као код вино-
ве лозе, а расте на влажном и растреситом земљишту. – Бабамарта на 
суревишта и покре воду расте, лис као код винову лозу и ситан ж㎇т цвет, и 
цьвти најрано, у март, а од масиљ лечи (Пк. Дој). Подбел је друго, а бабамарта 
друго (Бе).

бабан прид. индекл. много (добро), баш како ваља. – Одозгор бабан шљегове, 
широћи ко асталат (Пк).

бабенце с дем. од баба (драга) баба. – Кад смо били млади, па када је мој 
муж расположан, он ме зове бабо, бабетино, бабенце (Б – Са).

бабештерњак м пеј. баба. – Убаво времето, па наседали бабештерњаци, 
греју се на с㎇нце (Чин).

бабица ж 1. зоол. мит. инсекат по изгледу и величини сличан бумбару. – 
Бабице, инсекти како бумбари, напрај осило и чаурице с мед. Збере се това 
гњездо и тура се под јаст㎘к на жену која је породена да у не уморе бабицете, 
да у варде, а шију се и у дреју (Зав). 2. зграда за смештај оваца са полусво-
дом, подешена да има добру промају. – Бабица је платно с полусвод, стока да 
има сушину и да се не запаљује (ТД).

бабичка ж в. баба. – Бабичћете дај на свињете (Зс).
бабиште с пеј. шаљ. баба. – Бабиштето слабо. Че слазим у село да преср-

тим једьн – д㎘н на дрвникат, да у испратим у гробишта (Јел).
бабљача ж зоол. врста инсекта који је већи од гундеља и који оплођује 

цветове. – Бабљача лети по цвет и оплођује, а поголема је од стршеља (Ру).
бави се рет. несвр. водити љубав. – Ја и мојата жена, прво смо се бавили две 

године па се после узомо (Рс).
бавка ж рупа; огњиште. – Ајде, ти прави бавће, а ја че турам компир и че 

затрупујем (Зс).
бавчица ж анат. сузна јама код овце и козе. – Када овца крвљоше, сечем у с 

нож㎘к куде има бавчицу; има жилица и ја у расечем малко (ТД).
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багаљиво место изр. труло место у копиту. – Куде је багаљиво место у 
копито, очисти се и лој се тури, најбољи лек, у туј рупу (ДД).

баглама ж дугачак ексер који се пресавије после закуцавања, као нерас-
кидива веза; упор. багламета. – Баглама се перчини, перчиноше (ВЛк).

багламета с мн. в. баглама. – Багламета да буду: нек излезне јексерат па че 
га перчинимо (Зс).

бад – бад – бад узв. којим се подражава обад да би се разобадала нечија говеда: 
бежи! – Речем ли з㎘ – ㎘р! Бад – бад – бад! говеда одма бегају ко луда (Ста). 
Окне ли некој: – Ѕ㎘ – ㎘р, бад – бад – бад, бега говедо одма у шуму (Гос).

бадбадава прил. рет. сасвим бадава, низашта. – Оче да му га продадем 
бадбадава (Пет).

бађавџија ж дангуба. – Ми смо бађавџије, старци (ДД).
баѕа ж коза пепељасте боје. – Козе баѕа или кањоша: иста боја а две – 

имена; задњи дел црн, а прегњи пепељас (ВРж).
баи се несвр. задржавати се предуго, каснити. – Немој се баиш, рано да 

дојдеш (Бз).
бакарија ж зоол. врста голуба бакарне боје; уп. бакарика. – Голуб бакарија 

дојде како бак㎘р по боју (Пир).
бакарика ж зоол. в. бакарија. – Бакарика је најбољи голуб (Пир).
баксуз д㎘н изр. малерозан дан. – Баксуз д㎘н: гром уби човека и запали му 

колибу (ТД).
баксузи се несвр. инатити се (према некоме). – Баксузи се на њу и нече 

да сврча у нас (МЈ).
баксузит, -а, -о пркосан; тврдоглав. – Колко је м㎘нечко толко је баксу-

зито (Ру).
баксузљив, -а, -о мргодан; пркосан. – Ја сам си насмејана у лик откако 

сам си, не волим да сам баксузљива (Пок).
баксуштина ж аугм. пркосник, инаџија. – Жената му је баксуштина голема 

(Пир).
балалика несвр. оговарати. – Балаликале Круну, јеле какво се не једе (Рг).
балван м мн. балвање носећа греда у кровној конструкцији. – У кров има 

јан, попове на јан, балван доле и ћуприја горе у кроват (ВЛк).
балегар м зоол. гундељ. – Балегар или говноваљ, црвенкаста и тешка бу-

бачка, предвечер лети и ваља лоптице од лајна (Зав).
бало ж сукно. – Бало су носили наши стари; литак – бало су носиле жене 

(Д – Др, НМл).
балса. Робила га балса изр. био у великој невољи. – Робила га балса, па 

заневољел и изгубил вољу на живот (Пир).
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балто с арх. рет. блато. – Само једампут сам чул од Церовку, мајка њој је 
из Балтабериловац, да каже балто, а мисли на блато (Цер).

балто место изр. млака, забарено земљиште. – Тамо је барљиво, балто 
место (Цер).

балч㎘к м попречно постављен део стуба испод носеће греде. – Греда на-
лега на балч㎘к, а он на стуб (Км).

банѕов м/ж особа непожељног облачења, понашања и карактера. – Мла-
да жена, банѕов некак㎘в: мануто ли је, нежењено ли је, шишће направило 
једне кратће а једне д㎇ђе и свако јутро ока дајте каве, дајте цигаре (Зав, Гра).

бансек м тестерица за резање метала. – Дај ми бансекат, очу да скратим 
туја шиницу (Вој. СГл).

бања се несвр. песн. купати се. – Кад ме је мајка бањала /У чубрику ме 
купала (Пс).

барак м мочварно земљиште. – Ливадата му је барак, барљиво место (Кп).
баралеја м заг. танак и дуг прут којим рабаџија тера говеда, остан. – 

Четри четирка /Два беђирка /И јед㎘н чаралеја /И јед㎘н баралеја (Цер).
барама реч. бар. – Да сам добра са – здравје барама да си могу спремим 

јело, друг да ми не спрема (Ру).
бардак м врста шљиве крушкастог и црвенкастог плода. – Бардаци су 

добри и за пекмез и за рећију (Вој).
барѕес, -та, -то који је на задњем делу црн а на предњем пепељасте боје 

(коза). – Кањесто или барѕесто, иста боја: ѕагњи дел црн а прегњи пепељас, 
па текву козу зовемо Кањоша или Баѕа (ВРж).

барла ж 1. тупа шубара. – Барла и округла шубара, то је исто (МСв). Пада 
љигав снег, (као) големе барле (Зс). 2. велика зашиљена црна шубара. – Барла 
је зашиљена голема шубара од штавену кожу, сас в㎇ну нестрижену, црна по 
боју (Брл).

барљак м бот. ледињак Ranunculus ficaria. – Там у водете расту барљак и 
жабљак (Дој).

барљак м млака, забарено земљиште. – Там млакаиво место, барљак, то-
поле че насадим (Зс).

барне у очи изр. увредити непријатном истином. – Оче да барне у очи, да 
ти га каже бьш ка не требе (Пет).

басамчек м мн. басамчичи дем. степеница. – Да си једнем лебац на моји ба-
самчичи, а не у чужду кућу (Зав).

басара ж јака роса која изазива нагле и масовне болести воћа и усева. – 
Басара је као ћишица, као магла; кажемо падла басара на воће и поврће (Бс).
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басма ж бот. врста баштенског биља са јаким бусеном и дугим перјастим 
листовима који по дужини имају беле пруге. – Басма се сади у градинче још 
од старо време, не измрзиња и има д㎇ђи и пересто – шарени листови (ВЛк).

басмица ж бот. врста баштенског цвећа. – У градинче имамо басмицу, 
каравил, начник, милуванку, латинку (ВЛк).

басћија ж (дугачко) дрво за притискивање сира при цеђењу; процеђена 
сирна маса у процесу израде качкаваља. – С басћију притискамо сирењето 
да се исцеди, па после че га режемо и паримо (ВЛк).

бата м нешто старији брат или блиски рођак. – Доде је било до пред 
Први рат, а после почело даде. Исто и баје било до тьг, а после почело бате 
(ТД).

батал ћилим изр. врста ћилима. – Изаткале смо му батал ћилим, убав, да 
му се не нагледаш (Пир).

батаљује несавр. занемаривати; одустајати. – Остарело, па батаљује да 
се реди, да се пере, да работи, батаљује све (ПРж).

батисл㎘к м упропашћавање (хране, веша, обуће). – Нагризе убаву јаболку 
па ђу врљи, па узне другу; това је батисл㎘к (Вој).

батисује дете изр. сувише мазити; лоше васпитавати (дете). – Ти ми, с 
това твоје големо мазење, батисујеш децата, она ме после нече слушају (Рс).

батло с сува стабљика кукуруза. – Батло је стебло од компир, петлиџан 
и од друђе големе биљће (Сук. ВЈ). Батло је стабло од зрелу морузу на корен 
(Вој).

бат㎘к м анат. батак. – Од кокошку се једе жељуд, јадец, бат㎘к, крило, шија 
(Мр).

бацка несвр. боцкати. – Бацкал сам ју с трн и истискујем ону воду, да у 
излечим (Зс).

бачевање с гл. им. од бачује мужа заједничког млечног стада на пашњаку. – 
Балме је стока сабрана од сељаци да иде на бачевање, бачује се (ТД).

бачило с бачија; бачијиште. – На бачилото пцета голема, не смејеш да 
придеш (Брл).

бачује несвр. мусти заједничко млечно стадо. – Дьн㎘с је мен ред да 
бачујем, па појдо у планину за млеко (Зав).

баџа ж отвор на задњој страни зидане пећи за испуштање дима. – На 
вурњу назад има баџа или тувек (Орљ).

баџак м задња нога овце. – Задње нође на овцу смо звали баџак (ТД).
баџата в㎇на изр. 1. груба вуна са дугим власима. – Баџата в㎇на је остра 

в㎇на од овце, добра за плетење, власата је (ТД). 2. растресито руно прамен-
ке. – Баџата в㎇на се брзо суши, не задржава воду (ТД).
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баџосује (се) несвр. ословљавати (се) за баџо (пашенози!). – Баџосују се на 
по женете; женете њим сестре од некакво (Рс. Сук).

башл㎘к м камен на коме је постављен дрвени стуб. – Стубови стоју на 
башл㎘ци, да не трулеју одземи (Дој).

башне се свр. скочити са висине у воду. – Млого сам волел да се у тија вир 
башнем од мосат (Дој).

баштованџиница ж место под великим баштама. – Баштованџинице су 
биле после у Сењак (Пир).

баштојћа м онај који је сасвим сличан оцу. – Плтен баштојћа и у изглед 
и у карактер (Зс. Вој).

бебетана ж жена која често рађа и стално је заузете око бебе. – Таја па 
наша бебетана стално девојчетија раџа (Зав).

бебетарка ж жена у породичној задрузи која брине о бебама. – Које како 
се роди у кућу од двајес и пет човека, она га чува, бебетарка је била (При).

бебетића с мн. бебе. – Капице за бебетића смо плеле (Ру).
бебинсћи, -нска, -нско који је намењен беби. – Плетем бебинску капу (Цр).
бега (му) работа изр. све је немоћнији, све мање може да ради. – Бега нам 

работа, отима се, старејемо с бабуту (ВЛк).
бега од чуму изр. бежати од беде, спасавати се беде удајом. – Е, ја бега 

од чумуту, а дојдо у чуминото село; бега од лоше, налете на полоше (ТД).
бедет прид. индекл. само, једино. – Тамо расте бедет љиљак (ДД).
беди несвр. окривљавати. – Немој ме бедиш за правде бога (ТД).
беднотија ж беда; уп. бедоча. – Беднотија, сине, голема беднотија, немамо 

ништа (Мл).
бедоча ж в. беднотија. – Немање је било, бедоча (Пн).
бедоше се свр. пеј. родити се. – Дете кад се бедоше да се роди, да га човек 

увати за мишће па да га врљи у бумбак (При).
бедре с анат. бедро код стоке. – К㎇к код говедо, коња, овцу, кажемо бедре 

(Мр). Моје краве су џибљикаве, т㎘нће, а овај раса има широће бедре (Гос).
беђирак м заг. запрежно говече. – Четри четирка /Два беђирка /И јед㎘н 

чаралеја /И јед㎘н баралеја (Цер).
бежен㎘ц м 1. онај који се присилно (далеко) преселио. – Туја фамилију 

у Вучидел зовемо Беженци, побегли из Стол, а има Беженци и у Поганово, 
чула сам (Д – Ву). 2. онај који нема жену (стари момак, удовац, печалбар на 
страни). – Који живи у град или на друго место, а жена му је на село, кажемо 
да је бежен㎘ц; исто и за удовци и стари момци (Кс).

безвезник м безвезњак, непоуздана и несигурна особа. – Тија безвезник не 
знаје какво оче (Држ).

бездер м очајно стање, напаст. – У бездер смо станули од њега (Пир).
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бездетко м онај који нема деце. – Он је бездетко и млого је себичан, само-
жив човек (При).

бездетњак м, в. бездетко. – Он је бездетњак, криво му, али млого воли деца 
и купује њим бомбоне (ДД).

бездомњак м/ж/с бескућник. – Девојче сироче, бездомњак, несу му дали 
ништа (ВЛк).

безмозан, – зна, – зно непромишљен; глуп. – Ви сте, бре, безмозни људи, 
на влас сте а работите све наопако (Гос).

безродан, -дна, -дно особа која нема деце. – Ја сам безродна жена, никој 
ме не поштује у кућу (Сук).

бекче с бот. цвеће са лоптастим цвастима, које се у сувом стању одликује 
дуготрајношћу. – Бекче прави лоптасте главице, траји и носи се на бебице 
да не вачају на – очи (Пир). Немају си белога бога од снауту, душу њим вади 
(При, Вој).

бел  јелек изр. мушки прслук од беле вуне без рукава. – Мој деда је носил 
бел  јелек (Брл).

бел коил бот. ковиље. – Набери бел коил и вржи га у неку дрешку (Рос).
бел-пембав, а, о светлоружичаст; бео – ружичаст. – Оно, народ, народ, 

а ја бела-пембава у лице (Кр).
бел равн㎘ц бот. висока хајдучка трава са белом цвасти. – И бел равн㎘ц 

расте у гламу, там куде расте и ж㎇т равн㎘ц, има га окре венци (Гос).
бела бука ж бот. буква Fagus sp. – Бела бука је добра за тарабе, за шинде, 

за премењарсћи ковчак (Зав – ддл).
бела вратна жила изр. анат. кичмена мождина. – Белата вратна жила се не 

руча; с једног смо се кладили, ама не може да у изруча (ТД).
бела габровина ж бот. в. белогабровина. – Белити габровина је помеко дрво 

од црнити габар (Зс).
бела земља изр. (бела или делимично бела) глина погодна за прање. – Пра-

ли смо с белу земљу, окамо у и белило, с уму и с цеџ (ВЛк).
бела кања ж зоол. врста птице. – Имало је птица бела кања, тека причају 

стари (Бер).
бела рада бот. 1. красуљак. – Бела рада излезне рано по ливаде, убав 

цвет, ниско расте (Ш). 2. камилица; биљка сродна камилици, али већа и 
разгранатија. – Ниска бела рада је камилица, она је добра за чај, а покруп-
ната, она расте и у жито, неје добра за чај (Изв).

бела садина ж бот. врста влатасте траве која расте на сувим и посним 
стаништима Cynodon dactilon; уп. белешак, белошак, бељошак. – Има бела и 
црна садина: црна иде густо нагоре, а бела садина је пониска (Ру).
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бела чарба изр. бела чорба од подробице. – Од подробицу кад направе 
белу чарбу, тој сам најволел (Ру).

бела чемерика бот. врста чемерике. – Бела чемерика има цвет ж㎇т и по 
неје толко отровна, црната чемерика је поопасна (Зс).

белац м врста голуба беле боје. – Белци голубови су бели скроз и висо-
колетачи су (Пир).

беле пчеле изр. трећа генерација пчела у истој години. – Ако се пчеле 
три – пути роје у годину, што је врло ретко, прво је рој, друго паројак и трећо 
су беле пчеле (Вој).

белег м 1. црта; обележје. – На чело има белег, удари га дете с камик у 
детинство (Сук). 2. мит. део нечега (из куће, од одеће или са тела особе, или од 
болесног брава) који се носи врачари. – Раша тражи да му однесем белег од 
праг, да ми гледа (Пет).

белен м живи и бели омотач стабла дрвета (cambium); уп. бељак. – Дрво 
кад прережеш, има белен и црвен (БЧ). Белен да се стури од црвену врбу (Ру).

белешак м бот. в. бела садина. – Белешак све, нема кво овцете да пасу (Мл).
бели брес м бот. врста бреста. – Бели брес, гранће му иду нагоре и он је 

ломав, неје добар за јер㎘м (Ру).
бели габар м бот. врста граба; уп. белогабровина,. – Растимо за стоку горун, 

цер и бели габар; свинак се не сече, а бука ретко (ТД).
бели дроб м анат. плућа. – Бели дроб несмо јели, а црни дроб смо јели (Пет, 

Држ).
бели јасен м бот. врста јасена чије лишће стока радије брсти, него од 

црног јасена, бели јасен. – Бели јасен је подобар од црнити јасен, али и црни 
и бели смо растили на сушну годину (ТД).

белило с бела земља као средство за прање, богата у каолину. – Белило, 
идемо у Радешевац за белило (Рас).

белисвет прил. много; превише. – Ка је човек ћевлија мож да испије бе-
лисвет пијал㎘к (Рс).

белисвет место изр. велико пространство. – Овцете се изоде и прејду 
белисвет место (Зс).

белица ж врста шљиве крупног лоптастог плода. – Сливе белице крупне 
су ко јаја и добре су за ракију (Ш).

беличас, -та, -то белкаст. – Ива има беличас прут, а рећита затвореноцр-
вен (Ру).

беличка ж опште име за белу овцу. – Мамим беличка – беличка – беличка 
и дадем у коричку леб (Мр).

белка ж зоол. бела куна; уп. бељћа. – Вачал белће у Владићину плочу и уда-
вил се у рекуту (Рс). – Белка је видра која живи у шуму (Зс).
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белкав, -а, -о беличаст. – Коза муса има белкаво лице, позади је кулеста, 
до пола црна а предње плечће бело (Мр).

белме с стадо млечних оваца. – Белме, това су само млечне овце, а буљук 
су када су заједно млечне, јалове и подмладак (Гос).

бело цвеће с бот. врста цветне траве белог цвета. – Тај трава бело цвеће, 
бело цьвти кад се моруза сеје (Мр).

белогабровина ж в. бела габровина, бели габар. – За туј работу је најбоље дрво 
од белогабровину (ВЛк). Белогабровина јако гори, може да стопи шпорет (Зс)

белојћа ж мушка стабљика конопље. – Прво беремо белојћете, а после 
црнојћете (ЦД).

белокрилка ж зоол. врста мале птице белих крила. – Белокрилка је колко 
жлтарка голема али има бела крила (Ш).

белолуковац м руг. сељак; бедник, простак. – Дојдоше белолуковци у 
дућан и ми на једнога залепимо кришом папир на грбину (Пир).

беломусана ж (ружна) женска особа беле пути и светле или риђе косе. – 
Таја беломусана уграби прилично момче (Гос).

беломусес, -та, -то који (је ружан и) има белу кожу и светлу или риђу 
косу. – Боже, сине, ти ли не може да најдеш убаво момче, него најде бело-
мусесто (Пир. Гос).

белошак м бот. в. бела садина. – Све опасле овцете, остало само белошакат 
(Вој. Јал).

белут㎘к м в. бел㎘к. – Јајце има љуску, белут㎘к и жлт㎘к (Јел). Јајце има 
белут㎘к и жлт㎘к (ТД). Јајце има жлт㎘к, белут㎘к и љуспу (Мр. Ру).

белучан м камен белутак. – Там пескуша, има у земљу камик белучан 
(Гра).

белушина трава ж бот. врста влатасте траве на сувим и посним ста-
ништима. – Белушина трава има клас као љуљ, а садина како пир (Ш).

бел㎘к м беланце јајета; уп. белут㎘к. – Јајце има жлт㎘к и бел㎘к (Мр. Ру).
бељак м в. белен. – Бељак оди лесковину, остружем га на ћитчице за јаганци 

и јагне га руча сирово (ТД).
бељошак м бот. в. бела садина. – Садина трава и бељошак, тој исто (Мр).
бељћа ж зоол. в. белка. – Бељћа живи у шуму, слична ко видра али је пома-

лечка (Зав. Зс. Пк).
бена ж мн. девојка која игра лажну невесту у истоименом обичају који 

се изводи на неколико дана уочи свадбе. – Била сам бена, ретко кажемо лада, 
пред њону свадбу; идомо бенарће на – воду и појамо (Јел).

бенарка ж једна од учесница обичаја бена или лада. – Бенарће прате лаж-
ну невесту на – воду и од – воду и у пут поју (Јел).

бере реч. бар. – Ако не мож да се помогнемо да се бере не одмагамо (Вој).
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берим реч. бар, макар. – Ако га не знајеш берим си чул за њега (Вој).
бесија ж (напрасита и) зла жена. – Оче таја бесија зло да прави (Кс).
беслеме м глупа животиња; глупа и неразумна особа. – Беслеме прокле-

то, какво са очеш од мене (ВЛк).
бесникуља ж пеј. шаљ. мачкама: (непослушна) животиња. – Бесникуље 

једне, ја ли че ви давам леб, требе да мислим на радници уз трпезу (ЦД).
бесница ж пеј. кл. она која се не понаша пристојно и која бесни (жена, 

женка уопште). – По два, по три пути се коти таја бесница (Зав). (О мачки). Бес 
те вануло, бесницо једна, па ти се црева у мешину изврнула (Нш).

бесолан, -лна, -лно који трпи због недостатка соли у исхрани. – Бесолна 
стока, трчи на крму (ДД. Гос).

бесоча ж (напрасита и) зла жена. – Бесоча, нече да орати по цел месец с 
мене (Зав).

бесуљетина ж пеј. (лоша) жена. – Овај бесуљетина ме нашминга (Б – Км, 
Кс).

бетер прид. индекл. самопоуздан; карактеран (женска особа). – Баба – 
Мара беше бетер жена: карактерна од реч и свакому је помагала (ВРж).

бећарује несвр. живети паразитски и без одговорности. – Синат бећарује, 
игра карте и ништа не работи (Об).

бибе с играчка у виду купе са изразито оштрим врхом, чигра. – Бијемо 
бибичи на ледат поди мос, али мојто је бибе прајено на струг па се највише 
врти (Пк).

бива несвр. 1. боравити. – Куде бива јучер, куде се дева? (Зав. Вој).
2. изр. не бива тека не може то тако, није у реду. – Не бива тека, ти ме 

л㎘жеш, вараш, не може више да смо другаре (Км).
биволар м бот. врста лиснате траве црвенкастог стабла сродна садини 

Chrizopodon grylus; упор. биволско око. – Биволар је лиснат и има црвенкас клас, 
а садина му је слична, али пониска, и расте заједно с њега (Брл. Гос).

биволско око с бот. в. биволар. – Има некиква трава биволско око, тека се 
зове (Пк).

биволско чело с бот. врста тврде и крупне влатасте траве која расте на 
сувим и посним стаништима. – Биволско чело има плаво – зелени листови 
и прави бусен (Кс. Гос).

бигровина ж стена од бигра; камен од бигра. – Бигровина там, вода из-
вира и пада (Бз. Орљ).

биза ж овца која је близанац; овца која се близнила. – Овца биза или је 
близне или је близнила (Зс).
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бијач м дрво подешено за млаћење конопље после обраде на трлици. – 
Прво на трлицу чукамо грснице, па ђи после с бијач ударамо на земљу да се 
одвоји и очисти влас (ТО, Пир).

бије жега изр. трпети од жеге у путу или на послу у пољу. – Че ме само 
бије жега да путујем у град, а нема ништа да направим (Пок).

бије млеко изр. бућкати млеко. – Млеко бијемо на бучку (Јал).
бије на изр. слично је, изгледа као. – Л㎘скавка розе цьвти, бије на розно 

(Нш).
бије на жеглу /бије на жьглу изр. налегати вратом палицу на јарму (за-

прежно грло). – Серт стока, љуто, бије на жеглу и тегли (Мр). Које је љуто оно 
бије на жьглу, удара на жьглу (ТД).

бије напред изр. гура напред. – Ненаучено говедо када упрегнеш, оно све 
бије напред (Гос).

биковито гледа изр. гледа уздржано; гледа са мржњом. – Она ме поче 
биковито гледа, а не знам зашто (Сук. Пир).

биљоберац м пеј. лопов који краде летину. – Намложише се биљоберци, 
не можемо да одбранимо берећет од њи (Пн. ВСв).

бимбаша м кмет у селу. – У турско време кмет се звал бимбаша а пресед-
ник у село узбаша (Рос).

бир година, бир дете изр. посл. сваке године рађати (жена). – Дојде од 
печалбу, зажељи се, не пази жену и после: бир година, бир дете, и бедата све 
поголема (Пир).

бисаѕи м мн. бисаге. – У Засковци кажу бисаѕи и косилба, а у Топли Дол 
дисаѕи и косидба (ТД).

бисер /бисерчичи м бот. врста баштенског цвећа. – Цвеће бисер или би-
серчичи има малечћи и убави бели цветовчичи (Мр).

бичало с оно чиме се тера крупно грло стоке (говече, коњ). – Говеда кара-
мо с прут или бич, а када с бич, и једно и друго окамо бичало (Мр).

биџа м 1. јак во. – Јакога вола смо звали брџа или биџа (СГл). 2. крупан и 
снажан а туп мушкарац. – Биџа је који је тупав, височ㎘к и наметен, као да 
је нечис (с памет) (НМл. Км). 3. пеј. досељеник са села који не може да се при-
лагоди животу у граду. – Кажемо биџа за некога који је у град остал сељак, 
неотесан, ћутук, не мож га преправиш, запупавел (Пир).

блага рана ж место на телу на коме трули кост. – Када трули коска, 
кажемо га дал㎘к или блага рана (ВЛк).

благодат м оно што је врло погодно (за храну, уживање, одмор, разоно-
ду). – Газдинска кућа, све има, благодат је нашла моја черка (Пир).

благодумац м особа која користи само пријатне речи. – Оно ни благо-
думци не мож се наоратимо кад се ставимо (НМл).

– 19 –



Драгољуб Златковић622

благодумка ж женска особа која користи само пријатне речи. – Свекрва 
ми је благодумка, куде иде да иде сас нас снаје се вали (Гра).

блажни дни м мн. дани када се мрси. – За свадбу гледу да буде блажни дни 
када су (Бла).

блани се несвр. изоравати се у каишевима (ледина, иловача, земља саби-
вена гажењем). – Тешко се оре, блани се орањето (Сук. Вој).

блатска шара изр. шара на поњавама које се ткају у селу Блату. – Т㎘г смо 
млого волеле да ткајемо блатсће шаре за црђе (ТД).

блеј трава ж бот. врста ретке и лековите траве која расте у виду лозе. 
– Блеј трава има у Западје; расте ко лозицу, корен бел и масан, а листове от-
ворено зелени (Брл).

блејове. Влачи блејове изр. подносити велику муку, патњу. – Док је бил у 
брајћа влачил је само блејовети, овчар бил по маглуту (Пк).

близнаћиња ж близнакиња; она која је родила близанце. – Има там овце 
искомбуване – јединће и овце близнаћиње; требу д㎘сће да се деле, да несу 
заједно (ДД).

близне ћенар изр. врста платна од најбољег памука танког конца. – 
Близне ћенар смо ткале: ситне жичће, тријесник памук основа, а и натка је 
тријесник али је појака (Сре, Кр).

близница ж зан. метални додатак припојен заваривањем металној ош-
трици да би је појачао. – Млого се изел ралникат, па да му туриш, близницу, 
мајсторе (Вој).

близничи свр. фиг. рет. прескупо платити. – Па ти си близничил, преплатил 
си за млого, требало је да се распиташ (Зс).

близо прил. близу. – Близо је, с㎘к – че дојде (Ос).
бликне свр. почети нагло и обилато тећи. – Бликнула крв, главу у рас-

цепил (Гос). Бликну одједнуш вода на њега и намокри га до кожу (Кп).
б㎇сне се свр. уп. б㎇цне се. – Б㎇снуше се пред нас Јерма и манастират уз њу 

(Јал).
б㎇цне се свр. блеснути; засијати. – Наиде вирушка, диже у сукњу, б㎇цну 

се гола девојћа пред жетвари (Јел).
блуткав, -а, -о бљуткав, неукусан. – Црвени глог је блуткав (Бз).
бљезга несвр. баљезгати, говорити бестидне речи. – Не иде да бљезгам 

това, ја сам домаћин човек (Гос). Бљезга, што неје за у народ (Пир).
бљезготине ж мн празно причање; увреде, клетве, бестидне речи. – Кад 

се жене скарају, има свакакве бљезготине (Гос).
бљудо с плитка посуда у виду тањира од дрвета или керамике. – Бљудо 

је за брашно, а грепка је за гребење из мучник, дојде коритаста и сужена под 
вр (Зс).
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бљус м бот. врста биљке. – Трава бљус се зове, има корен ко ћишир, расте 
уз плот, лечи од реуму (При).

бобук м дубок вир у реци; вир у реци погодан за купање оваца. – У Биг㎘р 
у рекуту има бобук, там купемо овце (Ш).

бог да га види изр. осрећиће се. – Да узне това девојче, бог да га види 
(Пир).

бог да жали изр. узалуд је све, сав труд. – Бог да жали толће године што 
сам те помагал да станеш на – нође (Сук. Чин).

богатија ж богатство; уп. богатиња. – У Јаничовци је од време голема 
богатија (Ру).

богатиња ж в. богатија. – Богатиња брже пројде, не траји (СГл).
богородица трава ж бот. жаворњак Lepidium perfoliatum. – Богородица 

трава, а кажемо у и саморотка, помага да се жена породи (Мр).
бодерица ж бот. коров код стрнинама на слабим њивама, чије семенке 

имају бодље Turgenia latifolia. – На посну њиву у жито излази бодерица, па 
б㎘цка дланове када жњемо и вача се за чорапци (Вој).

бодљав, -а, -о бодљикав. – У камен расте и дом се доноси за у вазу, дооди 
му лис како грчкаво, брчкаво, како бодљаво (Орљ, Бз).

бодљива реч изр. увреда. – Видомо се и одма ми рече бодљиву реч, увреди 
ме (Гос).

бођи прил. бајаги. – Рече бођи да че дојде да ми помага, па га нема (Пет. 
Вој).

боже прил. бајаги. – Боже да увеличи сликуту, ама ништа не направи (Рос).
боже – здравје изр. ако Бог да. – Че идемо, боже – здравје, да се видимо 

сас њи (Км. Пир).
боже, изе(де)м те изр. види му чуда; види му срамоте. – Боже, изем те, 

тија њурча купил голема и убава кола (Пир). Изедем те, боже, њина је брука 
до небеса (Пет).

боже не-дај изр. ни под којим условом; ни по коју цену; никако. – Ја да 
тражим од њега, боже не-дај (Рс).

божека несвр. позивати Бога у помоћ; кукати; молити; уп.божика. – Муж 
се забавил из дрва, па бабата само божека у дворат (Јел).

божема прил. тобоже. – Они се божема договорили, а оно не било тека 
(Брл. Јел).

божика несвр. в. божека. – Само нешта божикаш, нешта кукаш (Вој).
божја дарба изр. 1. божја воља; дар од бога. – Това је божја дарба, нема 

се љутимо, какво ни бог даде че трпимо (Вој). 2. даровитост. – Сирома, ама 
божја дарба; девојче и убаво, и убаво поје и најбистро у свата девојчетија 
(Јал).
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божја работа изр. божја воља. – То што смо ми разокави, то је божја 
работа (ДД).

божја ћиша. Испије божју ћишу изр. врло много попити. – Испили смо 
божју ћишу, поваљамо се ко свиње по собуту (Пир).

божјак ж просјак који живи само од милостиње. – Божјак, слеп старц на 
Бериловску капију, ако му дадеш че има кво да једе (Пир).

боиже, боиже узв. чуђења, негативног изненађења: – Боиже, боиже, какво се 
чудо направи сас таја деца?! (Рс).

бојаџија м насилник. – Бојаџија који је, он наидује, налати, ако осети да 
му се плаши човек (Пок).

бојаџика ж жена бојаџије; жена која држи радњу за бојење предива. – 
Куражна жена, бојаџика, сама је држала бојаџиску радњу у Бабушницу (Бла).

бојаџилница ж бојаџијска радња. – Това је све на бојаџилницу чињено 
(ВЛк).

бојева несвр. боравити; пребивати. – Он бојева на това место, там му 
појата и имање (Јел).

бојле узв. непозн. вулг. само у изразу: – Ногу дигнеш: п㎘ш / Ојле, бојле, чук! 
(При, Пн).

бојлија м насилник; онај који се радо туче. – Ја нес㎘м бојлија, немам срце 
да ударим човека (СГл. Гњ).

бојница ж место у реци где се мрести риба. – Куде је бојница идемо те 
наватамо по млого рибу (Зс).

бок-ти-душа изр. закуни се да говориш истину. – Бок-ти-душа, баје – 
Сретко, кажи право како је било (Вој).

боклучарник м сметлиште. – Што сметемо у двор носимо на боклучар-
ник, исто и пепел (Рс. Брл).

боклуџавеје несвр. запрљавати се труњем. – Старо облачи кад идеш при 
стоку, нове дреје боклуџавеју (Вој).

боклуџави (се) несвр. запрљавати (се) труњем. – Намирљавам стоку у 
старе дреје да се не бокљуџавим (ВЈ).

боклуџаив /боклуџав, а, о запрљан сувом нечистоћом. – Дојде из плевњу 
боклуџаив, не могу га очистим (Вој). Прво се убаво истресе, да не улази 
боклуџав у кућу (Вој).

боклуштарник м ђубровник. – Кажемо ђубровник или боклуштарник, на 
њега намитамо с метлу (Рс).

болежљав, -а, -о в. болешљав. – Болежљава вој децата (Пир).
болешка ж мала повреда коже (од трна, ножа). – Имам болешку на прс, 

закачи се малко с нож (Соп).
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болешљав, -а, -o болешљив; уп. болежљав, болушљав, болушљив. – Болешљав 
сам еве десетина д㎘на (Гос).

болка ж 1. болест. – Залетел у болку голему, и не пази се (Гос). 2. болка. 
мала повреда коже. – Са че ти превржем болкуту и она че брже заздравеје 
(Вој. Чин).

болушљав, -а, -о в. болешљав. – Т㎘г сам оѕебла и после сам била све 
болушљава (Пир).

болушљив, -а, -о в. болешљав. – Слежето је болушљиво, че га продавам 
(ТД).

бомба ж врста шаре на ћилиму. – Дај ми црвенко за бомбуту (Пир).
боранија ж врста јела од ливадског зеља са доста пиринча, младог и 

старог црног лука и са сувом паприком (а нема бораније у њему). – У јело 
боранија нема боранија, него ливатско зеље, млад лук, стар црвени лук, ориз 
и суве шушпе (Пир).

бордес, -та, -то који је бордо боје. – Ливадар у жито као грашак, бордес 
цвет, а бела ситна зрнца у сваку шушпицу (Брл).

борка ж, мн. борће набор на опанцима од коже. – Напрајмо си свинсћи 
оп㎘нци с двоје борће, па жапће, в㎘рови, ремичће, па л㎘ко за одење (Бс).

бостаниште с 1. њива под бостаном. – Нач㎘с њим некој све искубал 
бостаништето (Пет). 2. њива погодна за бостан. – Дебела земља, има вода, 
топло местото, за бостаниште душу дало (Сук).

бота ж кофа. – Ми кофу зовемо бота; имало је дрвене боте (Пок).
ботка ж бод, омча на игли при плетењу. – Ботка по ботку и тека се плете, 

л㎘ко че се научиш (Вој).
ботур м корен зреле биљке у виду пања који је остао у земљи. – Ботур је 

што остане у земљу од кукуруз или сунцокрет (Мр).
ботурачћи прил. као копљем (ударити). – Може с мотку, сас штап или с 

ост㎘н да га удари пљоштимице, а може и као с копље, ботурачћи (Рс).
боцка ж бот. бела боца. – Тој што расте по слабе ливаде и што га ветар 

ваља преко откоси, ми зовемо боцка (Вр).
бочило с врста грнчарског алата. – Шпрингла, бочило, рвацка су [реч!? 

– нап. рец.] грнчарсћи алат (Кр).
бошле ж мн. празноверице. – Она баје, знаје свакакве бошле (Пир).
бошљина ж ширина; простор. – Куде је бошљина, ширина, а требе да 

туриш дирек, там га подигнемо (ВЛк).
брабушка ж брабоњак, суви лоптасти измет (овце, козе или зеца). – Има 

брабушће, улазиле овце у градинуту (ВЛк).
бравче за домазл㎘к изр. грло одабрано за приплод. – Најубаво бравче 

остављамо за домазл㎘к (ТД).
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брада на овцу изр. дуга длака у виду браде испод доње вилице овце. – Бра-
да и менђуше кажемо коди овцу, а коди козу кажемо менђуше и пелешће (ТД).

брадичка ж дем. 1. дечја брада. – Умазало си брадичкуту а не дава да га 
обришем (Км). 2. брада код лука, корен лука. – Врани лук као мразовац, има 
брадичку (Зс).

браздач м нож испред раоника на плугу. – Испред ралник на плуг има си 
браздач, како нож дојде (Вој).

браља м рет. и најчешће у вокативу: брат. – Казујем ти, браљо, у поверење као 
на брата роџенога (Рос). Браљо, дојди навам! Тов је росомачка реч (ВРж. Брл).

бран ћенар изр. наборано памучно платно. – Набере се т㎘нко бело платно 
од памук, кажемо га бран ћенар или бран пребир (Вој. Пет).

брана несвр. покривати засејано семе стрнина превлачењем (браном, да-
ском или трњем). – Бранам житото сас брану или сас канату, завлачујем га; 
немам дрљачу да га дрљачим (Сук. Вој).

брани се несвр. чувати међу; тући се за међу. – Мирковци и Кљоштица 
се бранили, за земљу се карали, и Мирковчанин убије Кљоштичанина (Ру).

браник м заштитник (на прибору, алату, колима); парожак. – Да ми да-
деш дворогу вилу с браник (Ру).

браници м мн. делови узде (леви и десни) који усмеравају очи коња напред. 
– Чампар од узду иде у уста; браници, да гледа право; оглавник иде уз главу 
(Ста).

брањиште с забран. – Све сече у моје брањиште кришом, а његовото по-
големо од мојето (Бе).

братија м браћа; уп. браћија. – С њега смо братија, по баштину бабу и деду 
(Сук).

братовчета с мн. браћа од стрица и тетке. – Ближња смо рода, братов-
чета смо с њу (Б – Са, Пир).

братће м вок. од брат: брате. – Помагај, братће, у невољу сам голему (Соп).
браћија с в. братија. – Они су његови браћија, рода су (Бз. Ру).
браца м старији брат; девер – Браца или бата кажемо на постарог брата 

или на постарог девера (Гос).
брашни несвр. запрљавати брашном, брашњавити. – Стури џемперат па 

т㎘г сеј, да га не брашниш (Пир).
брашњаив, -а, -о који је посут брашном; уп. брашњив. – Она све иде 

брашњаива, ко да меси леб за цело село (Брл).
брашњеник м сандук за брашно. – У нашу кућу се знало ред: стовне на 

дьску водир, брашно у брашњеник, гуње пред врата на мотку (Јал).
брашњеница ж врећа или торба за држање брашна. – Имали смо си 

посебне торбе и врече брашњенице (Зав). Брашњеница за брашно, а тричарка 
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торба за трице за помије (ВЛк). Вреча брашњеница стоји, и у њу седи браш-
ното, из њу га трошимо (Зс).

брашњив, -а, -о в. брашњаив. – Вита Ладин, воденичар, он си све брашњив 
одеше (Вој).

брбоче несвр. производити посебан звук при кувању или врењу. – Јелото 
одавна брбоче, скоро че се свари (Рас). Виното почело да ћипи па саде брбоче 
(Рас).

брдак м 1. земљани суд за ракију, који је обично крушкастог облика. – 
Рећију смо пили из брдак, тека смо га окали (Гра).

2. врста шљиве плавоцрвеног крушкастог плода, погодна за пекмез и 
сушење; уп. брданка. – Брдак је доле подебел (као протуметиљ), а тргоњи су 
равни. (Пк. Вој).

брданка ж в. брдак (2). – Брданће и шебеци, кажу сорте сливе у Брлог, а у 
мој Росомач смо и окали трубунће и шиљарће или пожегача (Рос).

брденце с брдашце. – Да ми је горе да излезнем на свако брденце, тува ми 
је срцето (Јал. ЦД).

брдоша ж овца са роговима који иду право увис. – Брдоша овца, рогови вој 
иду увис као да су направени (Км).

бревенечичи м мн. дем. и хип. од бревенеци дечији беневреци, чакшире од абе 
из народне ношње. – На мушкото скројили бревенечичи, па га обули, па му 
се радују (Соп).

бревенечетине м мн. аугм. и пеј. од бревенеци: беневреци, чакшире од абе 
из народне ношње. – Обуло бревенечетине поголеме од њега па му се само 
ушити виде (Кс. Пн).

брег м геогр. врло стрма и висока падина. – Мала Брегановци, они су у 
брегат (Рос. Јел). Ене га горе у брегат над Завој, чува овце (Пк. Бе).

бреговит, -а, -о уздигнут, на брегу; брежуљкаст. – Наш плац бреговит, 
олади се зими (Грш).

бреголазина ж плитна и слаба њива на (оштрој) падини. – Распродал 
најубаве њиве, остале му само бреголазине (Цер).

брежес, -та, -то бреговит. – Там земљиште брежесто, мрежесто, јако на-
валено, падина (Б – Са, Пир).

бреж㎘к м хумка. – До путат што има бреж㎘к, там ме сачекај (Сре).
бреја несвр. тешко дише и при том дува на нос (брав). – Болно, бреја кад 

пува на нос (Дој).
бренѕа се несвр. рикати, мукати, нервозно се понашати (говече). – За кво 

се бренѕаш, са че ти газда стигне (ТД).
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брестовина ж лист, грана или дрво бреста; брестова дашчица за 
имобилизацију преломљене ноге. – Од брес напрајм дьшчице, кажемо бре-
стовине, па и врзујемо на сломену ногу на овцу, тека у лечимо (ТД).

брећиња ж бот. брекиња. – У наше шуме расту ћисалће, дивљачће круше, 
брећиња, дива црешња (Пк).

брецљиво прил. оштро, љутито, увредљиво. – Ја се брецну, брецљиво се 
одзва: – Видите ли куде ми децата оде, че и змије поједу (ТД).

брешче несвр. оглашавати се (срна); суво кашљати и при том се јако на-
презати. – Брешче ко срна, а нече се лечи (Сук. Вој).

брзгало од цволику изр. дечја играчка којом се прскају међусобно. – 
Брзгало од цволику правимо па се прскамо (Јел).

брзе се несвр. шаљиво пецкати једно друго. – Сватнина су па се брзе сас 
свауту, али она по – ђавол од њега (Грш).

брзоберина ж њива која даје слабе приносе. – Наше њиве повише брзо-
берине; млого работимо а малко наберемо (Вр).

брзоте импер. хајде брзо. – Брзоте деца, деда донел црешње (Зав).
брига се несвр. рет. бринути. – Нечу се бригам за ништа, моје је време про-

шло (Гос).
брижди несвр. у јаким млазевима излазити (млеко из млечне жлезде). – 

Била сам млекуља: брижди ми млеко како на краву (Кр).
брисне свр. дем. обрисати. – Чим бриснеш рућете од пешћират, одма се 

познава (ТД).
бритва ж нож преклапач. – Бритва је купен нож који се склапа (ВЛк).
бричене овце ж мн. изгладнело стадо коме отпада вуна. – Клне га да буде 

газда, да чува рутави волове и бричене овце (Дој).
брљившак, ка, ко прилично неодмерен и плаховит. – Жената му малко 

брљившка (Пок).
бробињарка (трава) ж бот. врста влатасте траве која наставља да буја 

и у другој половини вегетационе године Agropyron repens. – Бробињарка тра-
ва, Луканци у зову рескуша, расте високо и има клас како жито; за говеда 
је добра, а овца има да умре од – глади, а нече у погледа (Гос). Рескуша или 
бробињарка на бробињало расте, там куде је камик и лице, а црна земља 
(ВЛк. Дој).

бробињарска лисица ж лисица која копа по мравињацима. – Исцибрил ко 
бробињарска лисица, измршавел (Нш).

бробињоша ж име козе која рије по мравињацима. – Коза бробињоша 
трчи и ришка по бробињала (Мр).

бробињч㎘к м дем. мрав. – Кротачка је била, бробињч㎘к неје нагазила (Ос).
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бробошка ж брабоњак, суви лоптасти измет (овце, козе, зеца); уп. бро-

бушка. – Бробошће на све стране, минуло млого овце овам (Гос).
бробушка ж в. бробошка. – Метем бробушће с умит, овчарска работа (Пс. 

СГл).
број м мн. бројове број. – Бројовете се избрисали, не виде се (Вој).
бројаџија м особа која броји, бројач. – Четирес и пету бројаџије су 

избројили дванајес иљаде овце у Сенакос (Д – Сн, Пир).
бротаје несвр. лутати; непрекидно се кретати у послу или на путу; уп. 

бротује. – Он не спи, суноч бротаје ко тен㎘ц (МЈ).
бротује несвр. в. бротаје. – Бротувал сам по Сувају, знам ђу убаво (Рос).
броч м бот. броћ. – У броч смо чиниле за затворено – црвену боју (ТД).
брочиште с мит. бас. место где народ пролази у свим правцима. – Урочиш-

та у брочишта (Д – Сн, Пир).
брстен, -а, -о трп. пр. који је обрштен (грана дрвета, грана са лисника). – 

Шумка кажемо кад има лисје, а кад се обрсти кажемо лисковача брстена (Ру).
брска несвр. брстити. – Коза воли да брска брстину (Мр).
брстина ж 1. брст уопште. – Карај козете там у брстину, нек једу ако 

оче (ТД). Кад коза обрска брстину остане само грање (Мр). 2. грање лиснатог 
дрвећа које се сече када стока изађе на зимски брст. – Брстина је зимња 
рана за козе, коњи и говеда, што се сече или не сече (Дој, Јел).

брце с део рала који га учвршћује. – Џевгало се тури на ралникат, а брце 
се набива одозгоре, широко ко дьска, држи ралото (Соп).

брцкотина ж набор. – Свинсћи оп㎘нци с брцкотине назупче се с нож и 
набрчку се (Ру).

брцне свр. 1. извући (прљавом) руком комад меса из јела. – Брцну детиште-
то и извади јадацат сас прсти (Пир). 2. фиг. пецнути; изазвати. – Брцнеш куде 
не требе па ти после крив ђавол (НМл).

брчес, -та, -то који има велике бркове. – Ситан и кочоперан, али брчес па 
важно изгледа (Цер).

брчкани оп㎘нци м мн. опанци од коже украшени наборима. – Мој муж је 
бил убав човек, имал је убаве премене и носил је брчкани оп㎘нци (Пн).

бу – бу узв. оном. подражавање буке реке: – Бу – бу, бучи реката (Д – Сн, Пир).
буав, -а, -о ружан; рашчупан. – Буава травата, прерасла, па ђу ћишата 

мокрила после косење млого пути и са ђу нече ни козете (Дој).
буба несвр. 1. тући. – Како – да ме је некој бубал, како да ме је све ст㎇кло 

(Зав). 2. буба грснице изр. млатити конопљу на направи за млаћење. – Буба-
мо топене грснице с трљицу (Зав).

бубав, -а, -о бубуљичав. – Бубава кожа, само бубуљице (Зс).
бубањџија м бубњар. – Бубањџија сам бил (Дој).
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бубачка ж буба. – Има консће и има говеђе бубачке (Бз).
бубњак м бувљак. – Појдомо на бубњак да купимо нешто за децата (Д – ЈД, 

ПРж).
бувателник м дрво подешено за млаћење конопље. – С бувателник се 

пречукују грснице, више да испадне прздер (Бе).
бугарин м југоисточни ветар који дува из правца Бугарске. – Крив㎘ц дува 

од Ћоштицу, а бугаринат, југат дува од југ и раскара снегат (Зс).
будали се несвр. глупо радити; бити неумешан у послу. – Будали се сас 

стокуту и само штету има (МЈ).
будалинка ж приглупа и питома особа. – Снаа ми је једна – будалинка и 

једно – лењаво створење, па повише ја слушам (Рос).
буђа ж буђ. – Плесњиво сириње, буђу вануло (Мр).
буђосује несвр. буђавити, хватати буђ. – Моје сирање нито вача сигу 

нито се буђосује (Бе).
буђоше се свр. убуђати. – Кад га добро редиш и чистиш нече да се буђоше 

(ВЛк).
бузурант м мушкарац незаинтересован за женски пол; хомосексуалац. – 

Тија не шета сас девојчетија, мора да је бузурант (Пк).
бујад м бот. врста папрати. – Ми папрат зовемо навалу и бујад, када расту 

заједно (Мр).
букарка рет. шаљ. 1. буква Fagus sp. – На шалу кажемо букарка за буку (Гос). 

2. фиг. глупача. – Немој да се направиш на бутнитрн, на букарку, него у народ 
буди отворена (Гос).

букарсћи, -ска, -ско пеј. планински. – Ја сам букарска жена која се досе-
лила у град, али с мен се не мож мерите (ЦД. Бер).

буковача ж врста гљиве која расте претежно на букви (која трули), али 
и на још неком дрвећу. – Буковача расте на буков труп, отсечен, а скрип㎘ц 
расте на живу буку (Дој).

була ж бот. в. булица. – Слабо ми жито: повише буле, него класове (Пк).
булван м мн. булвање тврда груда земље. – Копачката браздила и булвање 

направила, руће ни отпадоше од копање (Вој).
булгур м истуцано и скувано зрневље стрнина (пшенице, ражи, јечма). 

– Воденице несу млеле месец д㎘на, брашно несмо имали па смо булгур јели 
(Д – Сн, Пир).

булица ж бот. турчинак Papaver rhoes; уп. була. – Булица попурку голему 
напрај, па после све се расцьвти (Зс). На стручку булица цьвти, има црвена и 
бела (Орљ, Бз). – Од булицу правимо лутће, играмо се (Нш. ВЛк).

булулејник м конопац којим две особе, једна с лева а друга с десна, по-
пречно ударају онога ко седи на љуљашки и тако појачавају или смањују 
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пут љуљашке и јачину љуљања. – Кој седне на љуљашку, с булулејник га 
љуљамо, а чул сам да га негде кажу полулејник (ТД). Булулејник за љуљање 
љуљћу (Брц).

булулејче с дем. од бубулеја, булулеја буљина. – Вачали смо булулејчета (Зс).
булумач м 1. вода са размућеним брашном за премазивање хлеба после 

печења. – Булумач је пшенично брашно у врелу воду, па се с њега премазује 
жежак леб када се извади, а може с њега и ретија да се лепи (Пир). 2. млака 
вода у којој је разбијено јаје и са мало кукурузног брашна за премазивање 
свадбене и друге свечане погаче. – Погаче за свадбу, ама повише су биле од 
морузно, па разбијемо јајце и туримо малко брашно у воду, па премажемо 
погачуту да изгледа убаво (Бз). 3. сувише редак пекмез или рецељ. – Оно неје 
рецељ, него булумач, млого ретко (Пир). 4. фиг. рет. будала. – О, булумаче, не 
разбираш ништа (Бз).

буљат, -а, -о буљав. – Буљата, грозна, а он се загледал бьш у њу (Пир).
буљубаша м буљубаша, представник турске власти у селу. – У турско 

време у село је бил само буљубаша (ВЛк).
буљурдисује несвр. рет. дружити се; слагати се. – Ја слабо сас њу 

буљурдисујем (Бла).
бумба несвр. рет. ударати. – Мрежа се отегне из воду, па ајкачи бумбају и 

све улети у мрежу (Ста).
бумбар м зоол. 1. трут. – Бумбарат не дава мед ама и без њега ројат не 

може (ВРж). 2. гундељ. – Бумбар напрај лопту од лајно (Пс). Бумбар је по вели-
чину између бабљачу и стршеља (Ру).

бумбар м анат. право црево. – Гужњото црево окамо бумбар (Пир).
буне свр. фиг. нагло ући; нагло изаћи. – Бунула невеста и отишла си дом 

(Вој).
бунѕав, -а, -о који је угојен, што му се види и на лицу. – Бунѕав је који је 

огојен и у снагу и у лице (ЦД).
буњиштарће ж мн. средство за превоз ђубрета запрегом прилагођено ло-

шим, стрмим и кривудавим планинским путевима. – Кола имају душаме, 
канате и капаци, а буњиштарће само предњи капак (ТД). Сане буњиштарће: 
оздол д㎘сће, па испод попречно да држи д㎘сћете, извртим пречћете, па стра-
нице од дьску напред, насред и наѕад на пречанку (ТД).

буовит, -а, -о трп. пр. који је крупан, висок и добро развијен, али није ни јак 
ни смео. – Ти ли мислиш што је он буовит да се од њега некој плаши?! (Рс).

буранија ж боранија. – Сварила буранију ко масло меку и убаву (Ру. Вој).
бурешка се несвр. 1. бости се (говеда, јарци, овнови). – Измешамо говеда-

та и она се почеше бурешкају, једва и раздвојимо (Пк). 2. фиг. кошкати се. – 
Деца, немој се бурешкате, размиристе ми главу (Дој).
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бурјан м врста биљке која је слична бурјану, абди; висок и густ коров око 
сточарских станишта. – Друго је аб㎘д, друго је бурјан (П, Пир).

бусаница ж в. бусеница. – У старо време у бусанице се седело (Пет. Км).
бусарска кућа изр. стамбена зграда од бусења. – У Барску ливаду жи-

вило се у бусарсће куће, колибе. Лете изврти са – сврдел, а зиме затвори сас 
какалашку (Зав).

бусеница ж примитивна колиба покривена бусенима; уп. бусаница. – Напра-
ви се колиба бусеница на рогове од мотће и колци, и облепи се с бусење (Гос).

бусовит, -а, -о који гради бусен. – Тип㎘ц је бусовита трава (Зс).
бута несвр. 1. гурати. – Бутају му аутото, не мож да упали (Пир). 2. вулг. 

обављати коитус. – Затекла га жената, бутал при комшику (Гос). 3. бута меџе 
изр. преоравати. – А чушка, а бута меџе, воли да преорује (Зав).

бутнитрн м пеј. велика будала; глупа и невешта женска особа. – Она је 
асли бутнитрн, не умеје ни вочће да свари (Пир. Гос).

бутрес, -та, -то пуначак. – Беше срегањ човек и бутрес у лице (Вој).
бучав пешћир изр. растресит пешкир. – Бучав пешћир невеста у бьшчу 

даде на младожењу (Сре, Кр).
бучетина ж аугм. буква. – Голема бучетина там беше, када сам бил дете 

(СГл).
бучкарица ж подр. она која је украла бућкалицу. – Једна украла кантар па 

смо у окали кантарица, а другата бучку па смо у окали бучкарица (ВЛк).
бучумиш м мноштво ластара из корења око воћке, обично шљиве. – Једно 

дрво расте и бучумиш окол њега, ластари, ситно, ни једно не вираје (Кр).
буџује несвр. дешавати се. – Буџује да се комшије скарају, али неје добро 

да се мрзе (Мр).
бушак м мужјак говечета расе буша. – Имал сам бушаци волове, од ста-

руту расу (Брл).
б㎘ба несвр. 1. ударати силовито и неразумно. – С голем чук бьбал без 

потребу, и камикат се неје померил (Пк). 2. фиг. неумесно говорити. – Млого 
б㎘баш када отидемо у народ, па те избегавам (ВЛк).

бьбат, -а, -о који је добро натоварен; који је добро напуњен. – Бьбат воз 
сено кажемо, када се убаво натоваре санће (Дој).

бьбато прил. 1. добро натоварено; до врха пуно. – Кажемо бьбато нап㎇њено 
за воз са – сено када се млого натовари (Дој). 2. фиг. по вољи, до ситости. – 
Јака работа при њи, ама јако и једење, бьбато (Дој).

б㎘бне свр. 1. јако ударити. – Ако те б㎘бнем зачас че се оћутиш (Пок). 2. 
убацити. – Таја јаганци јачка, ајде да и б㎘бнемо у јединчетата (ДД). 3. фиг. 
неумесно рећи. – Старинсћи си ја б㎘бам, б㎘бнем понекоју реч, и оно све ста-
ринско (Зав).
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б㎘ље ж мн. бува. – Кажемо бала кад је једна, а б㎘ље када су млого (Вр).
б㎘довача ракија изр. ракија од бурјана, абде. – Б㎘довачу ракију смо пек-

ли од аб㎘д, бурјан (ТД).
бьд㎘к м шпенадла. – Бьд㎘к кажемо ћитку на пазуку, а чула сам да кажу и 

крфица (Јел).
б㎘згало с штрцаљка од зове коју деца сама праве и користе. – Правимо 

б㎘згала. Б㎘згало штрца воду, играмо се, прскамо се (Брл).
бьзика несвр. вулг.1. голицати. – Бьзика девојће, гьдичка и, а оне се смеју 

(Зс). 2. забадати изненада некоме прст у чмар. – Има покварени и жене и 
мужје, бьзикају се (Сук).

б㎘зља м страшљивац. – Ти си б㎘зља, б㎘знут си, џабе си мушко (Чин).
б㎘клица ж мала пљосната посуда од керамике за ракију. – Он си б㎘клицуту 

све с њега носи (Сре). Тотола – тотола, и испи целу б㎘клицу (Вој). Има б㎘клица 
за ракију, а има и б㎘клица за вино (Зс).

б㎘кличка ж врста лејке. – Преврзане чаше имају име б㎘кличће (Мр).
бьлосерина ж упљувак од бува. – Девојћа, ама на кошуљуту ву се виде 

бьлосерине (Држ).
бьсма ж бот. в. бьсмица. – Магарица трава је као бьсма, али у д㎇ђи листови 

(ВЛк).
бьсмица ж бот. врста баштенског цвећа са белим уздужним пругама на 

дугим светлозеленим листовима; уп. бьсма. – Цвеће бьсмица има д㎇ђи листо-
ве и д㎇ђе беле пруђе крз њи, и има јак корен (Кс).

б㎘цкав, -а, - о бодљикав. – Криз је б㎘цкава моруза за булкање (Зав).
бьцковчичи м мн. бодље. – Тај трава има на шушће бьцковчичи (Гос).
бьцкољ м бот. ветрогон Eryngium campestre. – Бьцкољ и ос㎘т неје исто: 

бьцкољ је млого поситан, дојде сув и лечи од шуљеви, а ос㎘т расте високо и 
има црвени – љубичасти цветове као четкица за бријање (ДД).

бьчкољ м бот. бодља. – Тај трава у обложине расте, чулумчице прави; ма-
гаре једе бьчкољети (ВЛк).

В
ваде си очи изр. живети у недозвољеним односима, курвати се. – Сватат 

и сваата, ваде си очи, брука голема (Тм).
вади влас изр. извлачити влас чешљањем вуне, правити кудељице. – 

Чешљамо в㎇ну, вадимо влас (Дој, Јел).
вади из кал изр. спасавати особу (беде, муке, тренутне велике невоље). – 

Ја сам те вадила из кал цел живот, (а) са више не могу (Зав).
важа несвр. важити, имати вредност (новац). – Млого је паре имал пред 

ратат, пропадоше му, несу више важале (Јел).
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ваздигне свр. фиг. 1. хвалити. – Зет злато претеже. Нечу си га понижим, че 
га ваздигнем (Зав). 2. унапредити. – Очемо да ваздигнемо стоку, да се крене 
напред, дом да ваздигнемо (ВЛк).

вака – лиса ж овца која има прстенасту шару на глави и белегу на носу 
или лицу. – Која је овца ваклеста и лисеста окамо у вака – лиса (Дој).

ваклушана ж (лепа) девојка са црним обрвама. – Ваклушана беше Нада; 
ваклеста, црномрњеста, убава невеста дојде (ВЛк).

вала ж пеј. разметање. – Од њега мож само валу да чујеш; куде да је иш㎘л 
све он бил најголем и најпаметан (ВЛк). Вала голема при тебе, имаш ѕвонци 
и клопотаре (Пок).

валога ж 1. мера за површину валовите ливаде од око 0,5 ха. – Једна вало-
га, једна коса (Дој). 2. вратило, део разбоја. – Разбој има валогу или кросно, 
и отенџало (Гос).

валта ж улегнуће. – Коњ поче да врља, па ме обори, па ми валту напраји 
на груди (Рс).

валуга ж 1. геогр. уска и дуга долина. – У Брлог тупан тупа, валугата треш-
ти (Брл). 2. вратило које се користи при обарању говечета при поткивању. 
– Поткивач има валугу или кросно, и чуљу за обарање говедо, и има сантрач 
за резање (Мр. Тм).

валушка ж угнути део на ливади; мала и тешко уочљива вртача. – Легал 
у једну валушку и чекал да замину (Зс. ТД).

ваљајечи прил. сад. од ваља се: ваљајући се. – Кат – пуштим кучето, оно се од 
радос све сасипе играјечи и ваљајечи (ТД).

ваљавци камење изр. крупно лоптасто камење. – У нашу реку све 
ваљавци камење, и све црвени (Дој).

ваљувичар м радник у ваљари сукна. – Реше се да убију ваљувичара, да 
га опљачкају (ВСв).

ване гад изр. загадити се, загнојити. – Немој да чекаш да раната ване гад, 
одма у мажи с јод (ВЛк).

ване на – око изр. почети мрзети (и прогонити). – Ванул га на – око па га 
мрзи и гони, и све му зло мисли (Пк).

ване сигу изр. прекрити се скрамом буђи, ухватити цвет (сир, туршија). 
– Чистим туршијуту да не ване сигу (Пир). Вануло ми сирињето сига (Мр).

ване ћелепир изр. оболети од хроничне болести. – Вану ћелепират и умре 
(Пир). Лута по жене, мења ђи, и вану ћелепир, закачи страшну болку (ВЈ).

ване шију изр. стећи лошу навику (пркосити, не слушати савете), по-
стати својеглав. – Синат ванул шију, че се дели од башту и мајћу, а јединац 
(Кр).
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вап – вап – вап узв. подражавања трапавог играња у колу: – Ѕ㎘ѕа ли, ѕ㎘ѕа, вап – 
вап – вап (Зс).

вапирује несвр. беснети (жена). – Вапирује таја, кућата се тресе од њу 
(Сук).

вар м рет. руг. креч. – Товар вар на позар (СГл).
вар кукурек изр. прип. пеј. варити одвару од кукурека. – Реко вој на пијац 

вар кукурек, потсети пртенуту госпођу како сам вој главу чапкала с кукурег 
за од в㎘шће (Држ).

варај када. Од варај када изр. од вајкада. – Женидба је, черко, од варај 
када (Гра).

варварица ж кувана пшеница. – У град сам чула за варено жито да га 
окају варварица (НМл).

варварка ж учесница у обичају Варвара. – Варварће иду по куће на Вар-
вару (Брц).

варди воду изр. штитити од бујице. – Бедемат варди воду да ми не иде 
у њиву (Зс).

варди дом изр. чувати кућу, дом. – Да си ми, Видо, мушко, ти би ми домат 
вардила, а ти си женско, че си отидеш (Гос, ВЛк).

варка га изр. 1. пожуривати некога. – Варкамо га да потрчи, да и стигне 
(Ор). 2. изр. не може га варкамо не смемо журити са тим послом, не може 
брже. – Не може га варкамо, тај се работа пол㎘ка работи (Ш).

васпитује несвр. васпитавати. – Бил им је и очув и башта, васпитувал и 
равно и неје гледал које чијо је (Брл).

вати на зуб изр. замрзети; почети прогањати. – Ватил ме на зуб, не дава 
ми да дишем (Бла).

ватил се у прстење изр. ирон. радити тобоже важан и тежак посао. – 
Де, неси се ватила у прстење, дојди да ми помогнеш (Гњ. Вој).

вача нарав изр. стицати лошу навику; постајати својеглав. – Детето 
размазимо, поче да вача нарав никога да не слуша (Држ. Кр).

ведри се несвр. разведравати се. – Раздрачује се времето, ведри се (ВЛк, 
Пк).

веја ж мања гомила сложених окресаних лиснатих гранчица, припремљена 
за сушење и дењење. – Т㎘кмимо шуму на веје до кола или до лисник (Мр).

веје ветар изр. песн. дувати ветар. – Ветар веје, град лелеје /Па извеја 
врано коњче (При).

веје ли веје изр. дуго викати и при том вређати (о жени). – Јевросимка 
се распуцала, с Милку се кара; веје ли веје, село се тресе (Вој).

век. Откако је век изр. одвајкада; од времена успостављања реда. – От-
како је век у наше село, он си је тек㎘в и ни га не може изменимо (Рс).
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великоша ж лепа кобила алат боје. – Великоша кобила је алат – боја и 
иде раван, нема да кљоца када оди (Мр).

велича се несвр. хвалити се; гордити се; уздизати се. – Драгутко беше 
ленчуга: велича се и л㎘же, и занесе се, и сам себе верује (Гос).

величи се несвр. фиг. понашати се уздржано уз трпезу (о госту). – Тетка 
ми се млого величеше; дојде на – госје а отиде си гладна (Вој).

венчурак м венац стена. – Там стене, венчураци, изводе се курјаци (Гос).
вен㎘ц м чељуст. – Овцата бези зуби, само вен㎘цат остал (ТД).
вепре с мужјак свиње од шест до дванаест месеци старости. – Вепре 

је мушко од шес до дванајес месеца, штројено или нештројено, а вепар је од 
једну – годину (ТД).

вера. 1. изр. да га вера види баш (тако). – Ладно, да га вера види (Дој). 
2. изр. че дојде на веру преузеће одговорност за породицу. – Че дојдеш на 
мојуту веру па че уловиш за меру (Цр). Че дојде време децата да дојду на 
нашу веру, па после че и занемују њина деца (Гњ).

верверица ж зоол. веверица. – У Смакову кажемо верверице, а у Бзовик [? 
изговор? – рец.?]катерице (Ос).

вергав, – а, – о рет. шарен у виду крпа на белој основи (овца, коза). – Ов-
цата мрка у лице и преко снагу вергава, крпеста, као крпе да има (При).

вергоша ж рет. име овце која има мрко лице и тамне велике крпе по белом 
руну. – Вергава овцата по снагу и у лице, окамо ђу Вергоша (При).

верђија ж дажбина која се давала Турцима у натури. – Турци су доодили 
у село само да купе арач и верђију, а у село је бил само буљубаша (ВЛк).

верига ж вериге. – На дрвену веригу закачим котле и у њега сир почиња 
да се топи, тека правим белмуж (Ру).

вериђе ж мн. 1. муња. – Кад загрми, вериђе се сьвију; вериђе ти поред нође 
лазе (Дој). Вериђе падоше преди једнога овна и отидоше као невестуљћа (ТД). 
2. ланац за кочење запрежног возила. – Вериђе имам за кочење сане, наше 
место стрмо (ЦД). 3. ланчић на клепетуши. – Гломотар носи, на вериђе гломо-
тар, и са стране две – алће има, а с кљештеви се отвара (ТД).

вес м фес, невестинска капа. – Кад на невестуту стуре вал, туре у вес (Ру).
веселко с коњ пробач. – Прво веселко зарипује, а после на кобилуту рипа 

пастув и завршава работу (Бла, Пир).
весне се у свет изр. почети упознавати свет одласком међу људе; почети 

се изједначавати са другима. – Пуштете момчето да се весне у свет, да почне 
да се равња с друђи и да почне да се т㎘кми (Трњ).

вет, -а, -о 1. искрзан. – Лито, вето, немој това да облачиш за на – оро 
(ВРж). 2. нарушеног изгледа, нескладан. – Са вето изгледа там куде беше во-
дата, све прекопано (СГл).
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ветроваљћа трава ж бот. бела боца Eryngium campestre. – Ветроваљћа 
трава, ветар у носи из откоси (Рг).

ветровине ж мн. болест козе изазвана ветром. – Ветровине, убил у ветар, 
изланѕила се (ТД).

већа ж 1. велика грана са више ракљи погодна за спуштање сена низбрдо. 
– Већа је сено зденуто као воловњак или плас на велику грану. Закачимо у 
сас ланаци и волови у влаче до пут куде се товари у кола (Рс). 2. мала грана 
којом се ручно свлаче мале количине сена. – На већу турим сено, па и детето 
турим на сеното, и оно се радује што га возим надоле (Рс).

вече прил. већ. – Ми смо наши људи вече, сродили смо се (К – Ћу, Пир).
вечером прил. у току сваке вечери. – Добро је вечером да запалим ламбу 

да има гас (ДД).
вешка се несвр. пети се у дрвеће и повремено висити држећи се о грану. 

– Вешкају се дечиштата по црешње и ћину вислетија (Пет).
вештегар м/ж особа која (мађијама) наноси зло. – За текву жену, која 

прави зло с маџије, вештегар кажемо (Пк).
вештица ж зоол. ноћни лептир. – Липтер лети д㎘њу, а вештице ночу (Ш).
вигња ж рет. 1. оџак. – Деда је оџакат окал вигња, не знам да ли на шалу, 

чини ми се на озбиљно (Јел). 2. изр. направи се црн на вигње угаравити се 
као у ковачкој радионици. – Там турло, направили смо се црни на вигње (Пир).

видало с светлост; дневна светлост; светиљка. – Још видало, мора 
дома да сам (Гос).

виделче с мала светиљка, жижак. – Служили смо се сас виделче, а кој 
је имал лампу он је бил богат (Д – Па, Гњ).

видовка трава ж бот. врста баштенског корова Anagallis arvensis L.. – Ви-
довка трава има: за мушки је мушка плава, а женска је црвењаста – жлтуњава 
(ВЛк).

вијашка ж венац од клипова кукуруза. – Направимо вијашће од најубави 
класове морузу за семе, венци (Соп. Рс).

вијен бик изр. бик ојаловљен увртањем мошница. – Вијен бик по има 
снагу, него чукан бик (ТД).

вијена шарка изр. шара у виду (вишеструке) спирале око које су рупице. 
– Ја имам кудељу с вијену шарку, исечено како да је преплитано (Гос, ВЛк).

вијолџија м свирач на виолини, виолиниста. – Павол је бил вијолџија и 
свирил је одлично на виолину (ВС).

вилдан бојлија изр. млад, висок и леп момак. – Ти тьг беше вилдан – 
бојлија, само сам у тебе гледала (Пир).
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вилар м 1. дуга дрвена вила са два рога подешена за трње (померање, 
утовар, грађење). – Трње беремо и с вилар га товаримо (Чин). 2. стара дрве-
на вила са оштећеним роговима. – Сас тија вилар да потпреш плотат (Вој).

вилдиста девојка изр. висока, витка и лепа девојка. – Т㎘нка, висока, вил-
диста девојка, па се вистанат само вије на њу (Тм).

вилина свеча ж бот. биљка из фамилије Digitalis са љубичастим цвето-
вима и дугим и шиљастим листовима, са цветним вретеном циклама боје. 
– Тај биљка има цвет као зевалица. Расте поред воду и тражи влагу. Искара 
прут и уз њега листевети и цветови. Не знам да ли је това тврд㎘ц или њега 
зову вилине свече (Пк).

вилнеје несвр. јако желети; копнити од жеље. – Она вилнеје да га види 
а он па не дојде (Пк. Рас).

вилошка ж коза са роговима у виду виле. – Вилошка коза има вилести 
рогове (ДД).

виљак м рет. навиљак сена. – Кажемо навиљак, ретко кој каже виљак (Рс).
виљџан м шољица за кафу. – Ја пијем жешку рећију у виљџан, да ми не 

буде млого (ВЛк).
вира ж умањење масе; празнина између нивоа суда и нивоа течности у 

њему; кало. – Отишла рећијата на виру, изветрела. Вира и јексик, исто је 
(ВЛк).

вириветар м/ж/с врло живахан, вредан. – Она је била вириветар; била је 
вредна, највредна у свете (Гос, ВЛк).

вирушна вода изр. болест плућа. – Вирушну воду у плућа добила (Брл).
висибаба ж бот. један од весника пролећа са белим цветом. – Први излазе 

висибаба и кукољдеда. По висибабу цьвту кандилчичи; једни бели а једни 
плави (Гос. Дој. Пк. Зс). Кривдеда је посебно, а висибаба посебно (Чин. Пл). Ви-
сибаба расте и у шуму и у градину (Соп). Висибаба и кривдеда, исто је (Ста). 
Висибаба у шуму расте куде је припечина (Ш).

висина ж висија. – Нема на висину метиљ, него само куде су млаће, 
јечмишта, па никне нов јеч㎘м, и од то ватају (Дој. Брл. Јел).

висне свр. 1. крикне; огласи се снажним гласом. – Убаво сам појала: кад 
виснем гора се прејети (Нш). 2. ошамарити; снажно ударити (особу, брава). 
– Сине, ка те виснем (звезде) че видиш (К – Ћу, Пир).

висока реч изр. громак глас. – Мен је висока реч, ја сам си на башту (Зав).
високодупес, -та, -то који има висок тур, дугоног. – Д㎇ђе вој нође,
високодупеста, не личи на жену (Бла).
вистан м хаљина од финог платна. – За Велигден башта ми купи убав 

вистан и задевојчише ме (НМл).
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висуљћа ж 1. део цвасти који виси. – Луди стратор напрај црвене висуљће 
по пола метар, и на сваку прави реп, црвено, убаво (Ру). 2. леденица, висуљак 
леда. – Паде ми висуљћа од чандије и удари ме у главу (Цр).

вис㎘к. На вис㎘к изр. високо (на пашњаку). – Овцете да пладнују на вис㎘к 
(ТД).

вит, -а, -о 1. јогунаст; тврдоглав. – Вито говедо и витога човека повише 
бију (Чин. Сук). 2. рет. себичан. – Сопочање су по – вити од нас Стрелчање, оче 
да присвоје (Б – Сц, Соп).

вител м 1. вртешка за мотање предива на кануре. – Закачће узокол од 
козу од четри спрегнемо, на вител превртимо (К – ЦВ, Пир). У Заскоци га кажу 
вител или витал, а ми Топлодолци кажемо га јеленче (ТД). 2. дрвена направа 
за затварање врата окретањем. – Вител на капију дрвен, окренем га да за-
творим капију (Гра).

витиљ м фиг. увијен прамен. – Рејава овца је на коју је руното увијено на 
витиље (ТД).

витка ж део брда на разбоју. – Брдо се нанизује и има горњу и долњу 
витку, две витће (Вој).

витлушка ж в. вител (2). – Има витлушка једно, завитлујемо врата с њу 
(Мр). Витлушка се врти и тека затвара врата, а кључанка клизи и закључује 
се. Магаре ване витлушку са – зуби и отвори врата (ТД).

витне се свр. кл. према имену Вита: погодити зло. – Вита, бес да га свити, па 
да се витне, да се не види (Изв).

виџа несвр. рет. в. виџава. – Виџал сам те два – три – пути и разговарали смо, 
али је било одавна (Гњ).

виџава (се) несвр. виђати; уп. виџава. – Ја га одавна не виџавам (СГл). 
Виџавате ли се сас сватнината (Км).

више прил. претежно. – Оно родитељи више черће жене, њи млого и не 
питују кој њим се допада (Мр).

вишема прил. 1. већ; скоро да. – Ти си вишема станул домаћин (Рос). 2. 
више. – Немој ми вишема доодиш у кућу (Пет).

вишњак м засад вишања, вишњик. – Вишњак насадимо, голем (Ру).
вишњарник м в. вишњак. – Вишњарник имам, убаво раџа, дојдем до пару 

(Бла).
вишње с младица вишње. – Даде ми три вишњетија да си насадим у лозје 

(Гра).
вишњова рећија ж вишњевача. – Даде ми влашу вишњову рећију (Пир).
вишће прил. мало више. – Дај ми (малко) вишће, да имам за качемак (Пок. 

ВЈ).
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влачар м власник влачаре који чешља вуну. – Влајко из Завој беше влачар, 
коди њега смо носиле в㎇ну (ВЛк).

влакьнце с дем. од влакно танко (и кратко) влакно. – Држи се само за једно 
влакьнце (Вој).

влас ж власт. – Не ваља таја влас, козаре дојдоше на чело (Сук).
власан, сна, сно који има прави и власт над неким или нечим. – Муж ми је 

и с њег работим па не могу да му се љутим; на њег сам власна а теб не могу 
да трпим (Пир).

власен м бот. 1. црвени вијук. – Власен расте на бусен и лис му је на 
послешњо као црвено. Садина као власен искара, али јаче и крупније, и 
лоше се коси (Зс). 2. латица, влатаста трава која има листове и клас као 
пшеница, али јој је клас са оштрим бодљама. – Власен, има га две – врсте. 
Класи се као жито и има чисто бел клас. Клас му има бодље и назабада се у 
чорапе када пројдеш (Ру). Власен се вата за дреју; ватају се латица и власен 
(Ш). 3. било која ливадска трава која класа. – То је све власен у ливаду које 
се искласи, а све остало је трава (Зс).

власена ж бот. латица. – Пчешка трава, власена и овсига су лоше за пашу 
и за сено (ВЛк).

власењ м бот. жабокречина. – На водуту се вати одозгоре зелено, кажемо 
га власењ (ВЛк).

власењак м биљна заједница у којој преовлађује влатаста трава власен. 
– Не карај овцете там у власењакат, каре камто Прчевицу, куде је по – чипка-
ва трава, пониска (Зс).

власица трава ж бот. власен; овчији вијук. – На подобру ливаду излази 
власица трава, овцете у убаво пасу (Гос).

влачара ж постројење за машинско чешљање вуне. – Тешка в㎇на се влачи 
на дрндару, боља на влачару (Мр). На два гребенца влачимо власницу, а штим 
у Темску на машину, у влачару (Зс).

влачег м мн. влачеѕи 1. направа за вучу тежих терета по непогодном путу. 
– Влачег је од две мазниће паралелне, а између њии на средину има пречан-
ка, и на њу колци; као да су кола. Замењује задњи део кола, а влачи се (Рс). 
Влачег на предња кола: две рупе на дрвја, две прековће (попречне летве пре-
ко уздужна дрвја) и на њега плуг, семе, три врече козињавће, папрат одоздол, 
сено (Ру). 2. брана. – Брану зовемо влачег (Гос).

влачење с 1. други глас у песми. – Влачење у песму има. Ја сам влачила 
када две појемо (Ос). 2. чешљање вуне. – Саберемо се влачуљће на влачење 
при једну која има млого в㎇ну (Гос).

влачи блејове изр. осрамотио се, иде лош глас о њему. – Влаче блејовети, 
брукуту, и неје и млого срамота (Зав).
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влачи ка појемо изр. пева други глас при певању удвоје. – Једна поје а 
друга влачи, када појемо две (При. Дој).

влачиљћа ж седељка на којој се ручно чешља (влачи) вуна. – Тај и тај има 
влачиљћу, идемо да влачимо в㎇ну (Б – ЦЈ, Бла).

влачуљћа ж постројење за машинско чешљање вуне. – Све одвеземо на 
влачуљћу. На два гребенца се чешља вуна. Својак је од рунску вуну кад се 
очешља, рунсћи својак, а штим отпадне (Зс).

в㎇њеница ж поњава од пртене основе и вунене потке. – В㎇њенице смо 
ткале: пртена основа а в㎇њена наткава (Км)

в㎇њес, -та, -то који је добро обрастао вуном (о овци). – Грместо, в㎇њесто, 
само му се очити виде ко на булу (Зав).

влњор м пеј. (неквалитетна и прљава) вуна. – Да проперемо влњорат, да 
се најде за преткаву (Пет).

в㎇ча јаболка ж бот. вучја јабука. – В㎇ча јабалка је отровна, али с њу се на-
род лечи (ВЛк. Нш. Зс). У наше место има в㎇че јаболће (К – ЦВ, Пир).

в㎇чја штрапка изр. вуков траг (на снегу, блату). – Видомо в㎇чје штрапће 
на снегат и уплашимо се (ВРж).

вод – вод – вод – вод узв. којим квочка тобоже ваби пилиће да иду за њом – Квачка 
води пиличи вод – вод – вод – вод! кад излезне на – двор (ТД).

воденик м постоље за тестије и котлове са водом. – У домаћинску кућу 
има воденик, дьска на коју остављамо стовне и котлове с воду (ВЛк).

води чес изр. поштовати. – Ја му па некако водим чес, ама ти га ич не 
почитујеш (Бла).

води шале изр. шалити се са блиском особом. – Били смо добри другаре, 
водили смо шале, гостували смо једни при друђи (Кс).

водан, -дна, -дно воденаст; сочан. – Имамо сипкаве и водне јабалће (Зав).
водир м косачева дугуљаста посуда за влажење и држање бруса, коју он 

везује за ногу испод колена. – Водир за острило, имало је и дрвени, а правили 
смо и од плек (ЦД).

вододржљив, -а, -о који задржава воду. – Вододржљива њивата па дава 
најубаву морузу на сушну годину (Црв).

водоносник м арх. дугачка и дебела полуга за ношење терета удвоје. – 
Чебрњак су наши стари некада окали водоносник (Вој).

водопија ж бот. биљка сродна цикорији, али дебља и чвршћа. – Водопија 
је подебела од гологузу. Сас водопију и гологузу, кажемо га муар, врзували 
смо снопље (Ру).

водуља ж она која води стадо (овца, коза). – Само што помамим шар – 
шар, водуља одма поведе триста овце (ТД).
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водурљак м пеј. вода (у земљишту). – Кркнуло водурљак , не мож се у њиве 
улезне (ВРж).

водурљив, -а, -о који садржи много воде (земљиште). – Водурљива ли-
вадата, млакаиво, искарује лошу траву (Зав).

воз ж запрежне саонице за кабасту храну (и дрва). – Воз је само сено кад 
се вози, а не ђубре (Зс). Двајес воза сам извезал сено, а за зиму че ми требу 
окол сто воза (ТД).

воздигне се свр. уздићи се; унапредити домаћинство. – Како им дојде таја 
снаа, они се воздигоше (Зав).

воиште м руда на дрвеној ралици. – Воиште за плуг је струка (Мр).
војева несвр. стално боравити; бити власник простора. – Он је на това 

место бојевал, војевал откако се родил (Јел).
воли – неволи ж хоћу нећу, тарчужак. – Узнемо воли не воли, девојчетија, 

па се играмо да ли ме некој воли или не воли (Пк).
волка несвр. хип. волети. – Баба си га волка, ти си бабино злато (Зав).
воловњак м навиљак или пласт сена на великој рачвастој грани, који се 

веже ланцима и који могу волови да повуку навише или наниже; уп. вол㎘вњак. 
– На голему ракљесту гранку зденем плас или навиљак сено и тека направим 
воловњак, па у вржем с ланци и с волове у одвлчем куде че товарим сеното 
или куде че га денем на стогове (Дој).

воловодица ж фиг. курвање. – Сабиру се коди њу као на воловодицу (ВЛк). 
Она нече, нече, па обуши, па поче да збира воловодицуту (Зав).

воловодник м в. воловодњак. – Ранила сам кокошће у воловодник: од клас 
што остане од Мечћин д㎘н, зрна наронимо у воловодник (Зс).

воловодњак м поводац за говече. – На Игнотов д㎘н кокошће ранимо у 
воловодњак, да носе ускуп (Зс).

воловска муа ж зоол. говеђи штркаљ. – Има конска муа и има воловска 
муа, лази му уз тело (Пк).

воловске санке ж мн. запрежне саонице које вуку говеда. – Тамо се може 
мине само сас воловске санке, тесан је и лош путат (ЦД).

воловсћи звон㎘ц изр. звонац који носи говече. – Воловсћи звонци су друк-
ши него за овце: пократћи су а пошироћи и унутра игла како зрнце ((Мр).).

волокрадица ж велики лопов који краде (само) говеда. – Јаков из Велики 
Боњинци бил је волокрадица, говеда је крал, волове, и клал и високо над 
село, а имал је и помагачи (Б – МБњ).

вол㎘вњак м в. воловњак. – Вол㎘вњак, песто до шесто кила, на једна кола 
може (Рс).

воља ж воља, жеља. – Овце ни воља да имамо, а немамо (Рг).
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воља. 1. изр. до вољу до ситости. – Чу га бијем до вољу (Гос). 2. изр. прај 
(му) вољу угађати; дворити. – Играм се с децата, прајм њим вољу, и она ме 
воле (Пир).

вољан је изр. мило му је; заинтересован је; жељан је. – Вољна сам да 
имам снаје, зетове, да ми цьвти дом (Пн).

вољи несвр. 1. упорно подносити невоље на путу до циља. – Некако сам 
вољила, подносила сам, издржавала сам и моја деца сам извела на леб (Гос). 
2. вољи ми изр. допада ми се; тако ми одговара. – Вољи ми што тека испаде, 
што победи правда (Гос).

вољује несвр. наметати и одржавати власт над неким или нечим. – Че 
вољује, вољује, па че превољује и он, че пројде и њему време (Об).

вордовће ж мн. ковани опанци од аутомобилских гума. – Носила сам ко-
вани оп㎘нци, вордовће, кад бејо дете, све ми нође огуле, па боље боса (Соп).

воћке ж мн. рет. суве шљиве. – Јели смо воћке, лук, љуту паприку, имало је 
брашно, правило се за једење (Ш).

вочњак м рет. воћњак. – Вочњак насади Вучко Чучћин поди село (ДД).
вочће ж мн. 1. суво воће (најчешће суве шљиве). – Вочће смо цепили, па-

рили и сушили од сливе, од диве и питовне круше, од праскове, шевтелије, 
јабалће, од ћисалће јабалће (Ру). 2. кувано суво воће, компот. – Варимо вочће, 
чарба од њи излезне, тој смо волели и правили (Ру).

враголес, -та, -то враголаст, који је склон шали; лукав. – Ђаволес, враго-
лес, свакога че насмеје (Зс. Рс).

вража ж извођење враџбина; бајање. – Вража је льжа, ја у това не верујем 
(Јал).

вража несвр. врачати. – Тава несмо вражали; од вражу несмо разбирали 
ништа (Д – ЈД, НМл).

вражање с гл. им. од враже изговарање речи песме при певању удвоје. – Кад 
појемо, она изводи вражањето, изговара речи од туј песму (Цер).

враже несвр. изговарати речи песме у току певања удвоје. – Враже једна 
а друга влачи када појемо две (Цер).

врајсне свр. жарг. (изненада) јако ошамарити. – Ћути, да те не врајснем 
(Дој).

вранес, -та, -то који је вране боје (коњ, коза). – Која је коза вранеста окамо 
у врањоша (Гос).

вранилук м бот. врањилук, врста дивљег лука Ornithogalum. – Врани лук 
или сврачи лук, исто је (Ру). Вранилук је т㎘нак, висок, јели смо га (К – Ћу, Пок). 
Вранилук не једемо, има зелен и жлтуњав цвет, мерише на празилук и расте 
где је кисели камен (Зс). Мразовац је једно, а вранилук си је бьшка (К – ЦВ, 
Пир). Вранилук згрицкам, згрицкам и испљујем. Исто: бели лук (Мр).
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врануша ж црна коза са великим белим шарама. – Врануша, ретко кажемо 
и враноша, је коза црно и бело шарена (СГл).

врањ м отвор на горњем воденичном камену. – Воденица има кош, 
крећетало, врањ на горњи камик, паприца је у камен (Мр).

врањоша ж коза вране боје. – Врањоша улезе у градинуту, трчи по њу 
(Зав).

вратњак м ланац као оковратник за крупну стоку. – Моји волови су има-
ли вратњаци ланци (Мр).

врачаљћа ж врачара. – Ја не верујем у врачаљће (Рс).
врванѕа ж колона особа које пролазе. – Ово се поврвил народ, врванѕа го-

лема, а ја тов не волим (Гра).
врголазина ж плитка и неплодна њива на (оштрој) падини. – Не оремо 

више врголазине, вода све однела (Цер).
врдољ м дроњак; похабани хаљетак. – Лешници и ораси натура у бучку-

ту, па тури одозгоре врдоље и поклопи (Гос).
врева ж разговор; причање; преношење предања. – Нес㎘м, синко, дьн㎘с 

расположна за текве вреве (Ос).
вреви несвр. 1. издавати звук; оглашавати се. – Поче нешто да вреви 

одоздоле, не могу да знам да ли је човек или друго (Гос). 2. чинити покрете 
(прстију, шака, ногу) који се понављају (беба, врачара). – Детенцето почело 
да вреви с прсти (Зав). Вражалицата овак вреви с рућете и баје ми (Вој). 3. рет. 
звати. – Јесенку су стари вревили мише (Гос).

вревка ж разговор; боја гласа. – Прича меко, нежно, теква му вревка (П – 
Кр, Пир).

вревљив, -а, -о говорљив. – Овај жена по – вревљива оди нас (Зс).
вредница ж вредна женска особа. – Ја и ти, вреднице, прве смо биле у 

све (ПРж).
вредно прил. заслужује, има значаја; добро је. – Неје вредно да идеш с 

њега (Цер).
врека несвр. мекетати. – Коза се оглаша на три гласа: врека јако, ћећече 

пол㎘ка и мрмрче за јаренце (ТД).
вренга ж (мали) златник. – Дванајес вренђе ми је свекрва дала (ВРж).
вретено с 1. бот. врста влатасте траве Setaria glauca. – Вретено је чисто, 

нема бркове, нема осје (Зс). 2. бот. цветно вретено код неких биљака. – Ретка 
трава там излази, искарује вретено (Зс). Садина, д㎇го вретено, па као маовин-
ка на вретеното, увијено као маовиница (Гос). 3. вратило. – Кажемо вретено 
оној на бунар што навијамо (Вр). Чуља и вретено за потковување говеда (Ш).

врже се несвр. фиг. 1. обесити се. – Који се врже, тија згоди; че га боли док 
стегне врцата, и све готово (Зав). 2. изр. врже се у памет постати постојан 
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и мудар. – Да се жени, да се (мож) врже у памет (Ос). 3. вржу се 3 лмн од врже 
се спојити се браком, венчати се. – Да најде једног зал㎘мњака па да се вржу, 
да имам унуче (Зав).

вржица ж врста врло љуте паприке са малим махунама. – Тај паприка 
ситна али млого љута, отров. Зовемо у вржица, кржица или кршка (Тм).

вржука несвр. фиг. свирати (на листу крушке, на листу хартије, на перу 
од лука). – По цел д㎘н вржука уз овцете, свири да му време пројде (Пк. ВЛк).

врз м 1. први заметак. – Кажемо први врз када се заметне плод. Сланата 
попарила првити врз, нема да имамо сливе (Пк). 2. први плод. – Што – је први 
врз, први заврзак од краставице и тикве у поље, она обере и носи дом (Рс).

врзаница ж прегршт. – Даде ми једну – врзаницу лук и једну зеље, да си 
насадим у градину (Вој).

врл, -а, -о 1. вредан. – Черката ми је врла, све уработи по кућу док се 
дигнемо (Чин). 2. пргав; жустар. – Теја су године најврле, кад останеш без 
венчање (СГл). 3. непромишљен; непостојан. – Бил ми је свекар малко врл, па 
се кара с мене што немам деца (Пок).

врл, - а, -о р. пр. од врше. – Ја сам врл и по вагон жито, ако сам у планину 
(Ш).

врлетина ж врло стрмо земљиште. – Там врлетина, свлачиште, само 
шума расте (ВЛк). Там врлетина место, не мож се излезне са – сане (ТД).

врлина ж оштра падина; стрми део пута. – Тамо врлина голема, само 
са – сане мож се излезне (Пк).

врлинка ж краћа мотка (за простирање веша, сушење низа паприке, 
спавање кокошака у кокошињцу). – Врлинку наместимо у кокошарник за 
кокошће (ТД).

врло место изр. стрмо земљиште. – Појдеш уз врло, па излезнеш на 
л㎘сно, па шевнеш десно (Изв).

врља дупе изр. прави нагле покрете стављајући до знања да је срдита, 
љута. – Не знам кво неје право на снауту та врља дупе (Држ).

врља на снагу изр. дебљати. – Олењи се женетината и поче да врља на 
снагу и удебели се ко свиња (Пн).

врндало с дечја игра; дечја играчка. – Има четри врндала: чигра на лед, 
макаре од два комада, врндало с дьшчицу (па се кон㎘ц двоји и вуче се) и кад 
се врндало врти у круг и јауче (Ру).

врндољ м рет. пеј. превртљива (женска) особа. – Тија ли врндољ?! Оно се 
обрча и тека и тека (Вој).

врндуп м рет. пес. лењивац; запуштена особа. – Врни се, врни, врндупе /
Триста ти крпће на дупе (ДД, Јел).

вртањ м вртача. – Беше се скутал у вртањ, једва га најдомо (Рос).
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вртања ж вртлог; велики вир за купање у реци. – Вир голем, вртања голе-
ма у рекуту; подгребла га водата и удавил се (Пк).

врти за деца изр. непрекидно радити и стварати за домаћинство и по-
томке. – Ја и муж ми вртимо за децата, работимо д㎘н – ноч (Рс).

врти, кој ти дава изр. једи бесплатно колико хоћеш; ово је права прилика 
да добро једемо (а да не платимо). – Врти, кој ти дава; друг га чувал и пекал 
(Јел, Јал. Км).

врти – сврти изр. непоуздана особа. – Он је врти – сврти, нема човечанску 
реч и нема образ (ТД).

врти се несвр. мит. кружити око. – На мртавца до четирес д㎘на душата му 
се врти (окол) дом и после се губи, леца се (Зав).

врти – суче изр. покушавати на разне начине успети (решити проблем, 
остварити циљ. – Врте – сука, врте – сука, па направи кво си је намислил 
(Сук).

врткалце с дем. и хип. 1. оно што се користи за упредање конца (вретено; 
справа за упредање). – Он ми врљи врткалце, оче да трчим у мрак по њега 
(Пн). 2. рет. вретено уопште. – Допаднем му се другу вечер и он ми врљи 
врткалце у мрак, там да се најдемо (Ста).

вртлешка ж вртешка. – Јаганцити отоше на вртлешку надоле, рипу, игру 
се, па се укрсте, па се обрчају (Зс).

вртна ж курва. – За текво кажемо вртна, вртуна; само се врти, муштерије 
си тражи (Гњ).

вртоглаве године изр. младост; пубертет; време снаге и недостатка 
искуства. – Т㎘г смо били у вртоглаве године, чинило нам се да све можемо 
а несмо ништа разбирали (Дој).

вртоглавица ж болест оваца, вртоглавост. – Јед㎘н Брложанин је лечил 
вртоглавицу, вади црвика из главу на вртоглаву овцу (Пк. Мр).

вртопина ж пеј. велика вртача. – По вртопине идомо, тражимо и (Кп).
вртори се несвр. вртети се; налазити се. – Само се још јед㎘н од туј 

фамилију вртори, жив, још је у село (ДД).
врцка с очи изр. немирно гледа, гледа час тамо час овамо. – Лопов врцка 

с очи, гледа горе – доле ко звер (П – Мш, Цр). .
врчвес, -та, -то који је дебео а ниског раста. – Жената му малечка, врчве-

ста (Пн).
врши се несвр. обављати се; остваривати се. – Чорапе на рогове за 

рабаџију; тој се врши тија закон на свадбуту (Зс).
вршина ж врх; горња страна већег предмета. – Сноп има вршину и дупе 

(Соп).
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вршиње с грање са окресаног дебла. – Сечењак или вршиње кажемо за 
грање које орастимо од дрво (Пк).

вршка ж врста шаре на ћилиму. – Туј шару кажемо вршка, или вршко, 
или вршко колено, врашко колено, која како (Пир).

вршкаљћа (колиба) изр. шиљаста плетена колиба покривена бусењем. – 
Колиба вршкаљћа, у њу лето проведем са – стоку у планину (ТД).

вршљовито дрво изр. високо дрво које има врх. – Вршљовито дрво узел и 
понел (Јел).

вузаљћа ж фиг. преварант; курва. – Ја не би мог㎘л да будем вузаљћа, имам 
образ (Гос).

вузија ж клизавица. – Вузија или вузијана кажемо за клизаво место, куде 
може да се деси да се одвузнеш на дупе (ВЛк).

вузне свр. ударити шибом, каишем или дланом уз карактеристичан звук. 
– Вузну га сас прут од рећиту по голо дупе (Км).

вунија ж 1. геогр. левкаста падина. – Вунија дојде како шопка, како две 
падине окренуте једна према другу, и у сваку вунију има вода (Зав). Вунија 
је место куде се сливају сипаци (Дој). 2. ж уска косачева посуда у којој држи 
брус у води и коју везује испод колена. – Вунија за острило, у њу су острилото 
и вода, и малко трава да се не исплискује водата (Чин).

вуњари несвр. шири смрад (прди, пушта ветрове). – Научило да вуњари: 
п㎘шка, прди, пушта смрад и смеје се (Пет).

вурди несвр. искувавати сурутку и добијати вурду. – Сирим и вурдим; веч 
сам навурдила п㎇но каче вурду (Сук).

вури несвр. зврјати (врата, прозор). – На вратата вури, несу убаво легла, 
па има промаја (Ш).

вуцка несвр. 1. журити (нервозно и некорисно). – Ти мислиш ако вуцкаш 
побрже че уработиш, а оно неје тека (Вој). 2. врдати; настојати избећи (од-
говорност, посао, опасност). – Немој да вуцкате, него се вачајте на работу, 
од њу леб једемо (Јал). 3. љутито се кретати и махати рукама. – Научила 
да вуцка када вој кажеш у очи ако нешта погреши (Вој). 4. непромишљено и 
често чинити. – Цел д㎘н вуцка дрва у шпорет, а са дошло до трт, нема ни 
једно (Цр).

вучљак м бот. ђиповина Chrysopogon gryllus. – Ја закаса од вучљакат, од 
широкуту траву: ја ударим с косу, косата одлети а травата се пак усправи 
(При).

в㎘ – в㎘ – у узв. подражавања гласа свиње када трчи: – В㎘ – в㎘ – у, дотрча свиња 
(Вр).

в㎘глен м рет. угљен; ћумур. – Ћумур, углен или в㎘глен, све једно (ЦД).
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в㎘здан прил. стално; увек. – И карале се, и биле се, ми смо си в㎘здан јетрве 
(Бз).

в㎘пе свр. силовито ударити. – Ја се нагаџам и померам, а ов㎘нат в㎘пе с 
рогове у дрвото и расцепи си главу (Зс).

в㎘пне свр. силовито ударити; бацити. – Ако те в㎘пнем че одлетиш дор 
доле (Бз). Узне сол у шаку и в㎘пне га у васуљат (Зс).

в㎘ро 1 лј од глагола врше: – В㎘ромо дьн㎘с, убаво жице нав㎘ромо (Ос).
вьровина ж 1. тањи део стабла. – Докарал све вьровине, с њи да ме греје 

зимус (Гос). 2. ситне махуне паприке (последња берба); уп. вьровинка. – Вьро-
винете обери да и не обере слана (Ру).

вьровинка ж в. вьровина ( 2). – Она испржи вьровинће, тов најблаго за 
пржено (ВЈ).

вьровиње с 1. сено лошег квалитета са врха стога или пласта. – Барљиво 
сено стоката слабо једе, па га турамо ко вьровиње одозгоре да штити стог 
(Вој). Под㎘нак је одоздоле, испод стогат, а вьровиње је горе, на в㎘р (Јел. Брл. 
Дој). 2. ситни незрели плодови (паприке, парадајза). – Најблаго ми је пржено 
ујесен од вьровиње од паприку (Рас. Пк).

вьшанче м тек испиљена вашка. – Кад се гњиде искоте, изљуску се, ста-
ну вьшанчета (Ру).

в㎘шљак м прљава и запуштена особа, вашљивац. – Сабрало се там све 
ашљаци, в㎘шљаци и шушљаци, чувај боже! (Зав).

Г

га узв. пристајања, одобравања: да. – Ја сам чекала да рече га! да буде што мора 
да буде и да се истрпи (Нш). Деца немају меру, оче оно га! а ти на! (Пет).

габровица ж грабова метла. – Ако узнем габровицуту, че се оћутиш за-
час (Сук).

гаветина ж штетне животиње које нападају стоку или усеве. – Некакве 
дијаније и гаветине нападле њивуту (Кр).

гагриво прил. пипаво, споро се ради и изискује велику пажњу. – Леча, га-
гриво за работу (Б – ЦЈ, Гњ).

гадно прил. мучно. – Подланица је једно, једна трава која се гадно чисти 
кад се увати за чарапе (Ру).

газдеје несвр. уживати у богатству. – Оче зетат на моје да газдеје (ВСв).
газдосује се несвр. успешно стиче и нагло се уздиже. – Дош㎘л на положај, 

богатеје, газдосује се, дигал нос (Пир).
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гајдуница ж писак на гајдама помоћу кога се изводи мелодија. – Ручалото 
на гајдето ѕучи ѕууу – у, а доле гајдуницата каже д㎘ду лиду, ди – ду – ли – ду 
(Зс).

гајтаница ж украсна петља од гајтана на чарапи за коју се веже врпца. 
– Омота се окол чарапу врца и закачи на гајтаницуту (Пн).

галати се несвр. свађати се; шале се самарећи један другог погрдама и 
масним изразима. – Кад почну да се галате мужје ја си мрднем на – страну, 
срамота ме (Бер).

гамличе несвр. говори неразумљиво; гунђати. – Детето гамличе, неје му 
нешто право (Пир).

ганстер м жарг. лукава и вешта особа; преварант, мангуп. – Он је голем 
ганстер, пази се од њега (Држ. Пир).

гардејац м гардиста. – Мој муж је бил гардејац (Мр).
гасарац м купасти лимени жижак на петролеј или зејтин, са фитиљом 

и без стакленог цилиндра. – На гасарац ткајемо (Пир).
гегне свр. насумице угазити (и пасти). – Гегнем на врат, напрсал ми 

пршњак (Вр).
гили – гили узв. при голицању детета. – Гили – гили, баба си га обича (Држ).
глава. 1. изр. главу че си отћине од њега никако га не подноси. – Дошло 

ми је да си главу отћинем од њега (Држ). 2. изр. заборави си главуту занети 
се (уморан, пијан, заљубљен) па заборавити на свој дом и своје обавезе. – Ти 
си главуту заборави там (Пир. Кр). 3. изр. колиба на једну – главу колиба у 
виду стога, купе. – Колиба на једну – главу је како стог, а кад – је на две – 
главе она је на свод (ТД).

главица ж врста цвасти са густо сабијеним цветовима. – Цьвти на глум-
ци и прави главице (ВЛк).

главичица ж бот. (мали) гомољ. – Кокошчица има главичицу уземи (Соп).
главочка ж бот. 1. различак. – Главочка, тај трава што прај главице, зове 

се у књиге различак (ВЛк). 2. броћ. – Ми туј траву што прај главице кажемо 
главочка, а у Јеловицу у кажу броч (Пк).

главу си врже изр. имати муке са неким или нечим. – Главу сам си врзала 
од њега, оно је рђа на свет (Вој).

главу си ћине изр. кукати од нечега или некога. – Бега од њу, главу си 
ћине (Држ. Трњ).

главурдан м главата мушка особа, главоња. – Има голему комбалицу 
тија главурдан (Брл. Бер, Пир).

главурдес, -та, -то који има велику главу, глават. – Беше главурдес човек 
и голема човечина (ТД).
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глади изр. лоше хранити. – Млеко слабо млземо, нечемо да гладимо 
јагништата, да су добра (Зс).

глас. Извија с глас изр. кукати, лелекати. – Извијала би с глас да ни само 
види мачава (К – Ћу, Пир).

гледају се сас ѕагњице изр. не волети се, не разговарати. – Почеше се 
сваете гледају саз – ѕагњицете (ПРж).

гледе си работу изр. гледај своја посла; не обраћај пажњу; то се тебе не 
тиче. – Кој кво работи нек работи, ти си гледе работу (Сук).

глеза ж/м размажена особа. – Он је голема глеза; ако га узнеш, че видиш 
муку с њега (Дој).

глези се несвр. мазити се; говорити извештачено умиљато. – Немој ми 
премираш, не гљези се (Зс).

глетави несвр. без воље и лоше завршавати неки посао. – Само глетави 
туја работу, нема вољу да ђу работи саглам (Пир).

глеџањ м анат. глежањ. – Трчимо у свинсћи оп㎘нци, играмо се; ка се врне-
мо, они озгор, на глеџањ (Цер).

глибав, – а, – о жидак (блато, снег који се топи). – Глибав снегат, намо-
крише ми се нође до колена (ТД).

глива ж врста јестиве печурке која расте на (сувом) дрвету (букви, ора-
ху, дуду, клену). – Гливе расту на суво (буково) дрво (ТД). Гливе расту на суво 
дрво од буку, ореј, дуд, к㎇н (Ру).

гличење с гл. им. од гличи уклањање сржи из зовиних ластара при изради 
цеви за намотавање конца као и при изради играчака (пушкало). – Усијамо 
дебелу жицу па промушљамо дрво од б㎘з; тека правимо цевће, а тека прави-
мо и пушкало (Пк).

гличи несвр. рет. 1. глачати. – Гличим дьску, прајм троношку столицу (Пк). 
2. вулг. гладити; чинити наизменичне покрете при обављању коитуса. – Ја 
њекња затеко љубавницити у плевњуту; он ју ванул и само ју гличи (Пк).

гловне свр. прогутати. – Г㎇ну га, гловну га одједнуш (Д – Сн, Пир).
глотно прил. прљаво, гадно. – Глотно дојде, нечу се мешам у текве работе 

(Нш).
глувоштина ж 1. особа која не чује. – Џабе му окаш, он глувоштина, не 

чује те (Пир). 2. глупа и невешта особа коју не можеш ничим да научиш. – 
Оно глувоштина: ја му оратим једно, оно разбира и работи друго (Пир).

глув㎘ц м мн. глувци. рет. миш. – Ми у село мишеви окамо глувци (Држ).
глумак м мала површина усред ливада или њива обрасла густим жбуњем. 

– Ја се у глумакат сакријем и чекам га да налети (Изв).
глумка ж цваст чији су цветови густо сабијени. – На кошуту цветовити 

на редови јед㎘н до друђи, а на овуј траву на глумку (Зс).
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глумци м мн. сабијена цваст. – Кадиве цьвти на глумци, летњо је цвеће 
(ВЛк).

глумче с мала густа цваст. – Дива граорица накара, глумче направи (Дој. 
Пк). Бабамарта ц㎘вне на пешес глумчича (Гос).

глупана ж глупача. – Глупана, ништа не разбира (Јал).
глупарина ж заосталост; глупост. – Старо време било глупарина (Зс).
глупчьк, -чка, -чко приглуп. – Целата вамилија, они дојду глупачћи, али 

су добри по душу и вредни су (Гњ. Пир).
г㎇ца несвр. рет. (усиљено) говорити. – Г㎇це тува кво се сетиш (Пир).
глчи несвр. 1. мумлати љутито или весело, нејасно изговарати. – Детето 

поче да глчи, да се радује и да се смеје (Цер). 2. галамити. – Деца глчу, љуђе 
се углчали, мило да ти је да и слушаш и гледаш (Ру). 3. изр. да му не глчи 
да га не узнемирава правећи буку. – Изведомо бабуту на врата да не глчи на 
болнога старца (Кс).

гљеждав, -а, -о који је чудно изобличен; ружан. – Гљеждаво, да га не по-
гледаш (Гра).

гмеца несвр. гњечити. – Ако легнем узнак, дојде некој, мора дојде, па ме 
притиска, сас руће ме гмеца у стомак (ВЛк).

гмечало с справа за гњечење куваног кромпира. – Гмечало за компирје 
за тесто, како макази дојде: на јед㎘н крак му је удубљење а на друђити 
испупчење у виду клип (Рс).

гмуран м аугм. и пеј. слинавко. – Ћути па ти, гмуране, обриши си гмур㎘цат 
(Вој).

гнило ђубриште изр. лења и прљава жена. – У наше село све су жене 
чисте, само је она гнило ђубриште, нечиста и лењава женетина (Дој).

гнојиште је место које је добро нађубрено, нагнојено (Мр).
гњездало. Растура си гњездалото изр. растурати свој дом; разводити 

се. – Немој си растураш гњездалото, черко, подоброга нема да најдеш (Чин).
гњетавка црга изр. врста поњаве чија је основа памук а вуна натка. – 

Гњетавку ткајемо на две подношће, па на једну страну проврвиш нитћете, 
и бојимо и црно, али може и црвено од броч. Основа је памук а в㎇на натка. 
Гњетавка је топла и не пада од кревет, не клиза се (ТД).

говањ м серигуза, дивља жалфија. – Говањ беремо за свиње (Мр).
говедарштина ж сеоска организација испаше говеди. – Ја у село 

расправљам с говедарштину (Дој).
говеља несвр. са муком жвакати, ваљати залогај у устима. – Немам 

зуби, па говељам месото, говељам, не могу га сажвачем (Вој).
говноједица ж вулг. лажов најгоре врсте. – Ти си говноједица, теб више 

никој не верује (Пет. Сук).
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говњарка муја ж зоол. врста муве са зеленкастим преливом која слета на 
измет. – Говњарћете, оне приоде на говната, дојду малко зеленкасте (Зс).

говњарка црешња бот. врста трешње мекога плода. – Једну – црешњу 
окамо говњарка, мека је и неје лоша за једење (Пир).

говњача ж бот. врста печурке, срндаћ. – Говњача. она прави голем шешир 
и ми у несмо јели до пре двајестина године, несмо знали да се једе (Зс).

годи несвр. нег. радо (не) прихватати. – Не годи жена да те доведем на 
спање (К – Ћу, Зс. ТД).

годинак м једногодишње дете; једногодишње младунче. – Прво је ждре-
бенце, па стане ждребе, па је после годинак (Мр).

гол п㎘ж м зоол. пуж голаћ. – Тија п㎘жови зовемо голи п㎘жови или 
цигансћи п㎘жови (Зс).

голем ѕвер изр. 1. велика зверка. – У шуму има свакакьв ѕвер; има ѕвер и 
голем ѕвер, а мечка је голем ѕвер (Зс). 2. пеј. особа на високом положају. – Из-
брал га народ, станул голем ѕвер (Зс).

голем ос㎘т м бот. велика бодљикава биљка која расте поред путева на 
сувом станишту и има цваст у виду четке за бријање. – Големјат ос㎘т, што 
прави големе главице, с њега лечимо овце од црвје (ТД).

голема глава изр. фиг. важна личност. – Школе завршил, платицу му 
дали, стану одма голема глава (Вој).

голема игла изр. велика игла за низање (паприке, дувана, воћа). – Има си 
посебно голема игла за низање, она има поголеми уши (Пн).

голема коска изр. велике кости (бутна кост, цеваница, вилице). – Ми не 
кажемо кокала, него големе кости (ТД).

голема метла бот. биљка која се користи као велика метла и која расте 
у башти. – Голема метла се сама сеје у градину, а зовемо у и селска метла, с 
њу метемо двор или амбар (Цр).

голема острика ж бот. врста влатасте траве лошег квалитета Bromus 
secalinus. – Острика има две врсте: малечка острика и голема острика (Гос).

голема столица изр. велика столица са наслоном. – Имали смо и големе 
столице за госје уз астал, а ми смо повише седели на троношће (Ру).

голема цволика м бот. висока и отровна кукута. – Големата цволика рас-
те окол ђубре и отровна је (Гос).

голема црна змија ж зоол. велика црна змија. – Големете црнете змије 
највише и у шуму има (Пк).

големе бучће изр. врста велике бућкалице која ради на принципу ђерма. – 
У големете бучће големо дрво, само га налегам, а вржу камик да га не врчам, 
исто као на ђерам када се вода вади (ТД).
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големи кот㎘л изр. котао запремине око 40 или више литара. – Големи 
кот㎘л ми даде кум на свадбу на поклон (Пет. При).

големи стабол м бот. велика георгина. – Има мали стамбол и има големи 
стамбол, разликавају се највише по висину (ТД).

големи с㎘т изр. бот. висока бодљикава биљка која гради ситасту цваст. 
– Има мали с㎘т, њега магаришта повише једу док је зелен, док се не удрвени 
се, а има и големи с㎘т (ТД).

големи чапоњци м мн. анат. пар папака којима гази папкар. – Овца гази с 
големити чапоњци, а малити чапоњци не газе, они су понагоре уз ногу (Јел).

големичи прс м анат. палац на руци и нози. – Посеко си големичи прс на – 
руку и са га лекујем (При, Рас).

големи чапонци м мн. анат. закржљали пар папака који не додирује земљу 
код преживара (код брава). – Големити чапонци додирују земљу, а малечћити 
чапонци не додирују земљу (Мр).

големка, -о изр. која је прилично израсла. – Морузете големће, отргоше се 
веч, скоро че се изресе (Соп).

големо ћисло изр. вишедневно кишовито и влажно време. – Наиде големо 
ћисло и морусћете, там㎘н поизникле, све ужлтеше (Вој).

големштина ж (извештачена) отменост; уображеност. – Беше убав 
човек, али од големштину само мрдаше с рамена, излази силина из њега, 
снага, голем партијац беше (Пир).

голо голишаво изр. сасвим голо (особа; брав). – Из појатуту излезе голо 
голишаво дете (Дој).

голуб м зоол. сиви голуб. – Голуб живи у пећине и у венци, а грлести голуб 
се изводи у висоћете буће и у орловуту буку (Гос).

голубари несвр. чувати голубове; бавити се голубовима. – Ја сам, уз по-
старога брата, почел да голубарим откако сам проодил (Пир).

голубов, -а, -о сив; голубије боје; светлоплав. – Чу ти исплетем џемпер 
од голубово мање (Гос. Бе).

голупче с име од миља које невеста даје најмлађем деверу. – Када дојдо, 
беше дете и ја га назва голупче, и до са остаде голупче, ако је веч деда станул 
(Рс).

гопа ж пеј. шаљ. жена. – Сви девери у кућу своје жене су звали гопе, а 
свекар је свекрву на шалу звал доде (Б – Са, Пир).

гор прил. горе; на врху. – Ајдучка трава, брска му стоката лисје, а гор га 
нече једе (Бз).

горан, рна, рно шумовит. – Наша планина је заветна и горна (Зс).
горгусар м врста дивљег голуба. – Чу голуба горгусара и голуба клилу-

кара (Ш).
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горешњак м бот. девојачка трава; биљка слична девојачкој трави. – 
Горешњак, јед㎘н је розан – бел, а други више плаво цьвти и сличан је на 
девојачку траву (Гос).

гори несвр. пецкати, оштећивати кожу (коприва, хемикалије). – Покрива 
гори, пази се дете да се не испличиш (Сук).

горња дреја изр. хаљетак који иде до појаса. – Горња дреја је свака дреја 
која иде до појас (Сук).

горња чељуска изр. анат. горња чељуст. – Чељусће кажемо: горња чељуска 
и долња чељуска (Дој).

горото цвеће с бот. гороцвет. – Това горото цвеће како дојде, како цьвти? 
(ВЛк).

горска мечка изр. неуредна жена (пристигла из планине). – Са че виде 
горсће мечће на туја грацку свадбу (Брл).

горска трава ж бот. врста биљке жутога цвета која цвета у рано пролеће, 
гороцвет Orchis morio L. – Ја гле колко је са ц㎘внула горската трава (Гос).

горсуз м тврдоглава и зла особа, угурсуз. – Беше голем горсуз, никому 
неје тел да помогне (Км).

горће прил. хип. од горе мало навише; мало више горе. – Е горће, погорће, 
печурће колко очеш (Вој. ВРж).

горушица ж бот. нека биљка (која није Sinapsis alba!). – Имаше некоја 
травка, заборавила сам која беше, коју окамо горушица, ама она не цьвти 
жлто и не расте по морузе (Зав).

горчивка ж шљива нагорких плодова. – Ја најволим горчивће сливе, тека 
сам навикал (Дој).

госјарска соба изр. гостинска соба. – У госјарску собу јабалће, дуње, кру-
ше, па убаво мерише, а и липа се набере па се там суши (ВРж).

госпоштија ж господство. – У туј кућу је било све учено, све паметно, 
свет прошли, госпоштија голема (Тм, Пир).

гости се несвр. вулг. уживати у сношају. – Ајде, бабо, да се гостимо, несмо 
скоро това работили (Пир).

готвач м кувар (на свадби, прослави). – Ја сам бил готвач на њину свадбу, 
ако сам мушко (ВРж).

готвачка ж куварица (на свадби, прослави, сахрани, парастосу). – Заго-
дил сам те да ми будеш готвачка када заженим јединцатога (Рс).

готов дом изр. уређено домаћинство. – Башта ми зет, дош㎘л на готов дом. 
(Д – Ви, Пир).

граби несвр. брзо ходати; трчати. – Грабимо да те стигнемо, кажу 
Темштање, а ми у Ореовицу кажемо трчимо да те стигнемо (Ор).

– 52 –



655Допуна Речнику пиротског говора

граница трава ж бот. Lepidium ruderale. – Граница трава, искарало клас, и 
као реса по њега, на глумове расте (Пк).

грањес, -та, -то који има (две) ресе испод браде (коза, овца). – Тај овца 
беше грањеста под гушу, ресе две имаше (К – ЦВ, Пир).

граор м бот. 1. име за више врста грахора Vicia sativa и њему сличних 
биљака. – Граор је плав, покрупан и горчив, а л㎘скавица је бела (Зс). Гра-
ор црвено цьвти, укрпи жито, овољи га, па га тека положи (Кп). 2. Coronila 
varia, вишегодишња биљка са подземним стаблом и са бледољубичастим 
цветовима. – Граор зовемо и овуј траву, она има големи корење у земљу и 
цветовете у дојду бледољубичасти (Зав).

граорица ж бот. 1. грахорица (као коров стрнина). – Граорица у жито црве-
но цьвти, али и бело и разне боје, па се увије уз жито (Мр). Граорица у жито 
цьвти црвено; пушта се крв у нос с њу, тврда му шушка (Ш). 2. бот. секирица. – 
Граорица се окала некада папратарица; тека у окала једна вражалица из село, 
тов је старо име за туј траву (Гос). 3. једна лептирњача, коров у пшеници, бело 
цвета. – Ми туј траву кажемо граорица, туј што бело цьвти, а Топли Дол у 
окају л㎘скавка (Пок).

грацко лале с бот. лала. – Имамо старо лале и имамо грацко лале у гра-
динче (Гос).

грбина ж анат. део тела закланог брава. – Грбина је од предњи крс до 
задњи крс (Дој, Јел).

грбо с рет. леђа. – Терет голем, на грбо све износим на појату (ВЛк).
грбољак м пеј. (повијена) леђа. – Леле, видиш ли како сам се изгрбавчила; 

млого сам ти смешна у грбољакат (Гос).
грбуљило с део грабуље који се држи при грабуљању. – Гребуља има два 

дела: дршката је грбуљило а онова што гребе је гребуља (ТД).
гргавче с пеј. и дем. закржљало прасе. – Че купим једно гргавче, дргавче, 

жужаво прасенце, па че га раним (Зав).
гргуреста коса изр. таласаста коса. – Гргуреста коса, дрндуресто девојче, 

ја те текву знам (Км).
гргурка ж зоол. гугутка. – Гргурката ми там поје, там сам се родил (Зс).
гргутаво прил. промукло. – Гргутаво прича како ка у некој за гушу стискал 

(Гос).
гребачка ж лопатица за захватање брашна. – Ја одбројим колко ми 

гребачће брашно требу када месим (Вој).
гребачка за жар изр. направа за извлачење жара из усијане пећи за хлеб. 

– Уз вурњу иду гребачка за жар и лопата за леб (Гос).
гребенчичи трава м мн. бот. крстач. – Това је гребенчичи трава (ВЛк).
гребло с мн. гребла гребенац. – Влачимо в㎇ну на гребло (Јел).
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гредар м рабаџија који превози греде од шуме до места продаје. – Греде 
превозимо, спремам руч㎘к за гредаре (ДД).

гредица ж део чарапе који иде уз ногу. – Чорапа има ступало и гредицу, 
овам га кажу горњиште (Б – Са, Пир).

грепка за брашно изр. коритаста посуда сужена при врху за захватање 
брашна из мучника. – С грепку за брашно гребемо брашно када га сипујемо 
у вречу; напрајена је да се брашното не растура (Зс).

грешно прил. 1. мит. недозвољено, нарушава ред. – Сине, немој у чуждо 
стокуту да пасеш, това је грешно (Км). 2. фиг. погрешно. – И она се грешно 
оженила, послушала наваџије, па са пати (Гњ).

грибачка ж дуга мотка подешена за извлачење жара из пећи за печење 
хлеба. – Сас грибачкуту извадимо жар из вурњуту, па обришемо под и после 
наврљамо лебат (ТД).

грив, -а, -о гриваст, који има шару око врата (брав, пас, голуб). – Има 
гриви голубје, гриваши (Гос).

гривчес, -та, -то гриваст (пас). – Имајемо гривчесто куче, убаво ни је 
слушало (ВЛк).

грижа. На грижу ми је изр. о томе бринем, то ме оптерећује. – Да ти 
искажем шта је на грижу мене (К – Ћу, Тм).

грипаив, – а, – о грипљив. – Бабата ми грипаива, брешче ко срна (Дој).
грждаље м мн. старинска дрвена брава. – Сас грждаље смо закључували 

врата, дојду ко брава, али дрвена (Зс).
гркљан ж анат. гркљан. – Гркљан је јаболката и од јаболкуту нагоре, а од 

јаболкуту надоле је грло (ДД).
грлес, -та, -то који има испод врата црни полупрстен. – Има грлести голу-

би, црно им како прстен на гушуту (Зс).
грлести голуб м зоол. врста дивљег голуба са карактеристичном шаром 

око врата. – Има грлести голубје, па има гргурће, и ја си и разликавам (Зс). 
Грлести голуб се изводи у висоћете буће, и у орловуту буку (Гос).

грлич м (шири) отвор (тесије) са кога се пије. – Б㎘клица за вино, 
пљоснато, украсено, као линије изведене, шарено, и горе си има грлич, па 
дрвен затварач (Зс).

грло м анат. грло, део врата. – Гркљан је јаболката и од јаболкуту нагоре, а 
од јаболкуту надоле је грло (ДД).

грмадача (круша) ж врста дивље крушке. – Имали смо дивљачку грма-
дачу крушу, двојица не могу да у обибну (Зс).

грман. Спу на грман изр. спавати у загрљају. – Када овчаре намокри 
ћиша преко – ноч, они спу на грман, да не озебну (Зс).

грмањак м зб. шибље. – Козе пасу по грмањак (Ру).
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грмес, -та, -то грмаст, који гради густу крошњу или густ и заобљен грм. 
– Там јако место, има грместа дрвја и грмести грмове (Пк).

грми њим у кућу изр. свађе су непрекидне у њиховој кући. – Поче да њим 
грми у кућу д㎘н – издьн веч неколко месеца, скоро че се поделе (При).

гроздоберка ж мет. честа смена пљускова и сунчаних периода у току 
једног (пролећног) дана, што лоше утиче на род грожђа. – Удари ћиша, па 
изгреја с㎇нце, и па ћиша па с㎇нце; таја је ћиша гроздоберка, че обере лозјата 
(Рас).

гроздовчичи м мн. цваст у виду грозда. – Никсица цьвти на гроздовчичи, 
као зумбул, плави и густи цветовчичи (Мр).

грозна речка изр. увредљива реч. – Грозне речће речемо једна на другу 
када се скарамо, ама после се џабе покајемо (Нш).

грозничавка ж бот. црвени кантарион. – Грозничавка лечи грозницу, 
маларију, беремо у за лек (Ш).

громада ж фиг. група. – Тамо громада жене, окају, поју (Цер).
гронка ж гранчица са много плодова. – Донел ми из град црешње, свако-

му по гронку (Дој).
гронће се надиѕу изр. појавити се мноштво раница у виду грозда. – Ујутро 

кад је млого ладно и љута роса, ороси се стока па има мрсничине, гронће се 
надиѕу (ТД).

грсничарка ж пеј. рет. (сиромашна) жена која носи пртену одећу. – Грсни-
чарка, из село слезла у град, још ју бију грсницете по дупе (Пир).

грудес, -та, -то 1. који има развијен грудни кош. – Беше голем човек, гру-
дес, убав (ВС). 2. која има велике дојке. – Нес㎘м била грудеста како што има 
жене (Кр).

грудник м гвоздени клин који повезује јарам и руду на рабаџијским коли-
ма. – Напред има процепат скрипушу и грудник да се намести јер㎘м (Зс).

грудник м део ама код коња. – Грудник од ам иде на коња испод груди, 
колан (Мр).

грудом прил. прсима, грудима. – Он се грудом брани, јак човек (ДД).
груни несвр. рет. љуштити. – Грунимо ореси па ми рућете црне (Гњ).
грчав с паре изр. сиромашан, тешко долази до новца. – Није смо грчави 

с паре били (Д – ЈД, Пир).
губа ж бот. врста гљиве на дрвету којом се пали ватра кресањем. – Малко 

губа и креснеш с камик белучанац, тој што се креска на огњиво (Зав. Дој. Цр).
гувниште с фиг. место утабано гажењем (оранице, ливаде, снега). – 

Одрева снег, напраји гувниште (Ру). Децата се играла по травуту, напрајила 
гувниште (Мр).
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гувно ж 1. гумно. – Денемо стог на гувното (Јал). 2. изр. откос на гувна /
откос на гувно кружно и густо на ливади распрострта покошена трава 
при досушивању. – Сушимо откос на гувна, стра ни од ћишу (ВЛк). Сабрали 
смо сеното на гувно да се суши, а после че га претришамо и саберемо на пла-
стовчичи (ВЛк). Откос на гувна, па после од њега сар㎘к сено, мож га двојица 
однесу на два шиљасти колца (Дој. Брл. Јел).

гугла ж капуљача (од сукна). – Гугла је на гуњу, а може и опанџак да има 
гуглу (ТД).

гуглар м зоол. врста птице са израженом ћубом на глави. – Гуглар је див 
славуј; иде увис и поје, а право слази надоле (Гос). Гуглар је како врап㎘ц, 
само има чулумку право нагоре. Увис лети и пева право навише, пада право 
наниже, и не пева наниже. Кад стоји пева (Гос).

гугутан м врста голуба. – Гугутан или гугутар, он гугуче кад поје (Пир).
гузуруља ж лења женска особа. – Гузуруља че буде, нече да работи 

женсће работе дар да спрема (Бе).
гуламфер м жарг. наизглед учтив и срдачан мушкарац који подваљује. – 

Гуламфери су свити, че ти подвале (Пет).
гуличка ж несазрели заметак плода шљиве. – Јела сам гуличће како бом-

боне да једем, толко сам обичала ћисело (Пет).
гулме с мањи рој пчела. – Гулме или гулменце кажемо за малечьк рој који 

сам не може да се одржи, а рој су млого пчеле заједно и можеју да се одржу 
(ДД).

гуљавац м пеј. лоше исхрањена овца која губи вуну; мршава овца уопште. 
– Имам овце, окол двајес гуљавца, оспред ошишани, оѕад ошишани (ВЛк).

гуљаџика ж жарг. радница која чисти трењем (шмиргла, гули) делове за 
опанке припремајући их за лепљење. – Била сам гуљаџика у Тигар на оп㎘нци 
(Пир).

гумене сандале изр. (пиротски) гумени опанци (без каишака). – Гумењаци 
пиротсћи смо носиле, а за празник, која има, плетени оп㎘нци (Б – БД, Гњ).

гумењак м гумени опанак. – Ни оп㎘нци од гуму кажемо гумењаци, Завојци 
ђи кажу сандале, а Засковчање лемењаци (Соп).

гуња ж мушки сукнени огртач са капуљачом и рукавима за заштиту од 
кише и ветра. – Гуња има рукави, гуглу, и дрвцета и амће, па се дрвце закача, 
кажемо закачка (Зс). Гуња је од природно обојену в㎇ну, али има бел гајтан, и 
има џепове унутра (Брл).

гругусар м зоол. врста дивљег голуба. – Голуб гургусар живи на гране и 
мукло поје (Пир).

гургусовац м зоол. гриваст дивљи голуб. – Гургусовац је гривес и поје 
гур – гу (Зс).
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гусеница ж зоол. в. гусенка. – Назад малити чапоњчичи ване гусеница, па 
одрежем и извадим с иглу, има ко црвик, и обично на предње ноге (ТД).

гусенка ж зоол. гусеница; ларва у виду гусенице. – Мокро па на с㎇нце, па 
оболи од мокрињу и гусенка улезне у ногу, и мора да у избаци (Мр).

густак м 1. густа шума. – Там шума голема, све густаци, никад сећира неје 
улазила (ТД. Зав). 2. честар. – Заплела ти се овца у густатак, иди у спаси (Бе).

густеје несвр. постајати све гушћи. – Када се свари боб и ишчурка, он 
густеје како се лади и дојде како питије (Јал). Жито густеје на јаку њиву (При. 
Рас).

густи папрат м бот. навала. – Има ретћи папрат, зову га бујад, густи па-
прат или навал и тужни корен (Ш).

густиња ж гужва, много особа у уском простору. – Аутобус п㎇н, густиња, 
не мого си купим карту (При).

гут м мн. гутови гутљај. – Чу да попијем два – три гута (П – Ч, Пир).
гутурљив, -а, -о који је оболео од коњске болести гутурача. – Коњат 

гутурљив, неје за твој рачун (ТД). – Које је гутурљиво оно је мрштаво на 
једење, спекло се, цима се (ТД).

гуџур м тешка и неизлечива болест. – Клну некога: – Крчап те изело! 
Гуџур те изело! (Цер).

гуша ж бубац код живине. – Гуша, крз њу иде рана на живину (ТД, Мр).
гуши се несвр. 1. надувавати врат (ћуран). – Ћуранат се гуши, љути се, 

пази се да те не кљуцне (ПРж). 2. мет. гуши се време изр. припремати се вре-
ме за кишу, снег. – Времето се гуши, гуши, ама че утрпи (Чин).

гуштерача ж зоол. врста змије. – Има змије камењача и гуштерача (Јал).
гушчица ж део воденице преко кога зрно из коша силази у отвор горњег 

воденичног камена. – Крећеталото дрнка, гушчицата се тресе и преко њу 
падају зрната из кошат (Ру).

гьд㎘чка несвр. голицати. – Немој ме гьд㎘чкаш и срамотиш, стоко покваре-
на ти (Цер).

г㎘нђа несвр. гунђати. – Закакво бабичката само г㎘нђа, само маану наоди 
(Вој).

г㎘р – г㎘р узв. при вабљењу свиња; подражавање тихог гроктања свиња. – Г㎘р – г㎘р, 
бабине свиње убаве, баба че ви са нарани с помићу (Пет).

Д
да везн. зато што. – Стара, ама се слуша; затова је добро да може да се 

слуша (Пет).
да – ми је да знам изр. када бих могао да (проценим, сазнам). – Да – ми 

је да знам колко паре че ме кошта таја крава (Сук). Да – ми је да знам какво 
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са она там работи и какво вој требе (Држ). Да – ми је да знам какво са за мен 
орате и кришома ме поглеџују (Вој).

дава бачију изр. добијати одређену млеко из заједничког стада у току 
одређеног броја дана сразмерно броју својих млечних оваца. – Давамо бачију 
кој колко је овце дал. Разреже се на овцу петнајес или двајес ћила, једно или 
две ведра, и бачева се док има млеко (ТД).

дава му изр. често се опијати. – Дава му, па га често това саплита (Сук).
давка ж курва. – Она је давка, нема те одбије ако си по туја час (Бе).
дајак м мн. зајеци деч. од зајак зец. – Дедо, дајак! Дајак улезе у грм (Дој).
далаверије ж мн. подвала; будаласта радња. – Таја ми рђа напраји 

далаверије како на шалу, да се скарам и сас брајћата и сам мужа (Кп).
данга ж белег на увету или телу брава. – Буше се рупе на уво с једну – 

рупу, ѕьбу, а неки на двете уши по једну, кажемо га данга (Мр).
дандара – дандара узв. којим се подражавају звукови при вожњи рабаџијским коли-

ма. – Дандара – дандара с кола по пут, и стигомо (Гњ).
даравеле ж мн. невоља; штета. – Он там направил триста даравеле (ДД). 

Које је мандов, оно л㎘же, крадне, прај даравеле (Зав). Кад – кад че праве дара-
веле на децата, па се пазим од њи (Зав).

даранђије. Не бави се по теја даранђије изр. остави се ћорава посла. – 
Не знам да ти кажем, нес㎘м се бавила по теја даранђије (Кђ, Пс).

даровита, – о која има доста дара, рубља (девојка, невеста, жена). – 
Дојде снаа даровита, донесе голем дар, даде на сву роду понешто (К – ЦВ, 
Пир). Даровито девојчето, газдинско, и голем мираз даву уз њега (Сук).

двајеспетпарка ж новчић од двадесет и пет пара. – Двајеспетпарку ми 
неје дал тата, све сам с десет – прста створил (ПРж).

двесте бр. двеста. – Остадоше ми само двесте динара у џеп (Рс).
двећи, а, о рет. други. – Двећа година како је умрла (Дој).
двизарка ж млада коза у првој години бременитости. – Двизарка је млада 

коза пред козење, а двизарче је млада коза пред гонење (Зс).
двизарче с млада коза пред укључивање у приплод, козица. – Двизарче је 

младо од козу пред гонење, а јарче је ако је мушко (ТД. Зс).
двиз㎘ц м ован у првој приплодној години. – Двиз㎘ц је ов㎘н на прву мато-

рину (Зс. ДД).
двиска ж млада овца пред укључивање у приплод. – Кад су два зуба мали, 

тьг је двиска (ДД). Двиска је од једну – годину па док не очува прво јагне (Дој, 
Брл).

двишче с млада овца од 6 – 18 месеци, до укључивања у приплод. – Двиш-
че је од шес месеца до годину и половина (Зс).
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двогласан, -сна, -сно особа чији се глас јако мења од женственог до 
изразито мушког. – Окамо га Света Двогласни, час прича т㎘нко час дебело 
(Гос).

двоје бр. две врсте. – Двоје цвелиће знам: једне расту големе, деца пушће 
праје од њи, а једне малечће (П – Пж, Орљ, Бз).

двоји памет изр. двоумити се. – Двојим памет, не знам по кога да идем, да 
ли по мајћу ми или по жену ми (ТД).

двоји се одома изр. одвајати се од својих, од свога дома. – Оно се неје 
двојило одома, па га стра да иде (Бер).

двојћа бр. два; двојка. – Из школу не доноси двојће и тројће, него све 
петице (Бе. Гос).

двојће ж мн. музички дувачки инструмент, двојница. – У моје време сви-
рило се у цовару, дудук, двојће, гајде, даире, ћеману (ВЛк, Пир).

дволистаста чемерика бот. врста чемерике са два листа. – Чемерика 
дволистаста трује, оди њу избацују шљам, бљују; а онај што се искласи не 
трује (Дој, Јел).

двопајес, -та, -то који има одвојене кости на грудима (говече). – 
Једнопајесто говедо нема одвојене кости на груди, а двопајесто има одвојене 
кости на груди (Брл). Једнопајесто и двопајесто говедо је према грудну кос 
да ли се двоји или се не двоји (Вој). Која је једнопајеста крава, лоша је, крв 
промочује, а двопајесто, виде се обе кости између предње ноге, пожељно је 
(Зс).

дворога вила с браник изр. врста виле. – Да ми дадеш дворогу вилу с 
браник (Ру).

двотојага баба изр. баба са два штапа. – Станула сам двотојага баба, 
нема и нигде моје убавило и моја снага (ДД).

дебела црева изр. анат. дебело црево. – Има т㎘нка и дебела црева (Дој). – Дај 
дебелата црева да и омијемо и да и изврнемо, па да и усолимо, па на жар (ТД).

дебелопртка ж лења и дебела жена. – Таја дебелопртка само седи и чека 
да вој приносе (НМл). – Кој узне туја дебелопртку че си главу врже (Изв).

дебељача ж 1. бот. помоћница Brionia alba, Cucurbitacae. – С дебељачу се 
овије бучка, и после се бучка (ТД). Дебељача је д㎇га, да се заплете, ако га 
најдеш (Гос). Дебељача, пуштило лозе као павит (Нш). 2. ж врста шљиве круп-
ног и лоптастог плода. – Сливе дебељаче су црне, како стенлејке су, крупне 
су и округле као јаја (Ш).

дебељусак, -ска, -ско рет. прилично дебео, дебељушкаст. – На туј травку 
стаблото дебељуско као оловка (Зав).

дебљак м дебели део стабла. – Окршено све, дебљацити само остали, и 
ту немој ич да караш, нема кво да крше (ТД).
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дева се несвр. налазити се ту негде, боравити, пребивати. – Куде се де-
ваш (Вој).

деверје м мн. три момка, иначе блиски другови младожење, који доносе 
уочи свадбе јелена у девојачку кућу. – Кад се вије вен㎘ц, на девојачка врата 
отиду деверје и там однесу заклано бравче, јелена, доносе воду и иде шала 
с њи (Брл).

девизма ж бот. дивизма. – Ми туј травку зовемо девизма. (Зав).
деверсћи пешћир изр. обич. посебно украшен пешкир који се намењује де-

веру. – Мож да најде маану што неје убаво извезен деверсћи пешћир (Д – Зв, 
Пир).

деветак ћилим изр. врста пиротског ћилима. – За свекрву сам изьткала 
деветак ћилим (Пир).

девојство с девојачки живот, девовање. – Моје девојство је брзо прошло 
и све у муку и оскудицу (Пс).

девојћа под нишан изр. верена девојка. – Ја сам била девојћа под нишан 
када се това деси (Брл).

девојчар м млада девојка. – Ја сам била девојчар кад поче рат (ТД).
девосује несвр. затурати. – Не знам куде девосујете тија нож (Вој).
девочљачек м девојчица, врло млада девојка. – Ја сам била девочљачек, 

сметењача, ни дете ни девојћа (Гос, ВЛк).
дедини груди м бот. лековита биљка која расте по ливадама и има плави 

цвет. – Дедини груди, плаво цьвти на пуловчичи, по ливаде га има и пију у 
деца од очи (ТД).

дејак м косо постављен подупирач на предњем трапу код запрежних са-
оница, ђаволских санки. – На прегњи праг на ђаволсће сане тури се дејак, па 
се уреже у санћете, а оне су само за (возење) греде (ВЛк).

дејствује несвр. рет. расти, развијати се. – Јагодарчета пиличи изведу се 
кад цьвту јагоде, али да би дејствувала мора јагоде да кљуцну, иначе липцују 
(Рос).

деко везн. рет. јер, зато што. – Сви су били ловци у Дебели дел, деко тамо 
дивјач и шума има (Зав – ддл). Деко баба не може, помагамо у (Зав – ддл).

дел м део породичне имовине који се да да у наслеђе једном од наследника. 
– Дадоше ми дел лоше место; крос – прсти ми дадоше, и малко (ТД).

делбедерисује несвр. ленчарити. – Чмаји, делбедерисује, а они само ра-
боте по њиве, по поље (Тм).

делкот м последица; штета. – Потрѕушће те убију и остане ти делкот, 
ако нечеш (Пк). Оно ђу свекрвата са нема, прекара се, а од њу ми је здравје 
попустило, остало делкот (Пк).
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делница ж део парцеле. – Поделимо голему њиву, три брата на три дел-
нице (Ш).

делује несвр. рет. боравити. – Уз траву се наватају некрстенчета там куде 
делују на оне травће (Гос).

демек прид. индекл. 1. добар, ваљан. – Јаст㎘кат је бьш добар, демек јаст㎘к 
(Пир). 2. лош; лењ; безвредан. – Он беше демек човек, ленчуга голема (Пир).

дене свр. 1. затурити. – Куде си ми денула шамијуту? (ВЈ). 2. изр. да га 
дене негде жестоко казнити; уклонити. – Града да ме дене негде, дојде 
љут, набрука ме, направи ме на ништа (Бла).

дерак гребенац изр. врста гребенца за чешљање кучина. – Клчина се гре-
бу на дерак гребенац (Ру).

дермани м мн. живци. – Нешто ти дьн㎘с несу добри дермани. Какви су ти 
тој дермани да не мож да трпиш? (Рг).

детинство с детињство. – Срегњити му син беше болешљив од детин-
ство, ама те, још таљига, а брајћата му помреше (Зс).

детинсће године ж мн. рано детињство. – Мож да сам и начула това у теј 
детинсће године, ама сьг не знам (Дој).

детинсћи, -ска, -ско дечји. – Дете, детинсћи продума, направо га рече 
(Пет).

детљак м одраслије дете. – Детљак сам бил а спал сам на појату сам (Дој).
детурљак м одрасло мушко дете. – Детурљак сам бил од дванајес до 

четрнајес године, и поче се ентересујем за девојчетија (Дој).
детушњак м, в. детурљак. – Бил сам детушњак још кад поче рат (ДД).
дечка се несвр. чикати се. – Дечкали се с њега, чикали се, имају си шалу 

(К – ББ, Ш).
див говњар м бот. врста дивље жалфије. – Див говњар по ливаде расте, а 

питован говњар по слоговети и њивете (Пк. Чин).
див ѕумбул м бот. дивљи зумбул. – Има див ѕумбул, расте у шуму, ама по-

ситачко дојде (Соп).
див лопен м бот. врста лепуха који расте у дивљини Verbascum sp. – Има 

лопен, и у планину има див лопен (ВЛк).
див џоџан м бот. дивља нана. – Див џоџан расте куде вода има (Пет). Од див 

џоџан правимо чај за од сваку болку (Дој).
дива граорица ж бот. врста грахорице која расте као коров у стрнинама. 

– Дива граорица расте у жито (Дој, Пк).
дива зимовача изр. врста крушке. – ма сланопаџе, а има и диве зимоваче 

(Дој. Брл. Јел).
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дива круша ж бот. дивља крушка (са ситним и опорим плодовима). – Има-
мо некалемене круше садовће, црвењуше, диве круше и сьлнопаџа (Дој). По-
више кажемо дивљачће круше, а помалко кажемо диве круше (Пк).

дива лобода ж бот. коровска биљка у баштама. – Дива лобода расте по 
градине и има нежан лис (ВЛк). Дива лобода овољила ђубрето (Бе. Мр).

дива црешња ж бот. дивља трешња. – У наше п㎘клешко расту диве 
црешње по шуму (Пк).

диви петлиџан м бот. пасквица. – Туј траву наши стари су звали диви 
петлиџан (Гос).

диви се несвр. рет. поносити се. – С децу се дивим, свата су ми добра (Ос).
дивизма ж бот. 1. дивизма. – Дивизма има ж㎇т цвет и лисје широћи (К – ЦВ, 

Пир). Дивизма тера јак лис као лепенка, али му стабло не иде горе. И лепенка 
жуто цвета (ТД). 2. рет. врста печурке. – Дивизма је на буку кад ју ветар рас-
пукне, па између напрслине излезне жилава печурка која се тешко кида (Зс).

дивја јабалка ж бот. дивља јабука. – Беремо дивје јабалће за сирће, а и за 
једење преко зиму (Ш).

дивја ружа ж бот. дивља ружа. – Дивја ружа има унутра црвеншко, а око-
ло жлто (Гос).

дивја столиста ружа ж бот. врста дивље руже. – Има дивја столиста 
ружа, расте у наше поље (Бе. Гос).

дивја ћисалка ж бот. в. дивја јабалка. – Од вьсцу врзујемо дивју ћисалку (Зав).
дивља кокошка ж зоол. птица шљука. – Дивља кокошка по Белаву има 

(Ста).
дивља ружа за у лозје бот. врста ириса Iris. – Дивља ружа за у лозје, 

плава је, али има и друге боје; садимо ју куде вода мињује, да држи земљуту 
(Мр).

дивљарка ж дивља воћка (крушка, јабука). – Кажемо дивљарка круша, 
дивљарка јаблка, имало је доста по наше шуме (Брл).

дивљачка ж бот. дивља крушка. – За теј круше кажемо повише дивљачће а 
помалко диве круше (Пк).

дивљи ђурђевак м бот. самоникла биљка сродна ђурђевку. – Има ђурђевак 
у мртвине, а има посебно дивљи ђурђевак (ВЛк. Зс).

дивљи пипер м бот. ниска биљка издужених светлозелених листова која 
има љут укус и мирис и која расте око осушених локви. – Туј љутуту траву 
која расте окол вирове и млого љути окамо дивљи пипер или срчни корен 
(ТД).

дивљина ж некултивисани део природе; запуштен предео. – Народ се 
расели и дивљина оте све (ТД).
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диво зеље с бот. ливадско зеље Rumex sp. – Има ћисал㎘ц, па диво зеље, па 
штављак (Дој).

дигне главу изр. 1. уобразити се. – Тија што дојду на положај и дигну 
главу високо, ја и зовем овнови (Пок). 2. донети смелу одлуку не обазирајући 
се на савете. – Ја диго главу па се пожени (Кс).

дигне дупе изр. покренути се, почети радити; отићи у печалбу. – Нека 
дигне дупе да заради, а не да завиди једному – другому и да оговара (Пир).

дигноше се свр. пеј. пробудити се; устати. – С㎘г се дигноса, неје ми не-
шта добро (ДД).

дигоше се свр. пеј. пробудити се; устати. – Штом се дигошем, одма на 
работу идем, а после једем када постигнем (Вој).

дидле ж мн. приче; шале; пословице, загонетке. – Ја не знам теј дидле, тој 
знају бабичћете (Ру).

диждевник м зоол. даждевњак. – Диждевник излази на ћишовно време 
(Гос).

диѕање с гл. им. од диѕа буђење; устајање. – Ја сам тежак на седењето, ама 
сам потежак на диѕањето (ВРж).

дија несвр. фиг. испуштати ваздух. – По црвељаци камење гумете само 
дијају (Дој).

дија му у слабине изр. дахтати са муком. – Дија му у слабине, једва ду-
шуту сабира да ми каже какво је намислил (ВЛк).

дијанија ж инсекти; ситне и једва видљиве животиње. – Дијанија ка-
жемо ситне штетне животиње које не видиш али осечаш да су окол тебе, а 
гаветина су крупне и штетне (курјак, лесица, јазавци и друго) (Кр).

дијо с надувана мокраћна бешика као дечја играчка. – Дијо или панидува, 
мејур од свињу, надувамо га да се играмо с њега (Тм).

дикатан, тна, тно поносит. – Деда – Анта Масалејинсћи беше вредан, 
уредан, поштен, што прича не понавља; дикатан беше човек (Гос).

дил...дил... везн. или...или. – Решавај се: дил тека...дил онака (Пир).
дилинтарка ж женска особа која оговара, измишља, подмеће, сплетка-

ри, каком би неком напакостила. – Сестра ти је голема дилинтарка, све ми 
прави карање у кућу с мужа и сас свекрву (ЦД).

динче с мала диња. – Там куде сам загризал динче после нече коза да за-
гризе (Вој).

дињавац м 1. врста диње крупног плода и дебеле коре. – Купи си два 
дињавца на вашар да однесем на децата (Сук). 2. фиг. врста крушке крупног 
издуженог и зеленог плода. – Крушке дињавци су крупне, зелене и убаве; 
оне сазреју за вашар (Ш).
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дипла ж 1. свежањ вуне при чешљању. – Цела кудељћа је од вадове, ди-
пле, кад се извлачи на гребенац. Кад се дипла уобличи, повуче се вад и мота 
се кудељћа (Рс). 2. мали уређени пласт сена, погодан за пренос, товарење 
или за полагање стоци. – Сено се дене или товари на дипле да се не раско-
шава (Пк). 3. свежањ лисника; мало бреме лисника. – Дипла је сноп од шуму, 
лисник, врже се с једну – гранћу од њи (СГл).

дир – дир – дир узв. којим се терају свиње. – ㎘рја, дир – дир – дир, ош – 
ош! (ТД).

дириман м рет. дроњак. – Дириман је стара реч: диримани или дронци 
исто је (Дој).

дируга ж рет. дугуљаст предмет; смотуљак. – Начади се обложина, прцањ 
од пртенице, и натурају се клчишта, на три дируђе се тури (Д – ВО, Пир).

длакат, -а, -о трп. пр. космат; који је са дугом длаком. – Порано смо чува-
ли длакате козе, несу мариле од студ када и терамо на брстину (Ста).

д㎇го време изр. дужи период времена; прилично дуго. – Д㎇го време по-
седемо при њи и убаво се изоратимо (Мл).

длгобразес, -та, -то који има дуго лице и образе. – Длгобразеста жена, 
грозна, али и вредна и паметна (Зав).

длгоносоња м мушкарац који има дугачак нос. – Који је длгоносоња, он 
има д㎇гу и онуј работу (Гос).

длгопашка овца изр. овца са дугим репом. – Лесичји реп трава дојде како 
длгопашка овца (Зс).

д㎇жак, д㎇шка, д㎇шко прилично дуг, подугачак. – Д㎇шко дојде у грбинуту, 
још малко че га скратим (Сук).

дни. Кратћи му били дни изр. суђено му да мало живи. – Умре черката 
пред мајћу си, кратћи њој били дни (Орљ).

до век че им дојде изр. побити, уништити. – Наминули курјаци, али он 
че њим дојде до век, че и истреби (Мр).

добард㎘н изр. празник; свечана прилика. – Немој си заносујеш теја дреје, 
оне су ти за добард㎘н, за у народ ка појдеш (Вој).

добере свр. завршити брање. – Још несмо добрале васуљат, а оно се оћиши 
времето (Изв).

добије свр. победити (опклада, парница, избори). – Народ вану да се 
измењује, после добише комунисти (ДД).

добије душу /добије д㎘ изр. почети мирисати (на киселост; на трулеж). 
– Сеното добило душу, има лош мирис, неје добро; коњ кашље од текво сено 
(ВЈ). Сирењето добило д㎘, па да га премијем и да му променим расолат (Вој).

добије реч изр. ирон. распричати се превише. – Ама па Сава доби реч ко 
магаре од (МЈ, Пир).
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доблаји свр. стићи блејући. – Јаганцити доблајаше навам, па отидоше у 
друђи грмање (ТД).

добра магарица бот. врста влатасте траве сличне овчијем вијуку. – Там 
расте добра магарица, воле у овцете (Дој).

добре прил. тако је. – Добре, снајо мила, убаво си ми све рекла (Зав).
добро – зорно прил. добротом и присилом. – Добро – зорно, па че при-

стане, а после че се заволе (ПРж).
доброчина ж рет. добричина. – Бил је једнуш доброчина, добра душа (ТД).
доб㎘р, -бра, -бро добар; карактеран. – Он неје доб㎘р, не дружим се с 

њега (Зав).
доватаљћа ж мотка са подешеном кутијом за откидање плодова са висо-

ких грана. – Башта направи доватаљћу и с њу беремо јабуке (СГл).
дов㎘рал, доврла, доврло перф. од доврше који је обавио вршидбу. – Он је 

дов㎘рал и убаво је жито нав㎘рал (Трњ). В㎘ромо, в㎘ромо и дов㎘ромо, мину и 
таја мука (Држ).

договарља се несвр. решавати проблеме и неспоразуме договарањем, до-
говарати се. – Договарљали смо се с мужа за све (Рс).

додавује несвр. додавати; појачавати. – Пијан, и још додавује на пијанкуту 
(Гра).

додобар, -бра, -бро комп. од добар који је бољи, лепши, јачи. – По нас иду 
помлади, додобри, поубави од нас (ТД).

додума ж договор. – Ништа друго, само додума сачињава човека (Гра).
додумна кућа изр. дом у коме влада слога. – Оженили су ме у додумну 

кућу, у сложни љуђе (Гос, ВЛк).
дождевник м зоол. даждевњак. – Да ти дождевник прејде преко шаку, уба-

во да везеш (Кс).
дожње свр. завршити жетву једне или свих својих њива. – Дьн㎘с идемо 

да дожњемо Голему њиву (Вој).
доземан, -мна, -мно који је нискога раста; који је закржљао. – Доземна 

девојћата, пупава (Цер).
доземковина ж изданак који избија из земље али се не развија у стабло. – 

С пијук вадим доземковину и чистим воћњак (Цер).
доида несвр. 1. јести остатке са трпезе; јести док има (на залихи). – Не 

доида си лебат детето (ВЛк. Пет). 2. јести престајалу храну. – Ја доидам по 
унучетија какво остане, да не проћисне; повише једем бајате манџе (НМл).

доима свр. сасвим се потрошити (залиха). – Имало, јели смо и повише, 
ама са доимало, нема, че купујемо (Бс. Кр).
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доиџа свр. 1. завршавати оброк. – Там㎘н седнем да једем, они ме окну, и 
све си не доиџам (Сук. Вој). 2. успети најести се. – Дај, снајке, леб, мен до-
неси ложицу, и све си ја не доиџам, стојим њим на – нође (Пир).

доиџује несвр. јести догод има. – Децата си не доиџују, трчу одма да се 
играју (Држ). Не доиџује си леб, ослабел, болан (ВЛк).

дојадеје свр. дојадити. – Дојаде ми од твоје кукање и молење (Гњ).
дојаднеје свр. дојадити; увредити се. – Дојадне ме што – ме не посматра-

ва и што – ми рича текве речи лоше (Пет. Вој).
доједе свр. појести о краја. – Кад доједем лебат, ја че си идем дома (Км).
дојело лебацат изр. дотрајати. – Оп㎘нцити веч зинули, дојели лебацат, 

че купујем нови (Сук).
дојеџује несвр. довршавати оброк; настављати јести сит. – Са ја 

дојеџујем негладна, а не би требало (Пир).
дојуља ж дојиља. – Свиње има: прво је шипарица, па која се гонила, па 

дојуља, па прасуља, па рањеница (Мр).
докаже свр. 1. довршити казивање; довршити разговор. – Чеке, прво да 

докажем това што сам почел (ПРж). Ти га докажи, ја сам заборавила туја при-
чу (Зав). Он почне да казује, па док ти не докаже не мож се откачиш од њега 
(Пир). 2. рећи некоме непријатну истину када је у најнеповољнијој ситуацији. 
– Ја че ти докажем преди сви, нема да мож више да мрдаш (Држ. При).

докарује несвр. дотеривати (терет, стоку). – Докарује овце на трљак, на 
појату (ТД). Докарује брашно с камијон (Км).

докарује се несвр. дотеривати се; свечано се облачити. – Докарујемо се, 
че излезнемо с деду на сабор (Нш).

докачи се свр. фиг. увредити се. – Он се докачил што га несмо звали на 
свадбу (Пет). Она се одма докачи када ђу опоменем и по месец – два не орати 
с мене (Чин. Сук. ВС).

доквоца свр. телесно сазрети (девојка). – Да – је бар доквоцала па да се 
жени, а оно још детишњар (Гос). Прво доквоцај па се жени, немој порано 
(ВЛк).

докондише (се) свр. трајно се повредити; оболети; уп. докундише се. – 
Пази да ти таја работа не докондише (Рс). Влачило, сецало, докондисало се 
од работу голему (Брц. Вој).

докраичи свр. докрајчити. – Американцити оче да ни докраиче (Вр).
докраише свр. докрајчити; остати без резерве. – Докраисали смо мазат 

до ич, а немамо паре да си прикупимо (Вој).
доктурија ж рет. лечење; посао медицинског особља. – Че се ожалим не-

шта оди теј њине доктурије (ДД. Зав).
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докуд прил. докле, до ког места; чак до. – Баш ме брига, па докуд стигнем 
сас живот (Зав).

докундише се свр. в. докондише повредити се; оболети. – Изѕебло, гладу-
вало и докундисало се, а нема кој да га гледа (Вој).

докупи свр. купити још мало да се сасвим покрију потребе. – И ја при-
купи још рало, докупи земљу да мож да ни рани (Сук).

докупује несвр. настављати са куповином све до жељене границе. – 
Докупујемо земљу, газдејемо, че имамо све што ни требе (Сук).

дол м 1. уска долина (са повременим потоком). – Имамо долове и долове, 
повише с воду која тече (ТД). – Откаре овцете у долат да се напију воду (ДД). 
Дол је само поток (Зс). 2. урвина. – Наиде голем облак, однесе вода њиве, ис-
копа долове (Зс).

доладнеје свр. осетити хладноћу. – Арне ми доладне, че облачим гуњуту 
(Ор).

долањ веш изр. доњи веш. – Долањ веш несмо носили, ни жене ни мужје 
(Д – Пп, Пир).

долап м удубљење у зиду за остављање хлеба и посуђа, ниша. – Кућа ста-
ринска, у зидове има долапи (Пир).

долечан, -чна, -чно који је из далека. – Он је долечан човек, путник, мож 
да је гладан (ЦД).

долечко прил. прилично далеко. – Долечко смо од њи, ретко се виџевамо 
(Км. Пет).

долечно госје изр. размена посета између удаљених рођака и пријатеља. 
– Оно је текво долечно госје, не мож се често чујемо и видимо (Кр).

доликава несвр. приличити, одговарати. – Не доликава ти тека да рабо-
тиш (Вој).

долинка ж мала долина. – Слезнем у долинкуту и сакријем се под лиску, 
чекам да преиде ћишата (Јел).

долич м мала долина (са потоком). – Беше с овце до доличат, там се ви-
домо (ТД).

доличка ж мала долина (са потоком). – Идеш уз Малу реку, па има там 
доличка лево (Јел).

долињак м. пеј. аугм. дуга долина. – Има долињак натам, па уз њега че идеш 
по врвину (Пн).

долњак м мет. ветар који дува навише. – Подгребе долњакат јако понекад, 
он одоздоле дува (Зс). Од Понор дува југ, а од Покровеник долњак (ВЛк). Ис-
точник дува од исток, крив㎘ц од север, долњак од запад, а југ дува од југ (Гос).

долњи, -а, -о доњи; нижи. – Најдолњата кућа је његова (Пл).
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дољопује несвр. пеј. наносити блато на преостали део (зида, пода) који 
премазује са њим. – Дољопује, он је за дољопување мајстор; отуд – одовуд 
приљопује, прави кућу (Дој).

дољће прил. мало ниже. – Малко дољће, подољће, е тека (Пс. Вој).
домазл㎘к м 1. сва стока коју чува домаћинство. – Домазл㎘к је сва стока, 

крупна и ситна коју чува това домаћинство (ТД). 2. порекло. – Он си је од 
тек㎘в домазл㎘к, на ућу личи, дебел (Км).

домања ж дом, све у кући; домаћинство; целокупан иметак. – Ја чу ти 
домању твоју (Ру).

домаћинсћи, – ка, – ко одмерен; поштен; достојанствен. – Лапавина, 
неје му домаћинска реч (Кр). Његове су шале домаћинсће шале; да те насмеје 
а да те не увреди (Гра).

домачинко м вок. од домачин, обич. домаћин. – Добро – јутро домачинко /
Славиш ли младога бога! (Ру).

домашар м онај који остане да брине о кући. – Туј годин сам ја бил до-
машар а брат ми је бил појатар (ДД).

домашарује несвр. брине о кућу; обавља свакодневне послове у кући и око 
ње. – Домашарују, овчарују, остали сами (Јел).

домен, – а, – о трп. пр. ожењен; удата; који је засновао свој дом. – Домене 
черће имам, све сам и одомила (Дој). Има момчетија дрта по село ни жењена 
ни домена и има девојчетија младиштаре у пешеснајес године (Гос).

домери свр. додати и поново измерити. – Домери ми још две – ћила 
сирење посебно (При).

домишљава се несвр. 1. размишља како да реши проблем. – Домишљавамо 
се са – жену како да напрајмо толко паре за свадбуту (Гра). 2. правити сплет-
ке. – Само се нешта домишљава кому какву соплитку да напрај (Кп. Ор).

домори свр. уморити до краја. – Уморише ме работе големе, ама са че ме 
овија син домори (Зав).

донесу нишан изр. верити девојку и то обележити музиком и доношењем 
девојачке опреме. – Синоч донесоше нишан за њега (Пок. Км).

доока свр. успети дозвати са даљине. – Доока га и он дојде (Вој).
допадљив, -а, -о који се допада, привлачан. – Допадљив беше Арса, мој 

муж (Брл).
допије свр. попити још, повећати пијанство. – Мине у Пажар на појату и 

туј си допије, а бил пијан (Зс).
доплати свр. платити разлику до пуног износа. – Он узне, па је доплати 

брашното (К – Ћу, Пир. ВСв).
доплете иглу изр. завршити дуг и мучан посао. – Он и ја смо почели туја 

работу па ни пуштете да си доплетемо иглу (Држ).
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допрв(а) прил. рет. (зар) тек сада; прекасно. – Допрва постигла градину да 
сади (Вој). Допрв ли је решил да се жени, са у педесе године? (Кс).

допропасти свр. рет. упропастити до краја. – Прво ни они упропастише а 
после дојде и он да ни допропасти (Орљ).

дорабочује несвр. довршавати недовршене послове. – Ми си отидомо а 
остаде деда на њивуту да дорабочује (Нш).

дорас, -та, -то в. дорес. – Тија коњ беше убав, дорас и окали смо га Дорча 
(ВЛк).

дорасте свр. достићи очекивани узраст. – Ако се рано прегони јуница по-
сле не напреди, не може да дорасте, да се накара љуцћи (Мр).

дорес, -та, -то који је загаситоцрвене длаке, а са црном гривом и црним 
репом (о коњу); уп. дорас. – Који је дорес коњ окамо га Дорча (Пет).

дорим везн. 1. до, чак до. – Слезо дорим до воденицуту (Вој). 2. толико да; 
готово да. – Уплашен, па дорим очи преврнул (Зав).

дористрашно прил. превише. – Уалили детето дористрашно (Цр).
доруча свр. завршити прекинути оброк. – Ај да си доручате, деца (Зав).
досадба ж рет. досађивање. – Досадимо ти госје! – Тај досадба да је! (Пн).
досаља несвр. додавати поново со, досољавати. – Ја не волим толко сла-

но, а старцат си после досаља у тањир (ПРж. Чин. Цр).
доспавује несвр. довршавати спавање без ометања. – Не доспавујем си, 

па сам си све уморна (Сук).
доспеје свр. фиг. доћи до границе неподношљивости. – Това је доспело да 

ме уврже па да ме носи; тека је се понашала с мене (МЛк, Нш).
доспевује несвр. стасавати (тесто). – Када је ладно тестото, не доспевује 

(Чин).
достави свр. рет. пренети (предмет, обавештење, податак); допунити 

нечије делом заборављено казивање; разјаснити нејасно. – Очу да ти до-
ставим, али заборави како беше (ДД).

доставља несвр. рет. допуњавати у току разговора нечије казивање. – Ми 
че достављамо кој кво знаје, а ти све да запишеш (Зав).

доставља се несвр. рет. представљати се; виђати се; повремено се 
састајати. – Достављамо се, тека се каже по старинсћи када се стављамо и 
прикажемо кој који – је (Зс).

доставује несвр. надокнађивати потрошено. – Не доставујем си, па поче 
да оскудујем (Вој).

достигом прил. при сустизању (о ономе ко бежи): достижући. – Че те бијем 
достигом, нема ми побегнеш (Вој).
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дострашнеје свр. јако се уплашити; упаничити се. – Паде гром до самога 
мене, па ми дострашне (Гос). Ја, дете, сам у планину замрко, па ми дострашне 
(Дој. ТД).

достудеје свр. постати (одједном) хладно; почети зепсти. – Достуде ми, 
оѕебо, дреју си бејо заборавила (Вој).

дотича несвр. рет. губити стрпљење, не моћи чекати. – Гладан не дотича, 
гол не досушује (Кр).

доткавалник м понуде у храни од наручиоца ћилима и свечани оброк 
ткаља по завршетку ткања ћилима. – Газда донесе убаво једење за ткаље, 
има и колачи, некоја донесе и торту, и ми ткаље се на крај почастимо (Пир).

дотриса се несвр. долазити непозван и нежељен. – Повачљиви су, не оби-
чам да ми се дотрисају у кућу (Трњ).

доћевнеје свр. изненада се јавити јака (полна) жеља. – Толко ми 
доћевнеје, ако сам баба, ама га нема старцат (Зав).

доћепа се свр. дочепати се. – Ти се убаво доћепа до пијук; ама ако те увате 
нече ти буде л㎘ко (Зав). Доћепаше се до моје буре и не врнуше ми га (Кп).

доћид м пропадање (тканине, дрвета, предмета уопште). – Жилаво 
дрво од црвену врбу, нема доћид (Б – Вш, Пир).

доуља ж дојиља. – Имало је доуље жене, помладе (ТД).
доучује несвр. саветовати. – Једна другу доучује како од мужје да обирају 

паре (ДД).
доцан, -цна, -цно окаснели, задоцнели; који касније сазрева. – Ћише ни 

насметоше, забавимо сејањето, па че се роди доцна моруза (Пн).
дочим везн. рет. ипак; пошто. – Они серу, мочу, пцују, не знају какво орате, 

а мој башта дочим неје бил тек㎘в (Гос).
дочисти свр. завршити почето чишћење. – Ти да останеш да дочистиш, а 

ја чу с овце (Јал).
дочка ж овца која има тамне мрље испод очију; овца са ситним шарама 

по устима и носу. – Дочка је дочкеста овца, има ситне шаре окол очи и више 
по уста и нос (Дој).

дочкес, -та, -то који има ситне шаре око очију, по устима и носу (овца). – 
Дочкеста овца има ситне шаре по уста, нос и окол очи, а шара има покрупне 
шаре од пола сантим до сантим (Дој. Брл).

дочувује несвр. нег. рет. лоше чути. – Остарел и манул да дочувује (ДД).
драгољуб м бот. 1. ниска биљка равних и облих светлозелених листова и 

црвеног цвета. – Драгољуб или латинка, исто је (Рас. ВСв). 2. висока собна 
биљка. – Драгољуб неје латинка. Он крупно расте и може у собу до таван да 
стигне. Једна страна му је црна а другата како кадиве; црно и црвено (Б – Са, 
Пир. При). Еј, сипи драгољубу воду да не повене (Гњ).
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драгоманац м заступник и тумач групе печалбара (радника, дунђера, 
пољопривредних радника). – Деда – Пера је бил драгоманац, водил је радни-
ци, бил је предузимач (Пир).

дразни несвр. изазивати; дражити. – Немој га дразниш; кад – му ништа 
не даваш, не ваљаје (Зс).

драм м део оке, старе мере за тежину. – Ка она дава, мери на драм, а кад 
ја давам она га и не мери (Пир).

драмлија ж 1. крупна ловачка сачма. – Драмлија је крупна ловачка сачма 
за пушку, па се набије с арбију (Ру). 2. фиг. ситне семенке, зрнца. – Нечу да 
једем овеј драмлије, дајте ми нешто покрупно (Ру).

дрангулије ж мн. безвредни предмети; прибор врачаре. – Сабрала 
дрангулије некакве, баје на народ, л㎘же, узима паре од сиротињу (Соп).

дранђулије ж мн. фиг. досетке, шале; анегдоте; пословице, загонетке. – 
Он памти по теј дранђулије, него ја (Пок).

дрварка ж 1. женска особа која бере и превози дрва. – Дрварка сам, удо-
вица, нема кој да ми помогне (Бер). Бабина дрварка, она баби дрва доноси, 
баба да се греје (Вој). 2. запрежно возило подешено за превоз дрва; вели-
ка тракторска приколица за превоз дрвене грађе. – С три дрварће превезо 
материјал за моју кућу у град (ТД). С дрварку дрва свезо (Гос). 3. количина 
грађе која се превози (запрежним) возилом које је подешено за превоз дрва. 
– Дрварку нес㎘м никад мог㎘л да продадем како требе (Рс).

дрвена брава изр. врста дрвене браве која се закључава. – При дрвену 
браву кључанка се помери помоћу кључ, а дреждеве су друга врста дрвене 
браве (ВЛк).

дрвена лопата изр. лопата за убацивање хлеба у хлебну пећ. – За леб када 
печемо: ђелберија, дрвена лопата, дьска, пачавра (ВЛк).

дрвеншьк, -шка, -шко хип. који је прилично је крут и неумешан у додиру 
са људима. – Дрвеншьк малко дојде, не умеје с народ (Чин. Вој).

дрвењаста в㎇на изр. груба вуна. – В㎇ната је дрвењаста, неје добра за 
плетење (Пир).

дрвоберина ж шума која се сече само за огрев. – Немамо дрвоберину па 
си купујемо дрва (Чин).

дрвљак м пеј. гомила разноврсних дрва. – Навезал свакакьв дрвљак да има 
с какво да се грејем зимус (МСв).

дрворак м пеј. аугм. велика количина дрва на једном месту. – Нанели дрво-
рак по дворат, не мож се мине (Вој).

дрвуљак м оборена дрва за огрев и грађу. – При нас дрвуљак има, па огра-
димо авлију с тарабе (Пс, БЧ).
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дргавче с закржљало прасе. – Че ти купим ја гргавче, дргавче, жужаво 
прасенце (Зав).

дрдњори несвр. гунђати. – Бабичката нешта дрдњори у ћошето, љута на 
сви (Сре).

дреждеви м мн. врста дрвене браве. – Дреждеви за кључанку; кључанка 
клизи а може и да закључава (ТД).

дрезгав глас изр. дрхтав; испрекидан (глас). – Дрезгав му глас, уплашило 
се, замуцкује (Рос).

дреја ж 1. плетени горњи комад одеће. – Дреја је плетена; панталоне не 
могу да буду дреје (Зав). 2. било који комад одеће. – Кажемо параман и каже-
мо дреја, параман је постара реч а исто је (Зс). 3. под дреје изр. у униформи 
(војник). – Леле, рат. Син ми је под дреје, леле какво че буде (Бла).

дремка. Нема дремку изр. не може да спава. – Како нестаде лебат, дрем-
ку немамо, с㎘н ни не лови (Пир).

дрешљачетина ж пеј. комад прљаве и дроњаве одеће. – Остадоше од стар-
цатога дрешљачетине, че и врљимо, не вреди да и перемо и крпимо (Нш).

дрешљачка ж дем. комад (похабане) одеће. – Об㎇кло дрешљачће да му 
неје зима и отиде с овцете (Зав).

држаљиште с држаља (за секиру, ашов, лопату). – Он ми направи убаво 
држаљиште и оно још траји, а он нестаде (ВРж).

држи. Ја – ме не држи изр. нисам спокојан, не могу да се опустим. – Ја 
работим а това а онова, ја – ме не држи (Рос. Вој).

држи – вржи изр. напрезати се (у муци, великом послу, оскудици). – Држи 
– вржи, мука голема, работа голема, нема какво требе (Брц).

држи огањ изр. одржавати ватру (дебело дрво). – Тури од ћутуцити да 
држу ог㎘њат (Изв).

држи срце изр. настављати осећати се увређеним; терати инат. – Ја 
не могу да држим срце на никога, брже се одљутим (Рос). Она не држи срце. 
Речлика је и оче да каже, ама не држи срце па у воле (Рос. Зав).

држло с 1. попречна палица на лествици. – Како на трећо држло да на-
газим, с㎇бата се одвезе и ја падо, и с главу надоле удари (ТД). 2. трап, један 
од два дела саоница. – Санће имају две држла: једно напред једно наѕад (ТД).

дрикер м мала копча из два дела. – Дрикер је малечко скопче из два дела, 
мушко и женско, а копча је големо скопче из два дела, мушко и женско (Пир).

дриљћа несвр. постепено скидати са површине (трењем, стругањем). – 
Дриљћа песак и тињу од кожуту, оно отпада (ВЛк).

дрипљоше несвр. постати одрпанац. – Дрипљосало, не личи на домаћицу 
жену (НМл).
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дрка ж рет. 1. циција. – Он је једна – дрка, не мож му узнеш динар из – руће 
(Рос). 2. онај ко не враћа узето на зајам, забушант; онај ко не враћа туђе 
чим га се дохвати, као трн. – Ма што – му дадо дрљачу, он је дрка, нема да 
ми ђу врне (Рос).

дркотина ж мушко семе, сперма. – После оперем кошуљуту да не закачим 
од дркотинете (Д – Рк, Пир).

дрља се несвр. обављати сношај. – Три – пути се нач㎘с дрљамо сас мужа 
(НМл. Пир).

дрљавац м немоћна стара особа. – Дрљавцити задрљавели па пуштили 
љиђе и само седу уз огањ (Пир).

дрљосан, -а, -о трп. пр. необуздан; свадљив. – Жену узе, а оно дрљосано, 
чељато (Зав).

дрљости се несвр. пеј. умивати се (лоше). – Немој да ми се дрљостиш над 
котловети (Бла).

дрмка. Вати си дрмкуту изр. одлучити ићи без размишљања; отићи без 
договора. – Вати си дрмкуту и иде куде си оче (ВЛк).

дрмољ м новац; новчаница. – Паре, дрмоље немам ни матику да си купим 
(Држ).

дрмољци м мн. рет. (дроњава) одећа. – С㎘њујем ли дрмољци, дреје, знам 
да нече да буде на добро (Ш).

дрмс㎘з м велика циција. – Оно неје драмка, него дрмс㎘з (Гњ).
дрнгулије ж мн. 1. ситнице; безначајни предмети. – Збери теја дрнгулије 

и тури ђи на – страну, да ме не соплитају (Сук). 2. фиг. шале, досетке, народне 
мудрости. – Знала је млого дрнгулије, све ни је смеј прајила (Вој).

дрндав, -а, -о мршав. – Кравете ти дрндаве, испуштил си и (Пок). Дрндаве 
жене смо стануле, мршаве (Бе).

дрнда – мрнда изр. рекла – казала. – Дрнда – мрнда, дрнда – мрнда и на-
правиш карање у коју – год кућу да улезнеш (ВЛк).

дрндано с текстилна влакна добијена дрндањем текстилних предмета. 
– Сиротиња, па смо ткале црђе од дрндано и ћилимје од дрндано (Пир).

дрндурес, -та, -то који је пун у лицу. – Гргуреста коса, дрндуресто девојче, 
ја те текву памтим (Км).

дрнка несвр. фиг. 1. лепо одзвањати. – Мојити ѕвонци најубаво дрнкају 
(ДД). 2. изр. млада, па дрнка врло млада и врло лепа. – Млада, па дрнка, това 
је девојче за мојега сина добро (Кр).

дрнкало /дрнћало /дранћало с брбљивац; оговарач; бестидна особа. – 
Она је једно – мљезгало, а кажемо и дрнкало, дрнћало или дранћало, само 
дрнка и мљезга без везу (ВРж).
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дрнћа несвр. 1. брбљати. – Немој да дрнћаш, неје тека било (ВРж. Рос). 2. 
изр. дрнћа му у главу зуји му у ушима. – Дрнћа ми у главу, увати ме промаја 
(Ру).

дрнћач м брбљивац. – Ти си млатошум, дрнћач, брбљало, немам какво с 
тебе да расправљам (Км).

дроља несвр. рет. пеј. обављати коитус (мушкарац). – Е, тија роља има да 
те дроља (Дој).

дромбуљав, -а, -о онај који звечи. – Дромбуљав камик дојде малко чупав, 
има ћошкове и од посебну је стену, лиску, па када га ваља водата он звони, а 
тупељав камик не звони у водуту (Бе).

дрончичи м мн. дем. од дронци. 1. ситни комади поцепаног или крпљеног 
веша. – Облече му дрончичити и прати га да пасе стоку (ВСв). 2. одевни пред-
мети уопште. – Понело си дрончичити и пошло на – госје при бабу и деду 
(Пир).

дроцетина ж пеј. курва над курвама. – Она ми накаже на мен и на јетрву 
свашта, па ми каже да сам дроцетина (Пир).

дрпар м инсекат у пшеници на (њиви). – Има буба дрпар у жито, она пева 
дрп – дрп, че има жито. Само у чујемо кад има добро жито, а кад је слабо не 
чује се (Зс).

дрпоча ж дроњавост. – При нас је била голема дрпоча и голоча, били смо 
сиротиња и били смо млого (Сук. Чин).

дрса несвр. вулг. дрпати жену. – Увати ме зет, на сестру ми муж, па ме 
сеца, па ме дрса, једва му се оте (Зав).

дрскаво прил. испрекидано; дрхтећим гласом. – Она дрскаво поје, а каже-
мо и дрезгаво, трепери њој глас (Цер).

дрррт узв. подражавања прдежи. – Кој је јел ржен леб, дрррт, повали се 
да умеје да прди; има си цепленће које се с това вале (Зс).

дрт јерђенин изр. неожењен мушкарац после одслужења војног рока. – 
На нашуту ћошку има неколко дрти јерђење (Пир. Вој).

дрт коњ изр. стар (и онемоћао) коњ. – Дрт коњ је када више неје млого ни 
за работу ни за јашење, исто је и дрта кобила (Мр).

дрта коза (овца) изр. она коза (овца) која се омладила три или више пута. 
– Коза ѕвизарка је док не очува прво јаре, па млада коза, па дрта коза (Дој, Брл, 
Јел).

дртеје несвр. старити. – Дртејемо, не младејемо; ванумо се саплитамо 
када појдемо негде (Сре. Км).

другачка ж другарица. – Палка је била моја другачка (Рас).
другњи, -а, -о други; онај други. – Другњото имање су наследили од тетку, 

она неје имала деца (Гос).
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другојаче прил. другачије. – Неје тека било, другојаче га ти казујеш (Рос).
друђи, -а, -о баш си исти као. – Одумујеш кога стигнеш, кога сретнеш, 

Мирће друга (Вој). (Он је) Ранча друђи, само лошу реч мож да чујеш од њега 
(Вој).

друђи зуб изр. зуби код овце од три до четри године. – Кад купујем овцу 
гледам да има мали зуб или друђи зуб, да је стара до две – три године (ТД).

друкче прил. другачије; на други начин. – Очу друкче да је, да неје сваћи 
д㎘н исто па исто (Ру). Попара се друкче прави, са чу ти покажем (ТД).

друкши, -а, -о другачији. – Вилеста крава има друкши рогове, а пологоша 
друкши (Пн).

друска га на колено изр. подилазити некоме великим угађањем. – Друска 
свекратога на колено, угаџа му за имот (Ос).

друскавица ж труцкање. – Друскавицу на трактор не могу да поднесем, 
па си идем пешћи (Сре).

друсу – друсу узв. песн. којим се опонаша труцкање и клацкање на колени-
ма. – Друсу – друсу, накаса /Старац бабу закоља! (Пир).

дрчница ж халапљива женска особа. – Таја дрчница извадила месетијата 
(Јал).

дрч㎘н, -чна, -чно халапљив. – Подршен и дрч㎘н, све је једно (Тм).
дрьвник м место где се у дрворишу припремају дрва за огрев, дрвљаник. 

– На дрьвник има насечена дрва, иди донеси (Рос).
дубак м врло дебело вишевековно стабло(храста). – Дубак од неколко 

века, ботур, пет човека за руће да се увате около, имало у место које зовемо 
Пет човека (Ру).

дубар м 1. стојеће труло дрво. – Отсечи тија неколко дубара и одвези и на 
појату (Пок). 2. било које дебело и дуго стабло било на корену било одсечено. 
– Острога је исто: качиш се на дубар као на с㎇бу (Зс). Одавна, кад умре жена, 
дубар да забрадиш десет мужа че дојду да га просе (К – ББ, Ш).

дубек м врста диње; диња уопште. – Није кажемо дубек, а у Круп㎘ц 
дињу кажу дулек (Дој).

дуби несвр. фиг. свима угађати не марећи за себе. – У село сам морала да 
дубим, на сви да стојим на – нође (Д – Пг, Км).

дубука прил. изр. непознатог значења, можда: стојећи. – Дубука пију (Гњ).
дуб㎘ц п㎇но изр. пуно до врха. – Докарамо кола дуб㎘ц п㎇на с морузу (Зс).
дува несвр. фиг. 1. срди се; љути се, бесни. – Нешто там он дува, шашавеја, 

лудеја (Зав). 2. изр. че дува у – прсти изгубити; пропустити прилику па после 
узалуд нешто чинити. – Ка мане да има, че дувамо у – прсти (Вој).

дувајечи прил. дувајући. – Полуде дувајечи, ама дрвата мокра, нече се раз-
гору (Јал).
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дуварчичи м мн. дем. од дувар зид. – Кућица малечка: дуварчичи, прозорчи-
чи (ВЛк).

дувчиште с аугм. рупа. – Там има дувчиште големо, змије зимују (Вр).
дугњавчес, -та, -то издужен. – Дугњавчес цвет сећирица има (Зс).
дудова рећија изр. дудовача. – Имали смо големи дудове и пекли смо 

дудову рећију, дудовачу (Тм).
дудуле с обич. обред додолица; невеста у додолицама. – Играле смо дуду-

ле, с аб㎘д га ућитимо (Држ).
дудулејка ж учесница у додолама, додолица. – Дудулејке иду, са че ни 

прску с воду (ВСв).
дудуњица ж рет. њушка свиње. – Прљицу на свињу кажемо дудуњица или 

чуриљак (Цер).
дудурка ж плодоносно стабло црног лука, на коме се образује семе у обли-

ку лоптица, (чулумки). – На дудуркуту на в㎘р је чулумка, семе као лоптице, 
од које се добива арпаџ㎘к (Пк. Рас).

дудучка ж дем. фрула. – Волел сам да свирим у дудучкуту и убаво сам 
свирил (Зав).

дужица ж 1. одсечен издужени део нечега. – Сече платното на дужице 
(Пир). 2. дугачки омањи делови кровне конструкције. – Тури и овеја две ду-
жице, овија два мертека (Гра).

дума несвр. рет. бројати; прерачунавати. – Ми ђи думамо, парете, у ди-
нари (Изв)

думба – думба – думба узв. којим се опонаша јако ударање метала о метал. – Одби-
ва се облак с ожег, острушку; думба – думба – думба, да се одбије у Сталиску 
гору (Зс).

дундав, – а, – о дебео; набрекао. – Оп㎘нци дундави, дебели од навошта и 
скорње уз нође (Рс).

дунћа несвр. спавати. – Сьвнуло одавна, а они се не диѕају, него још 
дунћају (Пк).

дунћање с спавање. – У све работе најблаго ми је дунћање (ВЛк).
дуња. Неје дуња за мерисање изр. лош је; има велике мане. – Ни једна 

оди њи неје дуња за мерисање (Кп. ДД).
дуњова рећија изр. ракија од дуње, дуњевача. – Имам дуњову рећију, чу-

вам ђу само за мераклије (Пир).
дуњ㎘ц м дивља дуња. – Ми у Паланку дивљу дуњу зовемо дуњ㎘ц, а не 

калемену и крупну (П, Пир).
дупе на – страну (изм㎘кне) изр. препусти другима оно што почиње да се 

догађа (посао, расправу, бригу). – Какво да почнемо да работимо, она одма 
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болна, одма дупе на – страну (Чин). Напрај јетрва ми карање, па она дупе на 
– страну, а мене окриве да сам ја това направила (Пет).

дупетија малечка изр. недорасла деца. – Нек работе дупетија малечка, 
свакому леб требе (Пир).

дупекрајац м онај који се не уплиће ни у расправу ни у сукоб већ чека исход 
битке да би се определио према свом интересу. – Ви сте свити дупекрајци, 
чекате кој че победи па да будете уз њега (Пир).

дупне свр. рет. ударити; тупо одјекнути при удару или паду. – Дупну не-
што, дете паде из дрво (Рс).

дур узв. коњу да стане, да пође напред или да пође назад: стој! – За коња нема на-
зад или напред, него дур! и за назад и за напред, а за говеда сту! (ТД).

дураџок м дубак. – Стојечка за дете се каже дубак, а чула сам да кажу и 
дураџок (Пир).

дурдише свр. (радо) прихватити, сложити се. – Оне дурдисале, и 
мужјете сас њи (Пир).

дурлес, -та, -то 1. који има дебеле и повијене усне (као код црнаца). – Дур-
лесто момче, не допада ми се по изглед (Цер). 2. који има искривљена уста. 
– Дурлес, шаврадес, уснице му ражљебене; голема уста а несклопена (Зс).

дурлица ж свињска њушка. – Свињска дурлица све прерије само да најде 
нешта за једење (Пк. ВЛк).

дурна ж срдљива женска особа. – Дигни се, дурно, да опереш судове, 
мани се од срдење (Пир).

дуруличе несвр. пеј. свирати у фрулу. – По цел д㎘н пасе овце и дуруличе, 
учи се да свири у дудук (Орљ).

дурча м срдљивко. – Немој да зовеш тога дурчу, срди се, нече да дојде 
(Пир).

душа. 1. изр. душа му испада готово да умире, једва дише (од умора, 
бриге, глади). – Колко да ме је некој газил, кад видим душа му испада, ја 
притрчим, помогнем му (Зс). 2. изр. у душу му улезло јако се допасти. – Това 
девојче ми је у душу улезло, њега че узнем (Гос). 3. изр. у једну душу једва, 
са муком; брзо и без одмарања. – Излезо у једну душу да му помогнем и да 
га спасим (Бе).

душеван, -вна, -вно 1. који има душу, који сажаљева и помаже патни-
ке. – Сви смо људи душевни, помагамо човека у невољу (Бз). 2. рет. душевни 
болесник, лудак. – Највише ме било стра од луди, душевни (Цр).

душечан цршав изр. чаршав који се простире преко душека. – Имам чип-
ку на душечан цршав (Бла, Кс).

душиче с бот. мајчина душица Thimus sp. – Кажемо туј травку душиче, 
мајчина душица, а чула сам да у оку и бабина душица (ВЛк).
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д㎘ м задах. – Покварило се месото, има д㎘ (Кр).
д㎘гне свр. подупрети. – Д㎘гни га, потпри га, притури му нешто да боље 

стоји (Соп).
д㎘ду – лиду, диду – лиду узв. којим се опонаша звук гајдунице при свирању: – 

Ручало на гајдето ѕучи ѕууу – у, а доле гајдуницата свири д㎘ду – лиду, диду 
– лиду (Зс).

д㎘н га донел изр. случајно се десило. – Д㎘н те донел, са че си ми гос (Рс).
д㎘н и ноч м бот. дан и ноћ, врста цвећа. – У градинче смо садили стамбол, 

зумбул, д㎘н и ноч, зевалце, шебој (Мр).
д㎘н орање изр. мера за површину од 0,25 ha, рало. – Тај ми је њива д㎘н 

орање (Гос).
дьнгубав, -а, -о који изискује много времена. – Не могу туја плетку да 

плетем, она је млого дьнгубава (Пир. Вој).
д㎘њом – ночом изр. и дању и ноћу. – Д㎘њом – ночом, сћита, дом се не 

сврта (Ру).
дьска за леб изр. дуга и права даска са летвама на рубовима, намењена 

стасавању теста после мешења. – Месим и турам леб по леб на дьску за 
леб, па и покријем с месаље (ТД).

дьшчурина ж пеј. аугм. од дьска даска. – Нанесоше дьшчурине, че 
малтерисују кућуту (Пет).

дьььр узв. којим се подстиче обадање говеда: бежи! – Само да кажем дьььр, 
говедата отоше сасве јер㎘м и плуг (Ш).

Ђ
ђавне свр. залајати па ућутати. – Ђавнуше пцетата и ја се диго да видим 

какво је (Јел).
ђаволија ж сабласт, авет, нечиста сила. – Верувал сам, било си је теја 

ђаволије, излазиле су, плашиле народ (Д – Пг, Пир).
ђаволина ж рет. ђаво; авет уопште. – Суноч ђаволине сьњува (ЦД).
ђаволице сане изр. саонице које имају само предњи део, погодне за 

превлачење тешких трупаца по беспућу. – С ђаволице сане појдо у Смрден㎘ц 
на појату (Ру).

ђезија заб㎘н изр. врста зубуна, дуге женске хаљине постављене паму-
ком. – Истина, оне ђезије забьње немајоше, али њим сукната убава бејоше 
(Брл). Ђезија заб㎘н је како кадиве, али и на уздужне редове (Брл). Ђезија заб㎘н: 
цигла боја и крз њега ситне жичће (Сре, Кр).

ђезме с џезва. – Штом исипе из ђезмето, одма га пије (ТД).
ђивга несвр. фиг. кевтати (пас); љутити се без разлога (човек). – Кво ми 

може? Мож само да ђивга (Сук).
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ђига несвр. ходати на штулама. – Ђигам преко рекуту, у лов сам пош㎘л 
(ПРж).

ђижа ж фиг. лоза, грана фамилије. – Таја ђижа више не раџа, остадоше без 
потомство (Пир).

ђиздави несвр. китити. – Кажемо ђиздави или џиздави, ћитимо вен㎘ц на 
свадбу (Гос).

ђилимоније ж мн. рет. записи, белешке. – Он теквеја ђилимоније води по 
књиђе (Бе).

ђирне свр. пеј. 1. изненада упасти. – Како да се теква ђирнем усред народ? 
(Об). 2. завирити. – Не могу тека да ђирнем по село од кућу на кућу (Соп).

ђокас, -та, -то који има црну шару на белом лицу или белу шару на црном 
лицу (коњ, овца). – Ђокас коњ има беличасту шару на главу (Кс).

ђубрав, -а, -о 1. пођубрен. – Наше су њиве ђубраве, имамо стоку (СГл). 2. 
прљав; непометен. – Њина је кућа ђубрава, а три жене седу у њу (Б – Са, Гњ).

ђубровник м 1. ђубравник. – Дај ми метлу и ђубровник да сметем у пресекат 
(Пет). 2. сметлиште. – Кажемо ђубровник или сметлиштарник куде исипујемо 
това што сметемо с метлу (Рс). Ђубровник или буњиште, исто је (Гра).

ђувеч м густо јело од бораније, кромпира, белог и црног лука. – Слично је 
јанија и ђувеч, али у јанију има овчо месо, а у ђувеч нема (Нш).

ђувечарка ж глеђосана керамичка посуда у облику широке зарубљене купе 
за припрему ђувеча и других густих јела, као и меса. – Ђувеч смо спремали 
и пекли у ђувеч, а у њега, имало је големи, пекли смо и месо (П – Крм, Пир).

ђуђумача м пеј. пес. (дебела и лења) девојка. – Диѕајте се селсће ђуђумаче 
(Ку, Ор).

ђурђевка ж бот. врста планинског цвећа. – Ђурђевка високо расте и има 
жуте и крупне цветове, који су по боју и тип као код камилицу (ТД). Ђурђевка 
је као бела рада, крупно, жуто као код камилицу (ТД).

ђурђевка ж бот. врста јестиве печурке која лепо мирише. – Меришљивку 
печурку зовемо ђурђевка (ВЛк).

ђуч прил. мучно, тешко схватљиво, нејасно. – Това је ђуч за мене, не могу 
те разберем (ВРж).

Е

е – га е изр. ено га. – Ега е Мирко куде седи у ладовину (Вој).
е – час прил. мало касније. – Е – час, кад дојде народ, ти малко повикај, 

тека је ред (Брл).
еј сега изр. ускоро, убрзо. – Када че дојдеш? – Па еј сега чу дојдем! (Ру).
ели реч. јел да. – Ели си и ти преспал у њи (ВЈ. Кр).
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ентересантно прил. нов. занимљиво. – Ентересантно је до леле, боље че је 
да се оћутиш (Зс).

епа де изр. хајде. – Епа де да идемо, чекају ни (Бе).
ербап прид. индекл. који је способан за сваки посао, било да је потребна 

снага било дух, довитљивост, мудрост, спретност. – Беше ербап човек, 
ама нема дни (Јал).

ете – там реч. ено онде. – Најдо га ете – там, до самуту воду (Јал).
етете – га реч. ево га. – Етете – га тува и Милан, па се договорете ко човеци 

(Вој).

Ж
жабљак м бот. барска биљка Polygonatum hidropiper. – Жабљак расте окол 

баре и љути када га померишеш (Нш).
жаб㎘рљив, -а, -о мочваран. – Жаб㎘рљиво местото, расту само ѕука и тра-

ва коју једу коњи (Вој).
жаворњак м бот. жаворњак. – Жаворњак је за од кашљицу, чај, у њега се 

угасе углењети од врбуту (ВЛк).
жало с анат. јабучица; непце. – Гледала сам како умира: жалото, човечекат 

у гушуту, само мрда тека, мрда – мрда (Зав).
жара ж крава која има кружне црвенкасте пеге на лицу. – Жара је крава 

која има црвено зрнченце на лице (ВЛк).
жаравичка ж дем. од жаравица: жеравица. – На кожуту му црвено, као жа-

равичка да је (Ру).
ждраљ трава ж бот. ждраљевина. – Ждраљ трава расте поди појатуту на 

пес㎘кат (Зс).
ждребица ж 1. млада кобила. – Ждребицата убава и на боју и на снагу, очу 

да у купим (Пн). 2. фиг. снажна, лепа и пожељна млада жена. – У, у, каква 
ждребица мину (Бла).

ждрца несвр. трзати се у јарму (запрежно говече) (ненавикнуто, уморно, 
немоћно, нападнуто инсектима). – Говедата уморна, почеше да ждрцају у 
браздуту (Пк). Нападоше мује говедата па почеше да ждрцају (Пк. Рас).

жежничћи ћумур изр. врста угља који се прави за кројачке пегле од 
крупнијих комада дрвета. – Има ћумур жежничћи од крупно дрво и ћумур 
ковачћи од поситна дрва (ЦД).

железарија ж скуп (безвредних) гвоздених предмета. – Окол шупуту 
железарија и ни се играмо, правимо си оружје (Пир).

железо. Од железо да је изр. ма колико био чврст (здрав, јак, моралан). 
– Оно човек од железо да је нема да мож да издржи да се не полакоми када 
види толко злато (Пет).
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желез㎘ц узв. као отпоздрав при прављењу црепуља: нека вам црепуље буду 
чврсте као гвожђе. – Кој мине, каже добар дан и ми му одговоримо. После 
он каже тврд㎘ц, а ми му одговоримо желез㎘ц! (Ру. Гос. Пк. Рс).

жена ћисела изр. глупа и уображена особа. – Он је жена ћисела, не орати 
са – свакога (Пет. Јал).

женетерача ж пеј. и аугм. од жена проста, неукусно обучена и велика жена. 
– Дојде некаква женетерача да у бајем (ВЛк).

жениште с пеј. од жена проста и некарактерна жена. – Она је лоше же-
ниште, пазете се од њу (Брл).

жеравиште с огњиште са распаљеном ватром и великим жеравицама. – 
У жеравиштето је дебељакат, чекамо га да прегори (Ру).

жешак, -шка, -шко топао. – Пипну га да видим да ли је жешко (Гос). Де-
сило се, закачил га с чук у главуту; поваркамо да га лечимо док је још жешак 
(ВЛк).

жива рана изр. доживотна брига за несталом драгом особом. – Кад ти 
некој тека нестане, това је жива рана, рана која се не лечи и цел живот боли 
(Гос).

живаница ж вода која се с пролећа појави, када се топе снегови или кад 
почну јаче кише, па је има све до око Духова, када пресахне. – Живаница је 
вода која се појави када се топи снег или падају големе ћише пролети, па се 
задржи до Духови, када потс㎘не (Ру).

живо му гајде изр. здраво му гајде. – Неје му живо гајде, пропадло, па 
свири у гајдуницуту (Бз).

животина ж живо биће. – Мрзи ли га да си очи измије, не рачуне га за 
човека, за животину више (Д – Пг, Чин).

живци ударе изр. претрпети велику бригу; нервно оболети. – Домаћицата 
ми не ваљаје за две паре, живци у ударише (К – ЦВ, Пок).

жига се несвр. навикавати се на тежак физички рад. – Нек се жига де-
тето, нек се учи косач да буде (Ш).

жила ж 1. један од два иста дела бране који је повезују са процепом. – 
Брана има две жиле, леву и десну, оне држу брануту за процеп (Гос).

2. фиг. чврстина (грађе). – Добро је да се гора сече у мазгу и кад се месец 
п㎇ни, да има жилу (Гос).

жилава врба ж бот. ракита. – Ракиту зовемо повише жилава врба, али се 
чује и ракита (Зс).

жилави несвр. фиг. јести и пити без апетита, нејуначки. – Стари људи су 
пили, а ни са само жилавимо (Км).

жиња несвр. рет. жети. – Жињали сам прво у надницу у поље, а после 
наше у планину (Бе).
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жица ж посебан укус (и мирис). – Виното има слатку жицу (Км. БЈ).
жичка ж врло танак и фино испреден конац. – Вул је жичка убава и дојде 

како в㎇на (Вој. Дој). Жичка од кудељћу се преде и л㎘пка се, кваси се с пљунку, 
да се измазни убаво (Рс).

жлетарка ж зоол. шумска птица певачица са жућкастим шарама, 
жутовољка. – Жлетарће смо ватали на примку (Бе).

ж㎇т равн㎘ц м бот. жути раван Achilea clypeolata; уп. ж㎇ти раван, жути равн㎘ц 
– Ж㎇т равн㎘ц расте у Гламу, има га окре венци и млого је добар за под – груди 
кад боли (Гос).

жлта ђурђевка ж бот. врста биљке у типу ђурђевка. – Жлта ђурђевка рас-
те у ливаду у млаку, жлто цьвти а лисјети вој округли (ВЛк).

жлтарка ж зоол. жутовољка. – Жлтарка је како врап㎘ц, али има жута 
крила (Ш). Жлтарка је као врабац, мало већа али жута, не сели се (Гос).

жлтеје несвр. 1. жутети. – Морузете почеше да жлтеју, суша голема 
(Јал). 2. постајати све блеђи, бледети. – Како њој това реко она жлтеја – 
модреја, жлтеја – модреја и призна на крај (Пет). 3. добијати изглед (тешког) 
болесника. – Јова само жлтеје, само ђине (Држ).

ж㎇ти раван м бот. в. ж㎇т равн㎘ц. – Ж㎇ти раван је ж㎇т, а миша опаш је бела 
(Зс).

ж㎇тне се пред – очи изр. засветлети сјајно – жуто. – Ж㎇тнуло њој се 
пред – очи, оно жлтица (Пир).

жлто лале с жута лала. – Жлто лале смо само имали када сам ја била 
дете (Гос).

жлтунћав, -а, -о жућкаст; болесно – жут. – Таја слива жлтунћава, гуши 
у водата (ВЛк).

жлтуњав, -а, -о 1. жућкаст. – Вранилук има зелен и жлтуњав цвет (Зс). 
2. болесно – жут. – Од голему муку станул жлтуњав у лице (Пет).

жлтурка ж шумска птица певачица са жућкастим шарама, жутовољка 
Emberica citrinela. – Доле дошле жлтурћете на раништето коди овцете, иде-
мо да њим туримо примку (Зс).

жл㎘т, -а, -о жут. – У Доћинци кажу опинци, утрепа и жльто, а ни тека 
не кажемо (Рс).

жлт㎘к м жуманце јајета. – Кажемо да јајце има жьлт㎘к и бел㎘к, а када 
се поквари оно је мут㎘к (Мр).

жлчи несвр. рет. изнуђивати (досађивањем, прекорима, галамом, брбљањем); 
упуштати се у препирку. – Бил ни је, па ни је жлчил на завијач (Пок).

ж㎇чка у црнити дроб изр. анат. жучна кеса. – У црнити дроб има ж㎇чка; 
одрежемо у па у врљимо (ТД).
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жљезда ж анат. повећан размак између првих секутића код старе овце, 
налик на ластин реп, који се постепено повећава и омета је да добро пасе. 
– Од шесту годину па натам, јавља се жљезда на чељушку коди овцу и она 
губи зуби (ДД).

жљокаив, -а, -о који има гнојне кесе на меким деловима тела (код гове-
да). – Јун㎘цат ти жљокаив, лечи га (Чин).

жмурав, а, о зрикав. – С једно – око жмурава тај жена (Брл). Малечка ба-
бичка беше, жмурава, нажмикнула с једно – око (Зав).

жмурушка ж рет. игра жмурке. – Там имаше јагњилиште, там се играомо 
жмурушку (ТД).

жњеје несвр. жети. – Ми жњејемо на Пејани рт, па кад дожемо она стиже 
(ТД).

жужав, -а, -о кржљав, малога раста. – Мршаво, ситачко, жужаво, угрчи-
ло се ко терајеж (Зав). Че купим прасе гргавче, дргавче, жужаво, ама јевтино, 
па че га раним (Зав).

жули несвр. фиг. пити ракију (и вино) без мере. – Ракију најде, жули – жули 
– жули и млад умре (К – Ћу, Пир).

журњава ж журба. – Работимо све на журњаву (Б – Вј, Пн).
жути равн㎘ц бот. в. ж㎇т равн㎘ц. – Жути равн㎘ц је лек за мушкарци, а бели 

за жене (Мл).
жуткасто – сивкасто – црн, а, о жућкасто – сиво – црн. – Коза мороша 

има длаку моресту па дојде као жуткасто – сивкасто – црна (ТД).
жутко прил. жућкасто. – Мановилка ситно цьвти жутко и црвено – шаре-

но (Мр).
жџака се свр. посвађати се и убрзо ућутати, упустити се у краћу пре-

пирку. – Брајћа, жџаку се, па се умире, па како ништа да неје било (Брц).
ж㎘гљав, -а, -о мршав; закржљао. – Стану ж㎘гљав, испи га рећијата (Зав).

Ѕ

ѕагња плечка ж анат. бутна кост код заклане животиње. – Дадо му ѕагњу 
плечку, да има убаво месце за тија д㎘н (Мр).

ѕадње кросно изр. вратило на разбоју на које је намотана основа за 
ткање. – Ѕадње кросно је за основу, а предње за оној што чемо, за платно 
(П – Пж, Орљ, Бз).

ѕагњина ж задњи део тела (животиње). – Пресече свињуту напола, па 
нам остави ѕагњинуту, а он узе прегњинуту (Рос).
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ѕагњи чапоњци м мн. закржљали пар папака који не додирује земљу. – 
Кичица има големи чапоњци и ѕагњи чапоњци, а кажемо и и мали чапоњци 
(Јел).

ѕамбуљ м зумбул. – Насадила сам бел ѕамбуљ, млого убаво цьвти (ВЛк).
ѕванчарица ж овца која носи звонац, меденицу. – Курјакат удави 

ѕванчарицуту, она беше најдебела (Рос).
ѕвездан м баштенско цвеће које се увек сади у башти кад се она расађује. 

– Ѕвездан има крупни цветове, жлти, плави или бели, и садимо га када 
расаџујемо пипер (П – Пж, Орљ. Бз).

ѕвенч㎘к м дем. звоно. – Ѕвенч㎘к има, ѕ㎘нка се (ТД).
ѕвер м дивља животиња; звер. – Ми кажемо за сваку дивљу животињу 

ѕвер, само не за зајака (СГл).
ѕврца несвр. фиг. покушати измаћи се, побећи. – Ѕврца да бегам ама ме 

уватише и врнуше (Ос).
ѕврчак м кратак комадић дрвета са шест страна, који се користи при 

картању. – Ѕврчак, дрвце има шест стране и на сваку нешто пише, користи-
мо га када играмо карте (Б – ЦЈ, Гњ).

ѕвьнти ѕвонче изр. звонити звонце. – Ѕвьнти ѕвонче, улазимо у школу 
(Дој).

ѕевѕе корзо изр. корзо зевзека, простака. – Ѕевзе корзо је било у Терѕиницу, 
у Тијабару. Не знаје се ни д㎘н ни време, него иду сваћи д㎘н тека. Оставе 
стовне на Гушевицу и шетају се (Пир).

ѕибри несвр. сушити се, мршавити. – Не јело, ѕибрило, изѕибрили, ста-
нуло сенћа од жену (МЛк).

ѕибричало с закишељена слана вода са исецканим белим луком (и кра-
ставцима), предјело и освежење у време летње жеге. – Ѕибричало, 
ѕиврипало или таратор, њега смо највише јели у жетву (Брл).

ѕив м зифт. – Ѕивтирам аутото одоздоле сас ѕив да га рџата не једе (Пир. 
Вој).

ѕивтира свр. запушавати зифтом. – Ѕивтирам рупе да ми не дува (Сук).
ѕидовине ж мн. зидине. – Живил некада там народ, остало ѕидовине (Кр).
ѕин м конкавни метални део бубња од месинга или бронзе, са рупом на 

средини, у који се удара танким прутићем од тврдог дрвета. – Оди силно 
ударање на тупанџијуту ѕинат напукал, че мора да купује нов (Пк).

ѕинѕи несвр. упорно гледати. – Само ѕинѕи у компјутерат и не излази на 
игру (Пир).

ѕинѕуљћа. Да си поорате разне ѕинѕуљће изр. шалити се на свој и туђи 
рачун; ругати се туђим манама. – Иду на седенћу да си поорате разне 
ѕинѕуљће (Гра).
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ѕинћа несвр. плакати. – Немој да ѕинћаш да те још не бијем (Бе).
ѕипса узв. при скакању: оп! – Када рипнемо, у Рсовци кажемо ѕипса, тека 

остало (Рс).
ѕомбава кола изр. пеј. грубо израђена рабаџијска кола. – Имаше ѕомбава 

кола, голема, лош му ји мајстор правил (Б – Км, Пир).
ѕрмбољ м предмет или биће дотрајали од коришћења. – Мучило се, гла-

дувало, ишло по наднице, стануло асли ѕрмбољ (Цер).
ѕрчало с слаба светиљка. – Ѕрчало је слабо видело, а ја сам плела и прела 

на њега (Гос).
ѕуѕан м подр. дебео (и ружан) мушкарац. – Шугринци, све ѕуѕани, а 

Шугринће ѕуѕанће (Мр).
ѕуји несвр. зујати. – Ѕуји муа, не дава ми да заспим (Пир).
ѕук м 1. плодоносно вретено. – Ћисак, тесни му листовети, искара ѕукат, 

жвачемо копат (Соп). 2. изр.че ти излезне ѕук ускоро ће се чути лош глас о 
теби, почеће брука. – Поче се доцкан дома врчаш, скоро – скоро че ти из-
лезне ѕук, девојћо (Пир).

ѕумбул м бот. в. ѕумбуљ. – Имам ѕумбул бел, розан и плав (Соп).
ѕумбуљ м бот. зумбул. – Ѕумбуљ имамо у градинче, убав, црвен (Нш).
ѕур...ѕур узв. час тамо, час овамо; навири овде, навири онде. – Ѕур тамо, 

ѕур овамо и на крај ѕурне у зевникат (Рг).
ѕурне свр. гвирнути, завирити. – Ѕурну жена на врата и отиде; кад погле-

да, оно била Циганка катунарка (Бз).
ѕ㎘ – ѕ㎘ узв. којим се подстиче разобадање говеда на паши: бежи! – Само кажемо ли 

ѕ㎘ – ѕ㎘, разбегају се говеда како шашава и трчу право у шуму (Бе).
ѕ㎘ба ж усечен или утиснут белег на увету или кожи животиње, зумба. 

– Сваки има свој белег, ѕ㎘бу, договарају се како да обележавају своју стоку 
(Мр).

ѕ㎘ѕа несвр. 1. пунити (уз гњечење). – Бубалото ѕ㎘ѕамо с тресће, па када се 
разгори, усија се (Гос). 2. фиг. јако належе с ноге на ногу при ходању. – Ѕ㎘ѕа 
ка оди, како да гази змију кад ступне (Зс). Ѕ㎘ѕа од високо, оди коњсћи (Мр).

ѕ㎘кне свр. убости (оса, стршљен, обад). – Кад аб㎘д ѕ㎘кне говедо, оно по-
троши јер㎘м (Зав. Зс).

ѕ㎘н узв. којим се опонаша чист звук звонца. – Оди таблуту ми учитељат удари 
главуту, оно само рече ѕ㎘н (Гњ).

ѕ㎘на ж зоол. врло мали инсекат сличан оси, чији је ујед врло болан. – Ѕ㎘на 
је ситна и т㎘нка дивља оса; кад уједе млого заболи и јави се оток, али брзо 
нестане (Пир).
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ѕ㎘нѕа несвр. 1. јако свирати. – Немој толко радијото да ѕ㎘нѕа (Пл). 2. изр. 
ѕ㎘нѕа лопту играти стално лопту; дриблати. – По цел д㎘н ѕ㎘нѕа лопту а 
увечер дојде да се наједе и одма заспи (Брл).

ѕ㎘нка несвр. 1. лоше одзвањати. – Ѕвон㎘цат не ваља, ѕ㎘нка (Зав). Ѕ㎘нка и 
дрнка, исто је (МЛк). 2. звечати; звецкати. – Какво ти ѕ㎘нка у џепове када 
играш у орото? (ВЛк).

ѕьпање с гл. им. дечја игра савитљивим тољагама. – Ми који смо се до-
селили у град, играли смо се и ѕьпање с тојађе (Пл, Пир).

ѕ㎘р – ѕ㎘р узв. којим се подстиче разобадање говеда на паши: бежи! – Окне ли 
некој: – Ѕ㎘р – ѕ㎘р, бад – бад – бад! бега говедо у шуму ко шашаво (Гос).

З

за предл. по. – Прачала му је писмо за писмо (Сук).
за свет изр. никако. – Коњ или магаре тешко здравеје кад се убије; за свет 

не здравеје (ТД).
заамује несвр. везивати омчом; везивати у лако развезив чвор који добро 

држи. – Ја све заамујем, л㎘ко ми за одврзување (Пк. Дој).
заамчује несвр. в. заамује. – По је добро када се заамчује, него када се врцата 

врзује преко труп (Гра). Оставим заамчено вретеното, да се не размотује (Рс). 
Заамчи конопацат (ВЛк).

забавује се несвр. (често) каснити. – Откако се пропи он се поче забавује 
за вечеру (ВЛк).

забаран, -рна, -рно забораван. – Ти си станул забаран човек, остарел си 
(Цер).

забари свр. рет. заборави. – Забарила сам да ти и овој кажем (К – Ћу, Пир).
забел м закречавањем означена забрана испаше туђој стоци. – Забели 

се с креч шума, пашњак или ливада да не улази чужда стока, това је забел, а 
имамо и место Забел (Рс).

забигравеје свр. покрити се каменцем, нечистоћом (посуда у којој се кува 
вода). – Неопрана кантата, па забигравела (Цр).

заблесави се свр. поступити непромишљено; побудалити. – Заблесавило 
се беше, сиротиња, млого деца су били, и отиде за жењенога човека (Зс).

заб㎇кне се свр. збунити се, помести се (у говору, послу, понашању); при-
времено изгубити моћ говора. – Немој да се заб㎇кнеш кад излезнеш у народ, 
него у народ буди отворена (Гос).

заб㎇ска несвр. поћи наслепо у погрешном правцу; чинити нешто без мно-
го размишљања. – Еј, куде ти заблска, де чеке малко, размисли (Брл).

– 86 –



689Допуна Речнику пиротског говора

заблуџава несвр. обмањивати; замајавати некога да не схвати суштину 
проблема. – Буда Цар те заблуџава, води те жеднога преко воду (Нш).

забојник м пљоснати (дрвени) клин којим се утврђује коса уз косило. – 
Забојник или заглавка на косу стеѕа косилито уз косуту (Зс). Забојник је за-
косичен, набије се у гривну да стегне косу (Зс).

заборљив, -а, -о који има опор укус и мирис. – Седев расте у лозје, он 
заборљиво мерише, лек је за од зуби кад болу и глава кад боли (Соп).

заборно прил. опорно; неукусно (храна). – Заборно за једење, нечу га једем 
(Вр).

забраи свр. заборавити. – Умре ми муж, тој сам све забраила, не знам да 
ти казујем (Зс). Не пантим, забраила сам (Б – МС, Пир).

забремчи свр. понети велики терет. – Забремчим дете на – руку и одне-
сем га на њиву, а на грбину носим п㎇но цедило (Јал).

забрил, -а, -о перф. од заборави. заборавити. – Остарела сам и све сам за-
брила што сам знала (Ос).

забрињен, -а, -о трп. пр. забринут; који има тешку бригу. – Које (не)је 
забрињено да не жали, него да поје (Бз).

забрчка (се) свр. 1. замешати, замутити (сплачине; кашу за пилиће). – 
Забрчкају се помије и однесу на прашчина да лочу (Пир). 2. пеј. припремити 
храну без много пажње да буде укусна (чорбу, качамак). – Ћипне се млеко и 
забрчка се качемак, једемо на брзину и одма идемо на работу (Пир). 3. изр. заб-
рчка некакву работу започети посао са неизвесним исходом. – Забрчкамо 
некакву работу с малко паре па не знам какво че испадне (Пир).

забуба се свр. занети се, замајати се. – Ја се забубам у телевизор и не 
чујем ништа (Бз).

забундише се свр. запустити се; оронути. – Само, па се забундисало, 
усмрдело се, нешишано, небричено, живи и оди на два штапа (ДД).

заб㎘кљив, -а, -о плашљив; сплетен. – Који је коњ плашљив, кажемо 
заб㎘кљив, он се уѕрта, укопа се, нече да мрдне (ТД. Мр).

заб㎘н литак изр. зубун украшен шљокицама. – Носиле смо сукна – литаци 
и забьње литаци, л㎘скаво по њега цик – цак доле (Зс).

завати свр. фиг. добити незарађено са стране (материјалну помоћ). – 
Сами смо томарали и створили овија дом, несмо заватили нигде (ВРж).

завача несвр. јести (гост уз трпезу). – Ајде, завачајте госје (Кр).
завачевина ж нерашчишћени имовинско – правни и други односи. – Нес㎘м 

имал с брајћа никакве завачевине (Пн).
заведа ж свађа, завада. – Нес㎘м имал с никога заведу да ме је стра (ТД).
заветан, -тна, -тно који је заштићен од ветрова, који је у заветрини. – 

Наша планина је заветна и горна (Зс).
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заветинка ж 1. заклон од ветра. – Када се удува ветар, покарам стокуту 
куде могу да најдем заветинку (МЛк). 2. фиг. сигурно боравиште. – Да има 
оп㎘нак, заветинку, креветч㎘к, на старога кво друго требе (Зав).

заветрина ж 1. отворени део појате (покривен или без крова). – Појата 
је там куде је од све стране затворено, а заветрина је испред појатуту само 
покријено одозгоре, а може да буде и непокријено (Гос). 2. привремено бо-
равиште стада на пашњаку покривено грањем и папратом. – Заветрину 
напрајмо на пашњак, стари су тека звали куде склањамо стоку од ћишу или 
јак ветар, а Топлодолци това и са тека зову (Гос).

завид м завист. – Некој ме од завид узнемирава, дооди ми под прозор ус-
ред ноч и окне ми име (Брц). Пребил ми некој из завид седам вилдана јабалће 
(При).

зависљив, -а, -о завидљив. – Зависљиво, завидно, изродило се, неје ко нас 
(Рос).

завишетак м вишак; оно што ником није потребно. – Била сам завише-
так у кућу, млого смо деца били (Дој).

завози се несвр. фиг. 1. причати бесмислице. – Ајде, не завози се (Пок). 2. 
фиг. излапети. – Ја се поче завозим, што кажу женете, поче се губим с памет 
(Зав). 3. изр. завозе му (се) колетијата излапео, прича бесмислице. – Остаре-
ло, завозе му колетијата, мануло да знаје да ли је сьњувало или се стварно 
десило (Вој).

завој м 1. вијак. – Затеѕали кола дрва сас завој, а завој дојде на прекрет 
(Бе). 2. јака кожна трака или омча ширине око 10 – 15 цм, која спаја јарам са 
рудом или ралом. – Завој или привој за јер㎘м, исто је (Км).

заврази свр. фиг. 1. направити збрку, запетљати. – Што ти умејеш да за-
вразиш, никој га после не умеје разврази (Бз). 2. замуцкивати. – Мој деда кад 
говори, он заврази, не мож одма да изрече (Зс).

заврачија м обмањивач, безобзирна особа. – Јоса трговујеше са – стоку, 
ама беше голем заврачија (Тм). Он је голем заврачија: свађалица, преварант, 
не врча узето, не одржава обећање (Цер).

заврачика ж безобзирна жена склона лагању и обмањивању. – Тај жена је 
заврачика, безобразна, покварена (Цер).

заврже уста изр. натерати некога да ућути. – Заврза вој уста с туја реч 
(Пир).

заврзотина и заплитотина изр. неразмрсиво клупко; неразмрсив чвор 
међусобних (лоших) односа. – Оно има разне заврзотине и заплитотине, не 
мож ђи ни суд расправи (Вој).

заврзује језик изр. ћутке подносити неправду и увреде. – Са требе да си 
заврзујеш језикат, свекрва си станула (Рс).
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завртотина ж замлаћивање. – У Гостушу неје имало теквеја завртотине 
и бабине деветине (Гос).

заврша несвр. завршавати. – Гос ни почиња ни заврша без газду (ВЛк).
завукује несвр. завлачити. – Завукују се дечиштата по грмацити и по 

змијарницити (Гра).
завуни се свр. сушити мокар веш на себи умотавањем у поњаве или 

одећу. – Намокримо се кад ни увати ћиша, па се завунимо с цржљаци да мож 
да се осушимо (Брл).

завушти свр. јако ударити. – Че те завуштим да одлетиш чьк у рекуту 
(ВЛк).

загадеје свр. рет. огадити. – Загаде ми од њега и диго се од руч㎘к (Бе).
загаздује се несвр. почети (брзо) стицати. – Поче се загаздује и да се 

сили пред народ (Сук).
заглавља несвр. фиг. умирати, бити унет у свој гроб. – Таја рупа ни чека 

сви да заглављамо некада и ми када ни дојде време (Зав).
заглавља расад изр. ручно расађивати расад. – Када садимо пипер каже-

мо заглављамо пипер или разглављамо пипер (Сук).
заглавће ж мн. кратке мушке или женске чарапе само од појачаног сто-

пала. – У П㎘клешицу кажу заглавће, а у Лукању наглавће; тарл㎘ци су по – 
прости од наглавће (ВЛк).

загледа с㎘н изр. почети сањати. – Ја туја ноч загледам с㎘н како смо с 
мужа нашли злато (Км).

заглибљује се несвр. заглибавати се (у блато, у мокар снег). – Не мож да 
идеш по улицу, оно топеж, че ти се заглибљују нође (Пир).

загмура се свр. загњурити се. – Ја се загмурам у водуту, вачам рибе (ВЛк).
заговежда несвр. почети пост. – Заговеждали, запостили за Велигден (Бс).
загомиља несвр. рет. нагомилати; повећати број. – Свиње, козе, овце, го-

веда, загомиљал млого стоку (Дој).
загомиљач м гунђало. – Ти си, сине, загомиљач, само тражиш и кво може 

и кво не може, а ништа ме не помагаш (Сре).
загон м ограђено место за овце под ведрим небом. – Јагрек, трљак или 

загон, исто је; овцете су надвор (ВЛк).
загони се свр. оплодити се (крава, овца, коза). – Не мож се загони тај 

крава (ВРж).
заграска свр. фиг. записати. – Какво заграска од мен (Пир).
заграште свр. загрепсти чврсти предмет и оставити траг на њему. – За-

граштало детето шерпуту однадвор сас јексер (Сук).
загргаво орати изр. промукло говорити. – Боли га гушицата, (па загргаво 

орати (Трњ).
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загребаште несвр. почети грепсти. – Загребаштала му мачка на врата и 
уплашила га (Пир).

загребе свр. фиг. понапити се. – Када загребе малко мој муж, он се само 
смеје (Држ. Пир).

загрка несвр. песн. почети певати грлица. – Загркала грличица: кој има 
черку да дава, нека у дава (Гњ).

загртач м мн. загртачје радник који обавља друго прашење кукуруза. – Дьн㎘с 
смо били загртачје у Манастирсћи дол, убаво покарала морузата (ТД).

загртачка ж женска особа која обавља друго прашење кукуруза. – Имали 
смо три загртачће дьн㎘с (Грш).

загрчка ж (било који комад одеће као) огртач. – Понеси си загрчку, мож 
ћиша да те увати (Рс).

загужви се свр. почети гужва, метеж. – Сад кад се загужви, поче народ 
да купује брашно (Ру).

загули свр. зарозати. – Загулил панталоне, гази по водуту (Кс).
загуши уво изр. престати чути на једно уво. – Загуши ми уво, ману да 

чујем на њега (ВЛк).
загушљив, а, о промукао (глас), непогодан за певање. – Има загушљив 

глас, остарело, а убаво је појало (Држ).
загушно прил. загушљиво. – У собуту загушно, да напрајмо промају малко 

(Сук).
задава јадове изр. стварати велике бриге. – Стално ми је задавал јадове, 

живци ми попуштише од њега (Тм).
задави с реч изр. збунити чињеницама које наводи. – Задави ме она с туја 

реч и ја се оћута; она льгала да момчето има школу (Дој).
задављује несвр. фиг. гушити. – Багај пол㎘ка, не задављуј вршачкуту (Вој).
задавује несвр. 1. давити; гушити. – Ја сам се с кашу задавувала (Тм). 

2. наилазити из даљине, појављивати се изненада на видику. – Облак се 
задавује, дај да сабирамо сноповети у кладње (Зс).

задвојен, -а, -о трп. пр. одвојен од целине, мало даљи од осталих. – У Де-
бели дел смо били малко задвојени од село (Зав).

задње повртало изр. дрвена полуга на разбоју којом се повремено попуш-
та, окреће и задржава задње вратило. – Има предње и задње повртало за 
разбој (Гњ).

задњи кључ изр. анат. крста са целокупним задњим делом тела; скочни 
зглоб. – Каш㎘к је у задњи трап, а напред је колено (Дој).

задњи трап од кола изр. задњи део запрежних кола. – Има предњи трап 
од кола и задњи трап од кола (Цр).
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задњи оплен изр. део задњег трапа рабаџијских кола. – Кола имају 
предњи оплен и задњи оплен (Ру).

задњо колено изр. анат. колено на задњој нози. – Ударил кравуту у задњо 
колено (ТД).

задолеје свр. учинити неправду, нанети зло. – Како си, свекрво, задолела 
с бабу, тека че и ја с тебе (Гњ).

задомачини се свр. оженити се; постати ваљан домаћин. – Још неје за-
домачинен, скоро му башта умрел (Б – ГК, Бла).

задржује несвр. задржавати. – Да – те не задржујем, ти имаш работу (Пет).
задувује несвр. распаљивати. – Немам зуби, па не могу да задувујем 

ог㎘њат (ВЈ).
задужава несвр. задуживати. – Синат ме задужава, не знаје колко троши, 

а ја му плачам дугове, срамота од народ (ВСв).
задуручи се свр. потрудити се, предузети потребне мере. – Они че се 

задуруче, че се заузну да се заврши таја работа (Зав – Ддл).
задуша несвр. гушити. – Задуша ме чурат, не могу да дишем (МЛк).
зађуран, -рна, -рно запуштен; нерадан. – Станул зађуран, па када слезне 

од појату како да је мечка слезла (Дој).
зађурно прил. запуштено; нечисто. – Да не буде зађурно у појату, редов-

но метемо, чистимо (ТД).
заек м зоол. мн. зајеци. – Кажемо заек за једно, и кажемо заеци за повише, а 

кад је младо кажемо зајеченце (Ру).
зажмавује несвр. жмиркати; почињати дремати. – Ја поче да зажмавујем, 

приспа ми се (Јал. Вој).
заѕивтира свр. запуши зифтом; добро замазати да нема луфта. – У како 

га ѕивтирал с малтер, замазал га и заѕивтирал га (Зс).
заѕира несвр. зазирати. – Ми смо од ти заѕирали, пазили смо да се не 

дружимо с њи (Рг).
заѕртује се несвр. загледавати се; буљити. – Он се поче заѕртује у мене, 

оче да иде с мене (Сук. Пир).
заѕ㎘дни свр. преградити; затворити проток. – Нишава че се заѕ㎘дни 

колко му је она лоше рекла (Б – Кђ, Пир).
зазвије свр. заузвити, зарозати (рукаве, чарапе, ногавице на панталона-

ма). – Зазвил беше рукаве, плава кошуља подвијена, момче као слика (Орљ).
зазлеје свр. упасти у невољу; оболети. – Ни једна ми черка неје зазлела и 

ни једна ми неје родила шашаво (Пк).
зазновује се несвр. знојити се. – Зазновујем се кад се млого облечем, па ме 

после увати ветар (Сук).
зазори свр. почети зрети. – Житата зазорила веч, скоро че жњемо (Гра).
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зазубица ж непожељна промена на вилици (код коња, овце). – Зазубица се 
јави на стару овцу там куде нема зуб, и одрежем то (ТД).

зајац м зоол. зец. – И(з) – жито излети зајац и он окне зајац колко га глас 
држи, и крстише и Зајаци (ТД).

зајерђенчује се несвр. 1. постајати момак. – Кад – се зајерђенчува, па ме 
стара момчетија ударише што њим у оро не правим место (Д – ВО, Пир). 2. по-
чети се правити јак, уобразити се. – Поче се синат зајерђенчује и ману да 
ме слуша (Чин).

зајечи ћисељак м бот. мали кисељак Rumex acetosella. – Зајечи ћисаљак, 
мало у грмићи расте, у сењак не (Ру).

зајтиница ж посуда за зејтин у виду флаше. – Имали смо посебно 
зајтиницу, у њу смо држали зајтин (Пир).

зајтињав, -а, -о 1. који је запрљан зејтином. – Рућете ми, тетко, зејтињаве, 
не мож се рукујем с тебе (Држ). 2. који је боје зејтина. – Облекла блузу 
зајтињаву, исту ко шамијата што во – је (Пир).

зајтињавка шамија изр. марама боје зејтина. – Моја баба носеше 
зајтинљиву шамију (ВЈ).

зајушује се несвр. не отицати текућа вода. – Там се набрало шљамак и 
зајушује се водата (ПРж).

закатанчи га изр. добити затвор. – Закатанчило га, три – дни понадвор 
не иде (Држ. Трњ).

закачи срам на капију изр. не моћи сакрити бруку од јавности. – Са, 
сине, закачимо срамат на капију (Пир).

закачотина ж расправа; нерашчишћени имовинско – правни односи. – Бо-
гомир и Јордан си имају ододавна некакву закачотину окол овце (Вој).

закачушће ж мн. 1. закачке за опанке кроз које се провлачи узица. – На-
правим си од кожуту закачушће за свинсћи оп㎘нци (Пк). 2. обредне радње. 
– Закачушће има млого за тија обичаји, али и ја не знам како требе (Соп).

закво прил. зашто, због чега. – Закво је жмало толће године (Сук).
заковрчи свр. зарозати. – Заковрчим си рукави до лактове када перем (Б – 

Кмб, Кс).
закокршује га изр. говорити отмено, градски. – Почел да га закокршује, 

станул голем господин (Вој).
заклоп. У заклоп /на заклоп изр. под кључем; закључано. – Ја све у заклоп 

живим од њега, он ме мож цепне зачас (Зав).
закљака свр. запрљати житком масом. – Куде си тека закљакал панта-

лонете (Рс. Гњ).
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закон м 1. поштовање обичаја. – Чорапе на рогове за волове на свадбу, 
тој се врши тија закон (Зс). 2. ред; морална начела. – Имаш закон у главуту, 
управљај се (Гос).

закосичено прил. искоса. – Забојник се набије закосичено у гривну да 
може да стегне косу (Зс).

закраљи свр. поставити за краља. – Закраљише Петра, синатога, а он још 
дете (Сук).

закрене (се) свр. 1. заокренути (се). – Закрени колата малко на левуту 
страну да буде позгодно за товарење (МЛк). 2. обрнути (се). – Само једампут 
уради оној, па се закрену и заспа (Зав).

закриви несвр. почети храмати. – Шап, кад овца закриви, не лечи се л㎘ко 
(Мр). Некоја свиња ако закриви, кажемо шап наиш㎘л (Мр).

заламеје свр. рет. излапети. – Остарело, заламело, не мож се разбереш с 
њега (ДД).

закрили свр. фиг. захватити површину, простор (радна група). – Осам 
черће закриле осам реда на њиву (Сук).

закркоја м гунђало. – Жената ми, она је голем закркоја, утрне ми глава од 
њу (Цр). Немој да си закркоја, промисли да – ли сам ја крив или ти (Пн).

закрми свр. дати, према обреду, посебну храну младенцима. – На невесту 
и на младожењу, тек㎘в је обичај, даде се нешто да поједу заједно (Јел).

закрпи свр. фиг. уплести и повезати стабљике усева. – Л㎘скавка црвено 
цьвти, укачи се на жито па га закрпи одозгоре (Гос).

закукуљи свр. (јако) савити врх шиљастог предмета. – Убаво закукуљи 
жицуту да мож да ђу закачиш (Чин. Јал).

закукуљи се свр. јако се савити. – Ор㎘л може да живи сто – године, али 
му се кљуницата закукуљи на крај и не мож да се рани (Сук).

закукуљи – замумуљи изр. збунити саговорника намерно нејасним пи та-
њима или нејасним одговорима. – Какво да ме пита, не знам какво пита, а тека 
ми и одговара када га ја питујем, све некако закукуљи – замумуљи (БЧ. ПРж).

залеби свр. омогућити некоме да дође до сталне и сигурне зараде. – Она 
га залеби, а он ђу после остави (ВС).

залежи свр. почети боловати; одлежати, преболети. – Залежала је од 
Божич и још је болна (МСв). Залежал сам рано мале богиње (Бер).

залежује несвр. (често) боловати. – Сама да је залежувала, ја не знам, 
нес㎘м чула (ЦД).

залети свр. фиг. упасти у неприлику. – Само ни работимо док друђи 
одмарају; или смо залетели или смо будале (Пл).

залети се свр. почети лето. – Кад се залети, па седимо до сред ноч; 
напрајмо седенћу у град и целу ноч си причамо (Д – Гу, Пир. ВРж).
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зализује (се) несвр. 1. лизати своју длаку (говече); лизати длаку свог мла-
дунца. – Штом се нече зализује говедо или је слнчосало или наѕебло (ТД). 
Погледе како кравата зализује телето (Сре). 2. фиг. квасити и чешљати уназад 
прамен косе на челу; уп. залисује (се). – Како се замомчи, по цел д㎘н се зализује 
пред огледалото како теле (Држ. Трњ).

заликав, -а, -о који има белег на лицу; ружан. – Заликаво девојчето, не 
допада ми се (Гос).

залимава се несвр. забављати се нечим у доколици. – Залимавам се док 
пасем овце, правим шарене тојађе (ТД).

залисује (се) несвр. в. зализује (се) (2). – Момчето се сваћи д㎘н залисује пред 
огледалото (Вој).

заложан, -жна, -жно вредан; предузимљив. – Несу дьн㎘шња деца заложна 
за работу, не работи њим се (Рс).

заломи се свр. пасти у део; случајно се десити. – Нема субота, нема 
недеља, како ни се заломи тека работимо (Пл).

заломоти (се) свр. разгаламити се. – Ми се заломотимо и несмо га чули 
када је тражил да му помогнемо (Рг).

залудеје свр. полудети; ићи као омамљен. – Две ночи су залудели, траже 
га, рову, мирку немају (Зав).

залудница ж 1. беспослена женска особа. – Ви сте залуднице, немате дру-
гу работу него да исмејавате једнога – другога (НМл). 2. игра. – Манете теја 
залуднице, деца, ајде на работу (Об. Д – Ж, Пир).

залутује свр. 1. повремено лутати; губити пут. – Два – пути сам залу-
тувал у голему маглу (ВЛк); Све урасло, а ја нес㎘м скоро мињувала по теја 
потеће, па се са дешава да залутујем (Пк). 2. изр. залутује с памет повремено 
губити памћење; повремено губити разум. – Почела бабата да залутује с 
памет (Пс. Бла).

залучи свр. засолити и налити сирће и зејтин у салату. – Салата се за-
лучи са – сол, зајтин и оц㎘т (Пир).

заљапавеје свр. рет. лоше омазати (зграду) блатом. – Заљапавеје га тија 
каљиштар како било а траже да му платиш ко на мајстора (Гњ).

заљисбиље м бот. попино прасе. – Заљисбиље пушта црвена зрнца; она су 
за од чуму, за од болку, од зло да не улезне у кућу (ТД. К – Ћу, Пир).

заљупен, -а, -о својеглав; уврнут. – Он је заљупен човек, нечу с њег да се 
дружим да ме не пцује (Гос).

заљутује несвр. одаје (благо) љут укус. – Шушпата малко заљутује, отвара 
апетит (Пир).
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заман. Који је заман изр. 1. које је време. – Погледам у будилникат да 
знам који је заман, да – ли је време да га будим (Цер). 2. касно је. – Који је за-
ман, а он га још нема, млого се забави (Мр. Вој).

замасли свр. запрљати. – Носи замаслену кошуљу, нема кој да њој у опере 
(ВЛк).

замачи се свр. почети порођај (мачка). – Мачка се замачила там (Пн).
замачка свр. рет. окречити. – Он узне и замачка това место, закречи га 

(Пок).
замаџијоше свр. омађијати. – Жената га замаџијосала и ванула га за нос 

па га води (Зав).
замера несвр. гађати (човека, брава). – Замера ђу с камење (Јал. Пл).
замери (се) свр. бацити се (на човека, брава). – Замери се с камик, за-

малко да ме погоди у главу таја рђа (Сук). Замери га с дрво, с камик, с кво му 
дојде до – руће, оче да га уништи (ВС).

замерно прил. увредљиво; недостојно. – При нас је замерно да Српкиња 
узне Циганина (Бла).

замести свр. добро поставити. – Заместим ногу да (могу да) подигнем 
терет (ТД).

замет м напоран рад како би се нешто завршило. – Трнтувал му, замет му 
правил, млого му настовувал (Гос). Че ти направим, това ми је од замет, нема 
паре да ми даваш (Пет. ВЈ).

замет м 1. испуст за стоку поред појате, обор. – Замет или обор, исто 
је: оградено, там искарамо стоку, а има и порта на замет (Дој). 2. привремена 
колиба на пашњаку у коју се склања стадо од непогоде. – Направимо замет 
за стоку, посебно колибу за овчара, и после искарамо стокуту там у планину 
(Рос).

заметарник м испуст за стадо испред појате, обор. – Заметарник је ис-
пред појату, а јегрек је куде овце лежу на отворено (Гос).

заметно прил. необично. – Очила, дојде заметно да се каже, наши стари 
су ђи окали ћоравци (Пир).

замирује се свр. умирити се (стадо). – У, ама се па убаво замируваше 
овцете (Пок).

замица несвр. удаљавати се (пролазећи). – Ја му окам да се врне, али он 
замица и не обрча се (Тм).

замишљава несвр. замишљати; планирати. – Никад нес㎘м замишљавал 
зло, а помагал сам народ (ДД).

замомчује се несвр. постајати момак; почети се понашати као момак. – 
Почело се замомчује детето, залисује се веч (Сук, Чин).

заморава несвр. замарати. – Заморавам срце кад идем нагор (Пл. Сре).

– 95 –



Драгољуб Златковић698

замрзне се свр. почети се мрзети. – Замрзли се млого, несу тели да се 
виде (Пк).

замрзеје свр. почети губити вољу за рад. – Млого ме нешта замрзејало, не 
знам да ли че ме вача грипат (Брц).

замузује се несвр. фиг. говорити недолично, замлаћивати се. – Оно се за-
носи по жене и прича оно што – му не доликује; глупава реч, ама је тачно 
тека (Б – Км, Пир).

замук м болест оваца; болест јагњади. – Замук ватил јагње, не може да 
оди (Д – Ву, Гњ).

замуљен, -а, -о трп. пр. ћакнут. – Ти си замуљен, ко да те мутна вода 
ваљала (Км).

замутује несвр. замућивати. – Деда – Лека је правил млечник од млеко 
које замутује с брашно (Ш).

замучи га (нешто) изр. нека невидљива сила (бог; порушена светиња под 
земљом) тера некога да учини нешто велико за веру и народ. – Нешто у за-
мучило, у с㎘н у доодила света – Петка (Бз).

занђија ж део ашова који олакшава гажење при риљању. – Даде ми ашов 
без занђију па сам с њега риљала (Пн).

занемује несвр. 1. почети се бранити ћутањем од притиска околине. – 
Како старејемо почињамо да занемујемо, више никому несмо потребни (ДД). 
2. натерати некога да ћути. – Че дојде време да дојду на нашу веру, па по-
сле њи че занемују њина деца (Гњ).

занесоја м особа која прелази границе пристојности, бесрамник. – Он је 
голем занесоја, пази се да те не обрука пред народ (Јал. Сук).

заносује несвр. 1. померати у страну. – Заносујемо малко колата да мож 
да улезну на капијуту (Сук). 2. почињати носити (нову одећу, обућу). – Немој 
си заносујеш новете панталоне, нече да мож скоро да ти купимо друђе (При). 
Немој си заносујеш теја дреје, оне су ти за добар д㎘н, за у народ ка појдеш 
(Вој). 3. фиг. храмати. – Девојчето криви, заносује на једну страну (Гра). 4. фиг. 
говорити недолично (неразумно, скаредно). – Ти малко заносујеш у оратуту, 
па неси добар ни за госта ни за домаћина (Држ).

заоблачи несвр. 1. мет. наоблачити се (време). – Времето а пригреје а (се) 
заоблачи; ка добро ка лоше, не иде никако (ВС). 2. почети облачити први пут 
(одећу, обућу). – Ако новото заоблечете и оно че се сцепи (ПРж).

заокује несвр. повремено грдити громким гласом. – Само заокује по деца-
та, по синатога највише (Бер).

запавља несвр. давати малој беби први гутљај воде; повремено напајати. 
– Ја сам запављала унучетата с воду, да њим је блага вода (Сук, Чин).
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запављује несвр. давати бебама први гутљај воде. – Ја сам ви тетка и 
свити сам ви запављала с воду (Вој).

запали му главу изр. изазвати немир, бригу, сањарење, фанатизам. – За-
палил му је главу с това; ману да учи, оче да иде у Америку (Зав).

запали се свр. фиг. добити запаљење (стадо). – Запалиле се овцете па и 
покара у дебелу ладовину (ТД).

запаљује се несвр. 1. добијати запаљење; претерано се загревати (сто-
ка). – Под бабицу када је стока, она има сушину и не запаљује се (ТД). 2. 
дражити се (жена). – Кво да ме поткарује ка ми га нема мужат; зашто само 
да се запаљујем (Зав).

запамчује несвр. рет. памтити; запамћивати. – Ја сам од бабу запамчува-
ла тој (П – Пж, Орљ).

запатује несвр. одгајати и умножавати (стоку, расу, усеве). – Однесу 
кокошће јастреби, па поново запатујемо домазл㎘к (Зс).

запевушује несвр. певушити; повремено певати. – Он и тој запевушује, 
чул негде (Цер).

запекљује јагне изр. везивати заклано јагње у колут и тако га пећи. – 
Узни пекљу што се запекљује јагне (Кр. Рс. Пир).

заперес, -та, -о који има шару у виду траке. – Пероша је бела коза , а има 
негде црно као шачка или трака, запереста, шарката иде устрану (СГл).

запече се изр. не моћи родити (жена). – Моја мајћа се запекла и брата 
ми је родила после петнајес године по мене (Бе).

запљакотина ж недолична реч; опсцена реч. – Пијани, запљакотине 
причају (Рг).

запљевуштен, -а, -о трп. пр. који се чудно понаша; који је непого-
дан за сарадњу и договор; ћакнут; тврдоглав. – Има јед㎘н Завојац тамо 
запљевуштен, очу да кажем недоказан; зацепастило не мож га врнеш (Пок).

запљевушти са – жито изр. обич. бацити из сита зрневље пшенице преко 
глава учесника (литија, додола). – Чекају низ село жене са – сито, свака са – 
жито ни запљевушти (Гос).

запљувује несвр. запљувавати оне који су откривени у игри жмурке. – 
Кутавушка, сви да жму; оп – заклоп изока кој први дотрчи, запљувују се деца 
(Ор). Играмо се, запљувујемо се (Пет).

запне гручка изр. стезање у грудима у виду грудве. – За децата ми мука; 
тука ми се гручка запне у грудити, душа нече да прооди (Зав).

запоодил си изр. рет. на умору је. – Запоодила си бабичката, дьн㎘с – јутре 
че вој се збирамо (Гњ).

запослује се несвр. прихватити се посла (у предузећу, установи). – Муж 
нече да се запослује, а немамо леб да једемо (Дој).
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запошљева несвр. запошљавати. – Они су запошљевали и старцити; нему 
леб, нему ништа (Зав).

запревежена трп. пр. којој је стављен вео (невеста). – Невеста запревеже-
на иде на – воду (Чин).

запревесује несвр. стављати вео невести. – Другарице ме запревесују, 
невеста сам (Нш).

запрежна говеда изр. говеда која се користе као запрега. – Запрежна го-
веда пасу на Копрен, да су поблиза до село (Дој).

запречи се свр. успротивити се; спречити. – Запречил се бајћа па не дава 
да се издума (Чин).

запрло дете изр. јако закржљало дете. – Ја сам бил запрло дете и мис-
лили су да нема да порастем (Пл).

запролетује се несвр. почињати пролеће. – Запролетује се веч, нема више 
дома седење, чека работа (Јал).

запроси свр. рет. понети плод. – Запросила веч морузата, има веч зрна (Грш).
запупури свр. фиг. поруменити од пића, напити се. – Беше арне нажарил, 

запупурил, напил се (Вој).
запусти свр. рет. дићи руке од започетог посла. – Које сам почела да ра-

ботим ја га нес㎘м запустила (Рос, Брл).
запуџује се несвр. гађати из даљине (каменом, тешким предметом). – 

Дечишта се од путат запуџују с камење и мотће, круше да обарају (Држ. Сук).
заравни свр. фиг. сахранити. – Овија ни затреше и заравнише (Гос).
заразен, -а, -о трп. пр. заражен. – Тија је женкар и заразен је, пази се од 

њега (Пир).
зарајбери свр. затворити врата засуном. – Зарајберим вратата да ми се 

некој не усуне у кућу (Об. Пл).
зарани свр. почети товити (свињу). – Че га заранимо да (може да) га 

закољемо за славу (ТД).
зарастен, -а, -о трп. пр. фиг. јогунаст, тврдоглав; ћакнут. – Он је зарастен, 

зацепен, недокажљив, не мож га убедиш по никакав начин за ништа (Бе).
зареда ж ред коришћења удружене имовине (млечног стада, воденице, 

тријера, ветрењаче). – Ишли на зареду да чувају овце, кому како ред дооди 
(Рс).

зарепчи се свр. узјогунити се (и ометати пролаз). – Зарепчило се ко го-
ведо на врата па ни натам ни навам (нече) (Пир. Сук).

зариза несвр. 1. затварати резом. – Почели љуђе да заризају врата на 
појате и да турају катанац (Гос). 2. фиг. нег. (не) поштовати. – Немам мушка 
деца, нема ме заризају зетове у кућу (Гњ).
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зарине свр. рет. обавити друго прашење кукуруза код кога се сваки струк 
огрће земљом. – Они први зарину морузу, први дожњу, у све су први (Тм).

зарог м геогр. рт; теснац. – Тамо је зарог, дојде на лак и не мож натам да 
идеш (ВЛк).

заружи несвр. почети грдити, прекоревати. – Кад се забави увечер, ако га 
заружим он ме одма псује (ТД. Ру).

заса прил. засад, до сада. – Доведо снау и заса је добро (Пн. Вој).
засвадбује несвр. почињати свадбене свечаности. – Че га засвадбују, от-

ишли на купување у град (ПРж).
засвет прил. никако. – Длбок му корен, засвет се не скубе ни да се крши 

(ТД).
засвиђа се свр. допасти се. – Това ми се млого засвиђало, че га купујем 

(Јел).
заседне свр. 1. сести испред некога и тако га ометати (да једе, прича, 

ради). – Де се малко помери, заседал си чича – Раду (Трњ). 2. фиг. остати на 
залихи. – Његовете паре заседоше, несмо и трошили (Зав).

засере капију изр. унети немир у дом у који је дошла (невеста). – За месец 
– два невестата засра капију (Ста).

засипљив, -а, -о који има гушење, астматичан. – Засипљив, има асму 
(Рс).

засира несвр. балегати. – Че одвиштим главу на кокошкуту да ми не за-
сира ижуту (ВЛк).

заситни паре изр. разменити већу новчаницу за мање. – Заситни ми 
иљадаркуту на – по сто динара (ТД).

заситује се несвр. засићивати се. – Тија ка седне у чужду кућу уз трпезу, 
не заситује се (Кп).

заслепави свр. заслепити. – Заслепави нешта човека и он не види када че 
погреши (ВЛк).

заслешче се несвр. задихати се. – Нес㎘м се заслешчала што излезо (Рс).
заслутује несвр. онесвешћавати (јаким ударцем). – Не бије га ко се дете 

бије, него га заслутује (Чин, Вој).
засочи свр. захватити (бујица, матица реке). – Водата га засочи, увати 

га и однесе га (ТД).
заставује несвр. спајати мање делове у целину. – Заставујем после полете 

и правим црђе од њи (Гра).
застане свр. фиг. 1. заостати (у развоју, напретку). – Глупав, застал, неје 

се мешал с народ (МЛк). 2. остати нежења; остати уседелица. – Бил му 
брат застал, нежењен (При). Она је застала девојћа, нежењена (Вој).

застањује несвр. застајати. – Застањује ми залокат у гушуту (Сук).
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застура се несвр. почети скидати одећу; почети се преоблачити. – Ја се 
застура да се соблечем, а таја ала улезе и зграби ме (Соп).

засуди свр. тужити; почети парницу. – Засуди ме јед㎘н да има право на 
једну моју њиву (Сре).

затавује се несвр. 1. повремено се гушити (од плача, кашља, болести, 
дима). – Кад – год се бабичката закашље, затавује се, дотрајало веч (Пир. Вој). 
2. фиг. зацењивати се од смеха. – Кад минем пред њину капију, свете што су 
там наседале почну да се затавују, шегују ми се (Пет, Вој).

затавушка ж гушење, астма. – Имам затавушку, а од њу је моја мајћа 
умрела (Пир).

затврдне свр. заситити (оброк). – Ако нема манџа да ти затврдне, исто је 
како да неси доручкувал (Дој).

затврднеје свр. постати тврд. – Кад је овца подударена, затврднеје виме 
и млеко се сасири унутра (ТД).

затезало с канап и клин на ткачком разбоју којим вратило затеже, 
опиње и учвршћује. – За чуљу је кросно, а за разбој затезало (Зс).

затискач м запушач (од плуте, окласка, убијеног лишћа). – Не остављај 
балонат без затискач да се не вукне змија у млекото (Вој).

заткавалник м понуде које наручилац донесе ћилимаркама када почињу 
ткање. – Она, добра жена и газдерица голема, донесе ни најубав заткавалник 
(Пир).

зат㎇цне се свр. поставити (као случајно) глупо питање. – Затлцну се па 
ђу пита како вој је свекрвата са – здравје, а она ме измаршира, виде да сам 
начула какво с њу работи (Држ).

затока ж геогр. рукавац на реци. – Там има затока на Јерму и там смо се 
купали (Д – ГД, Пир).

затонак м рет. геогр. крај, бочни део који штрчи. – Затонак је наше село, 
крај, крак (Ор).

затравен, – а, – о трп. пр. засејан травом; затрављен. – Окол кућуту за-
травено, зелено, да има куде деца да се играју (ПРж).

затре свр. сатрти, уништити. – Муж пијаница, ленчуга, коцкар, затьр ђу 
начисто, умре млада жена (ВСв).

затриса песму изр. треперити гласом при певању старинских песама. – 
Лужничање ка поју, затрисају песму, затрисају глас (Км). Кад поје, затриса 
песмуту (СГл).

затрни свр. фиг. обманути. – Тели да га затрне, да не мож да најде водуту, 
да се испати за воду (Зс).
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затровен, -а, -о трп. пр. 1. изгубљен. – Кључат затровен, не мож да 
откључимо вратата (Јал). 2. фиг. сенилан, умно поремећен. – Башта ми начисто 
затровен, поче се губи с памет (Брл, Пир).

затруднеје свр. затруднити. – Она одма затруднеје и роди убаво мушко 
дете (Зс).

затулена планина изр. забачен крај. – Расков расте у затулене планине, 
там куде пиле не поје (Д – Рк, Грш).

затупљак м в. затупњак. – Затупљак човек, све што работи иде на његову 
штету (Грш).

затупњак м тврдоглава будала; глупак; уп. затупљак. – Тија па затупњак, 
какво па он оче (Пет). Она је голем затупњак, а оче свакому памет да дава 
(При).

затурује несвр. затурати. – Све га негде затурује па га после не мож најде 
(Вој).

зат㎘нчи несвр. штедити. – Несмо гладували, али све требе да зат㎘нчиш, 
да зат㎘нчиш да ти остане, да (мож да) збереш да имаш (Д – Ви, Јал).

заћелевести свр. пеј. ошамутити. – Ако те ударим че те заћелевестим (ДД).
заћисели се свр. пеј. постати прљав; одавати непријатан мирис 

прљавштине. – Заћиселила се шерпата, неси ђу опрала синоч (Пс).
заћисне свр. закиселити се у току стајања (конопља у мочилишту; на-

квашено брашно; млеко). – Лебовача ракија од морузно брашно и цвик; за 
пешес – д㎘на заћисне и стигне (Зс).

заувије свр. фиг. почети стицати, стварати. – Топрв смо кућу заувили 
(Пир).

зауђур прид. индекл. лош наизглед; ружан. – Она је зауђур, има крива 
устишта (Рс).

заузди свр. зауздати (коња). – Заузди коњатога и тури му седло, че идем 
у град (Кр).

заузима се несвр. предавати се послу. – Ја се заузимам кад плетем и на све 
бриђе заборавим (Дој).

заузне мељаву изр. добити ред за млевење у воденици (муштерија у во-
деници; сувласник воденице). – Јутре че ја заузнем мељаву, дош㎘л сам на ред 
(Бла).

заузне се свр. 1. укварити се. – Печењето се веч заузело, неје више за 
једење (ВРж. Вој). 2. почети заударати. – Три – д㎘на се нес㎘м купала и када 
се врну дома ја сам се веч заузела (Гра).

зауставује несвр. заустављати. – Када че је малко вода, зауставујемо во-
деницуту (Вој).
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заусти свр. припремити се рећи па одустати. – Заусти да кажем, али не 
смеја (Гњ).

зацепасти свр. пеј. поћи насумице пречицом (преко усева, оранице, мочва-
ре, трњака, јаруга) не водећи рачуна ни о себи ни о штети. – Зацепастили 
ловџије преко житата, има млого покварен народ (Пет. Сук).

зацепачен, -а, -о трп. пр. својеглав, непогодан за сарадњу. – Това је заце-
пачено (створење), лош човек (Дој).

зацепљак м пеј. 1. својеглава особа. – Тија ка зацепи не мож га врнеш 
(Пет). 2. особа која нема осећај за меру (упушта се у расправе без чињеница; 
препире се, свађа се; изражава се скаредно). – Ти си бил голем зацепљак, 
исмеши женете (При. Пет).

зацопен, -а, -о трп. пр. заљубљен. – Ја нес㎘м била у никога зацопена (Гњ).
зацрви се свр. добити румену боју. – Кад се зацрве кришће под вршник па 

рскају у зуби, това најволим (Јел).
зацьвти свр. почети цветати. – Лопен зацьвти (прво) одоздоле (Гос).
зачавен, -а, -о трп. пр. који гледа расејано; који гледа лево десно. – Оди ко 

зачавен, ћевлија рано одјутро (Пир).
зачепци м мн. откинути или преломљени врхови бокора из корена или 

стабла (на кукурузу, сунцокрету, виновој лози, парадајзу). – Донесо за ко-
зуту зачепци од ђижете (Вој).

зачистује несвр. прочишћавати (пролаз, ток воде, канал). – Зачистујем 
вадуту, побрже водата да мињује (Пет).

зачоврка рупу изр. издубити малу рупу. – Зачовркам рупу колко да може 
да се закачи портицата (Зав).

зачуд ми је изр. чуди ме. – Мен ми је зачуд што је тека (ВЛк).
зачурка свр. фиг. измешати; замесити. – На ньчвити зачурка малко кравај 

и опече га (Гос).
зачушка 1. несвр. почети гурати. – Како зачушкамо колата наѕад, она ни 

се измькнуше из – руће и кренуше нис – падину (Пок). 2. свр. одгурнути; угу-
рати. – Смькнула се до кревет㎘т, умрела сама; зачушкаше, закопаше, готово 
(Ос).

зашамутује несвр. одузимати свест. – Тува горе нешто зашамутује у Ку-
клу кој мине преко ноч (ЦД).

зашарабасти свр. кренути мимо (пута, правца; правила понашања). – Ти 
си млого зашарабастил, отиш㎘л си у – страну; че напрајш големо карање 
(Држ). Арне зашарабастила, не мож ђу врну (Вој).

зашашавеје свр. изгубити разум. – Паметна жена, ама зашашаве од голе-
му муку (Гњ. Пир).
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зашашавује свр. ошамућивати. – Грејаната рећија по зашашавује, него 
ладна када је (Сук. Сре). Бије га душмансћи, зашашавује га (Км. Бер).

зашашне свр. шаљ. намерно се понашати као ћакнут. – Сви смо волели 
када се он зашашне, убаво правеше смеј (Рс).

зашиљћа свр. учинити шиљастим. – Мајсторат ми зашиљћа оп㎘нцити да 
су убави (Брл).

зашљискује несвр. прскати, обливати (течност). – Кркавче испод сам 
дулич има ниско рупу, да те водата не зашљискује кад пијеш (Брл).

зашпарује несвр. штедети. – Зашпарујем све, морам да имам ка дојде 
човек (Зав).

заштуреје свр. излапети. – Од големе бриђе сам заштурела, не знам куде 
да се денем (Јал. Км).

заштуца несвр. почети штуцати. – Заштуца неколко пути; одма му дадо-
мо водицу да пине (Гос).

зашугавеје свр. 1. добити шугу. – Девојчето зашугавело, че ми кажеш како 
да га олечим (Сре). 2. фиг. оболети; почети кржљати. – Цвећето ти зашуга-
вело, не пестујеш га како требе (Вој). 3. фиг. трпети од наметљивца. – Зашу-
гавемо од њега и са се не може курталишемо (Вој).

заш㎘л човек изр. нема му више помоћи. – Заш㎘л човек, уватила га страш-
ната болка, не може га спасе (Брл).

за㎘рга несвр. пеј. силовито се усмерити. – Куде си заьргал; там се глава 
губи (Гос).

заьржи коњ изр. огласити се карактеристичним рзањем (коњ). – Заьржа 
коњ и стану на ѕагње нође (Пк).

збабуши се свр. почети личити на (ружну и немоћну) бабу. – Неје се зба-
бушила ко мене, још убава и здрава (Кс).

збада несвр. спајати врховима (снопове, кочеве, мотке) под косим углом. – 
Збадамо снопје у крстине: у петине пет, у десетине десет и у кладње двајес 
и јед㎘н сноп (Мр).

збира несвр. 1. сакупљати. – Сабира се разнесено, а неразнесено се збира 
(Цр). 2. изр. збира кајмакат узимати од нечега најбоље, највредније. – Он 
тепа тупанат, а они збирају кајмакат (Цр).

збоде се свр. спојити врховима. – Уреже се па се закове или се рогови збо-
ду када се прави кошара на копруљи (ТД). Кад правимо кошару па се збоду 
капруљи као соје (Дој). Збоду се две остроге, па се одозго веже жица , па пре-
ко тој опанџак (Зс).

зборњак м погача плетеница за огледе и свадбу украшена јабукама. – 
Саборњак или зборњак је плетеница за огледи и свадбу, украсена с јабалће 
(Пир).
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збрбори се свр. уврнути се лишће од жеге или суше. – Збрборила се шума-
та на пиперат од голему жегу (Дој).

збрка се несвр. 1. помести се, збунити се. – Како ја бубну на вратата, они 
се збркаше (Дој). 2. збрка диру изр. збунити се, помести се од страха; упа-
сти у клопку. – Збркала сам диру, са че ме увате у краџу (Бла).

збуба свр. (брзо и) лоше направити. – Збубал си га, лоше си га направил 
(Пс, Бла).

звездан м бот. баштенско цвеће са великим главицама на рачвама. – Звез-
дан има разне боје (Ш).

звезданка ж бот. баштенско цвеће са плавим или розе главичастим цве-
товима. – У градину смо на јед㎘н крај садили босиљак, големо цвеће, стра-
тор, луди стратор, звезданку, кадиицу, ситно и крупно стамболче (Зс).

звиз㎘ц м млад ован од једне и по године пред први припуст. – Звиз㎘ц је 
ов㎘н од годину до годину и половина, пред прву маторину (Дој. Јел).

звоно ж мн. црквено звоно; мање звоно. – Имамо две – звоне: једну за ђаци, 
малуту, а другу за мрло (Ру).

звончић м бот. ђурђевак. – Насадила сам звончић, млого волим това цвеће 
(Нш).

звончичи м мн. бот. дивљи ђурђевак. – По наше ливаде расту звончичи, 
дивљи ђурђевак (К – ББ, Ш).

звьн㎘ц м мн. звонци звоно које носи брав, меденица. – Купи си звьн㎘ц за 
моје стадо (Пн).

згаџа несвр. фиг. правилно изговарати. – Неје убаво згаџал у орату, па смо 
му се смејали (Пк).

зглоб м издубљено лежиште за стубац (4) на запрежним колима или 
саоницама. – Сльп㎘ц на кола или сане тури се с дебљи крај у зглоб (Зс).

зговњи свр. вулг. (са муком и лоше) завршити неки посао. – Зговњи некак-
во једење на брзину, па одма отидомо на другу работу (Пет. НМл).

згодначьк, -чка, -чко лепушкаст. – Згодначћи и он и она, нашли се, там㎘н 
на пар (Зав. Рс).

зграџује несвр. градити. – Решимо да зграџујемо кућу, па смо зграџували 
неколко године (Зав).

зграшче свр. изгрепсти; унаказити (се) гребањем. – Ја вану кучкуту за – 
гушу да ме не зграшче (ВЛк).

згрози свр. изгрдити, набрукати преко мере. – Брука га, брука пред народ, 
згрози га (Дој).

згромади се свр. окупити се одједном на гомилу. – Ја, млада невеста, очу 
да ударим младожењу, али мужје се згромаде, не даву (Гос).
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згроња се свр. родити превише, окитити се плодовима (воћка). – Згроњал 
се лимон (Д – Пш, Чин).

згроше се свр. распасти се (при удару о тле). – Џак кад падне од високо 
он се згроше, распадне се, та човек ли (Пл, Пир).

згруа се свр. 1. јако се повредити при паду, згрувати се. – Имал удес и све 
је згруан (Пс). 2. згрушати се. – Млекото се згруало, пресекло, на грудвице 
дојде (Мр).

згрубена работа изр. лоше урађен посао; лоше испланиран ток догађаја. 
– Згрубена работа, не испаде како смо тели (Кс).

згрупи се свр. придружити се групи; организовати групу. – Згрупимо се 
па појемо сви заједно (Ос).

згрчен, -а, -о трп. пр. склупчан. – Јагнето болно, згрчено на клувче (Зс).
згубљоше се свр. пасти (од умора, болести). – Љуљћу врљам, згубљошем 

се на кревет и одма вечерујем (Рс).
згьдичка се свр. упустити се у интимне односе. – Тамо има козаре, ов-

чаре, згьдичкају се; че најде мачкатога по горуту (Гос).
здеси свр. десити се. – Здесило се, на пијано је децата прајил (Зав).
здрава здравјана изр. сасвим здрава, стамена. – Здрава здравјана вурња, 

с убаве латинсће цигле прајена (Д – ТО, Пир).
здравује се несвр. поздрављати се (на свадби). – Дојдоше за невесту, 

здравујемо се, шалимо се, појемо (Зав).
здрнка свр. рет. фиг. зазвечати котрљајући се. – Че у сваљам надоле, гла-

вата да њој здрнка (Зав).
здругари се свр. здружити се. – Из немање смо се здругарили са – жену 

(Д – Па, Гњ).
зејтин-боја изр. жуто – зелена боја као код зејтина. – Неје баба носила 

шамију зејтин – боју, него браон (Пир).
зејтинића шамија изр. дуга марама боје зејтина. – Имаше маркезетне 

шамије зејтиниће (Брл).
зејтинлија ж једнобојна жуто – зелена старинска марама оивичене ша-

рама. – Баба ми је носила шамију зејтинлију сас шаре на ивицу (Пир).
зејтинљива вода изр. вода са преливима у виду масних мрља. – У Војводину 

је вода зејтинљива (Рас).
зејтинова боја изр. жућкастозеленкаста боја зејтина; беложућкаста 

боја. – Тај в㎇на после добије зејтинову боју, беложућкасту (Б – Са, Пир).
зекес, -та, -то који личи на зеца. – Те га зекестото пиле (Јал. Бер).
зелениште с зелена биљна маса као сточна храна. – Кравата јела зеле-

ниште, па се све удропала (Вој).
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зеленко поим. прид. зелена храна за људску исхрану. – Да си насадим лучек 
за зеленко да имам (Зав).

зељис – биље с бот мит. једна биљка која прави махуне. – Узима се шужба 
од зељис – биље и ушива на војника да га не мож погоди метак; оно на лисат 
има малечьк лис и не цвета (К – ББ, К – Ћу, Пир).

земљица ж в. земник. – Иди, сине, у земљицу, донеси неколко компира (Бз).
земник м подрум. – Ми подрум кажемо земник (Ку, Рг).
земно прил. земљовито, има дубок слој земље. – Говњар расте у слог, куде 

је земно (Зс).
зенана текстил изр. врста текстила који се користио средином дваде-

сетог века. – Зенана текстил је као жоржет, свилкасто од једну страну (Пир).
зенгија ж узенгија. – Отћину се зенгија од седлото (ТД).
зетњача ж жена која је довела мужа у своју кућу. – Моја је мајћа била 

зетњача; волел деда ми да мајћу ми зети, ако је имал сина, али помладога 
(Гос).

зимзелен м бот. врста траве слична хајдучкој трави која је зелена читаве 
године. – Зимзелен, у Селиште га има, рецкава трава, стално зелена, дојде 
малко како ајдучката трава (Брл).

зимње време изр. хладни период године; зима. – Зимње време, дрваре 
дојду и туре нође у релну да ђи згреју (Брл).

зимњина ж озими усеви. – Зимњину сејемо одјесен, а пролетњину упро-
лет, а јесењину, тов што се родило преко лето, прибирамо (ДД).

зимовка ж зоол. врста птице слична свраки. – Зимовка је црно – бела, као 
сврака дојде али помалечка је (Пир).

зјавет м 1. свечани ручак у време премлаза на Ђурђевдан. – На сваки 
Ђурђевдан зјавет чинимо, руч㎘к убав за тија празник (Ку). 2. свечани оброк у 
природи. – Ка ми дојдеш на – госје, че кољемо јагне и че прајмо зјавет (ДД).

златчица ж дем. вок. драга женска особа. – Ја сам појал туја песму, моја 
златчице (МЈ).

злоба м посл. клеветник. – Два злоба направише роба (Пир).
зловремац м зоол. фиг. детлић. – Кљуводрвац, а деда – Ђера га звал злов-

ремац, што има пискав глас и најављује зло време (Брл).
злокоба ж зла жеља, прижељкивање несреће за људе из окружења. – 

Неје имало злокоба раније како што има дьн㎘с (Пир).
злокобан, -бна, -бно рет. који жели и чини зло. – Мачава неје била злокоб-

на према нас и све ме је лепо учила (ТД).
злокобац м особа која најављује зло; особа која се плаши да ће наићи 

велико зло. – Немој да мислиш да сам злокобац, али преди свадбуту ми за-
копаше брататога, и неје било л㎘ко на башту ми туј свадбу да препрај (Зав).
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змијино грозје с бот. врста отровне траве сочних листова , расте на ка-
менитом и изразито сувом земљишту. – Змијино грозје направи чулумку, 
јед㎘н плод на струку исто као шишарка од бор (Ру). Змијино грозје смо га 
звали, тој што зову чуваркућа, а расте на камик, на стену (Зс).

знам несвр. 1 лј. од знаје 1. ја си знам изр. само ја знам како је мојој души. – Ја 
си знам, черко, како ми је и како помињујем нед㎘гава и сама (Вој). 2. изр. не 
могу да знам није ми јасно. – Не могу да знам откуде се створи тија човек 
(Вој. Држ. Пир). 3. изр. не могу да знам како се ока не знам како се зове. – Не 
могу да знам како је, како се това ока (Зав).

знаци. Договоре се на знаци изр. договоре се које ће знаке користити при 
споразумевању на даљину. – Договоре се П㎘клешање на знаци како че тепу 
Турцити (Пк).

значеје несвр. значити; бити важно. – Ништа му неје значело што патим 
због њега (Гос).

зобник м торба за давање коњу, зобница. – Воденичарат тури раширен 
зобник у кошат, па што улезне жито у њега не излази на кутлицуту, тека 
крадне (Ос. ЦД).

зоб㎘к м бот. дем. од зоб овас. – Дадо на коњатога зоб㎘к, овс㎘к да се убаво 
наједе (ТД).

зор м 1. зорт; присила. – Почеше одма Бугарете да давају голем зор на 
народ (ВСв). 2. изр. зор за благо вино немаш излаз, у клопци си. – Зор за бла-
го вино, дојде ни на машку, са да видимо како че се браниш (Трњ. Грш). 3. 
изр. има зор у невољи је, мора брзо да се извуче. – Имам голем зор: свадбу 
запрајимо, паре ми требу големе (Јал. БЧ).

зорлама прил. силом; нерадо. – Зорлама се диѕаш, зорлама оратиш, зорла-
ма работиш, не знам кво ти је (Рс).

зрикав, -а, -о кратковид. – Зрикава, грозна и глупава, а он се бьш у њу 
загледал (Зав).

зрнкав, -а, -о који има мале густе пеге на белом лицу (о овци). –
Када овца има по лице малечће и густе пеге, кажемо зрнкава; а када има 

големе пеге кажемо шаркава (Км).
зуберице ж мн. анат. вилице. – Зуберицете че ти избијем, ако кажеш (Пир. 

Сук).
зубетерина ж аугм. и пеј. од зуб зуб. – Боли ме зубетерина (Брц. Гра).
зуби за главу изр. оно што сасвим одговара. – Оче да се жени, тражи зуби 

за главу (Гос).
зуборљиво прил. опоро; неугодно; непријатно. – Зуборљиво за једење, 

боље че си одгладујем (ПРж).
зукар м бот. зуква Heleocaris palustris. – Там барљиво, зукар расте (Рос).
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зупци м мн. дрвене игле између којих се провлаче нити основе на разбоју. 
– Зупци су дрвене игле које чине брдо (ВЛк).

з㎘л вен㎘ц изр. геогр. опасан венац. – Там потека има, а з㎘л вен㎘ц, опасно 
(Зав).

И

ива ж бот. зелена јова Alnus viridis. – Ива је како врба, али само кара пруто-
ве, добри за плетење кошеве и друго (Кп).

иванско цвеће с бот. ивањско цвеће Gallium verum и Gallium album. – 
Иванско цвеће беремо на Свети – Јован Биљобер, оно је розе, црвено (Нш). 
Иванско цвеће, ситна му шумица, цвет ж㎇т, обичан (Зс).

ивор1 м геогр. удубљење у стени које задржава кишницу (служи као појило 
за људе, стоку и дивље животиње). – У тија ивор има чудес злато; там смо 
се до њега и скијали (Кс).

ивор2 м крупно иверје које пада при обарању стабла. – Ивор је крупна 
треска, кат – се сече дрво на корен, па што отпада; кад обориш стабло или 
кат – сечеш дрво (ДД).

игла плетачка изр. игла за плетење. – Даде ми мајћа игле плетачће и учи 
ме да плетем (ДД).

игла плетиљћа изр. в. игла плетачка. – На вашар си купи игле плетиљћу (Ру).
иглица ж рет. брош (са иглом за прикопчавање). – Ја имајо брош, у Рсовци 

га кажемо иглица (Рс).
игличе с дем. од игла мала игла. – Ја не видим у игличето да уденем кон㎘ц 

(Вој).
игличица ж бот. јаглика. – Имали смо у градинче божур, лалу, жуту и 

црвену игличицу (Цр).
игра му у – срце изр. дрхти му срце (од узбуђења, хладноће, болести). – 

Смрзал сам се, па ми игра у – срце (ТД).
играорац м в. игроорац. – Играорац је који воли да игра и убаво игра (Д – КВ, 

ЦД. Км). Играорац је била мама ми, а и кад је викала знала је да вика, и кад је 
појала знала је да поје (СГл).

играорка ж 1. женска особа која добро игра. – Била сам голема играорка 
у младо време (Ш. Цер). 2. фиг. печурка челадинка која расте на пропланцима 
у виду кола за игру. – Чељадинће печурће у Шугрин се зову играорће; као у 
коло да су се уватиле па играју, тека расту (Ш).

игриште с мн. игришта полукруг или круг на травњаку. – На игришта 
се појави вилина косица (Орљ). Тај трава на омће, на околишта, на игришта 
расте (Гос).
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игроорица м играч у колу који радо и лепо игра. – Башта му беше игро-
орица, мајћа му игроорка, имал је на кога да се метне (Сук).

ижњи човек изр. укућанин. – Напреда, одавна, била је слога, а са јед㎘н 
руч㎘к у кућу не мож да ручу заједно; ижњог човека ти да преговараш, на – 
шта личи (Вр).

ижодомница ж кућевна жена. – Добра му је жената, она је кућевница и 
ижодомница (Пир).

ижџамба се свр. окупати се у реци са посебним задовољством. – 
Ижџамбамо се у Вражубару и идемо да вечерамо и да спимо (ВЛк).

ижџивка свр. исцедити стискањем или увртањем. – Ја га јако ижџивкам 
и оно пусти повише сок (Гаџин Хан, Пир).

из предл. од. – Ја сам кућу правил из сиротињску душу (Гос).
изазамку прил. ниско, у мртвом углу. – Тија што и Стојанов стреља, били 

су изазамку, ниско; чу да и изби, а не видо (ДД).
из-љуђе изр. мимо света. – Да гледамо да се не брукамо, да несмо из – 

љуђе (Дој).
из ... у ...везн. од... до. – Из козе у козе, из козе у козе, па и најде (Брл).
изаби си реч изр. порећи се; погазити дату реч. – Па че си изабиш ли реч 

или нече да се брукаш? (НМл).
изазем прил. из земље. – Изазем избива овај трава како кошевчичи, че буде 

родна година (Ш).
изака се свр. находати се; наскитати се. – Доста ми је лук и сол да се 

изакам по планину (Бс).
изапошљава се свр. запослити се (постепено) велики број. – 

Изапошљаваше се млого из моје село (ТД).
изаче свр. рет. изаткати. – Чемо, ткајемо, поставка се изаче (П – Пж, Орљ, 

Бз).
избегне свр. преселити се, напустити родни крај. – Они су и – село из-

бегли, отселили се у град (Брл).
избива несвр. лутати; курвати се. – Женетината му само негде избива, 

тражи си какво си дома не мож најде (Изв).
избикол㎘ц м незрела и непоуздана особа. – Онова све опишљаре, изби-

колци (Бе).
избиљоше се свр. обавити велику нужду. – Избиљосало се насред пут 

(СГл).
изблани се свр. поорати се у виду каишева (угажена иловача; ледина). – 

Избланало се, изврнуло се орањето (Вој).
избрана се свр. поравнати засејану ораницу бранањем. – Трње за напер 

добро да најдеш, да се житото убаво избрана (СГл, Грш).
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избрсти свр. обрстити. – Козете све избрстиле, остали само дебељацити 
(ТД).

избуба свр. истући. – Избуба га башта си, нема се више сети да крадне 
(Пн).

избујаје се свр. пограти се. – Еј, деца, избујајте се, још малко се побујајте 
(Пок).

избурца се свр. излудовати се (момак; девојка). – Неје се још избурцало, 
још је у лудете године (Орљ, Ку).

извади бунар изр. ископати бунар. – Извадимо с мужа бунар, ама са суша 
па водата јексичи од бунарат, отиде ниско, али ја вадим па давам на козете 
(Соп).

извали свр. нахвалити. – Млого те она извали по Присјан; вали те све при 
помладе жене (При).

извали се свр. хвалити преко мере једно друго; хвалити се. – Канимо се, 
валимо се, извалимо се; па он мене зва, па ја њега; па се више не звамо ни он 
мене ни ја њега (Бла).

извара патка изр. отказати ерекција пениса. – Има људи, у тријес године 
га извара патка, а мен неје изварала ни једанпут до осамдесе и две године 
(Зс).

изведри га изр. мет. изведрити се. – Чим га изведри, че падне слана и че 
попари градинете (Цр).

изведри се свр. фиг. принудити ударцем у главу некога да се сети, да каже 
оно што таји. – Ако ти пљуснем шамарчину че ти се изведри зачас (Вој). 
М㎇сну се у коску од камикат, па ми се, чини ми се, изведри (Вој). Ако ти не 
донесу за једење, че ти се изведри (Пет).

извеје свр. песн. донети ветар. – Ветар веје, град лелеје /Па извеја врано 
коњче (При).

извиди свр. излечити. – Маџори га да га извиди (Вој. ВЛк).
извије у три гласа изр. заридати из свег гласа. – Да – се не смејем, у какве 

сам муће, извила би у три гласа (Зав).
извика свр. рет. крикнути. – Извикал како жена: – Тата умре! (Зав).
извикне свр. крикнути; јако викнути. – Кад сам извикла, то Пажарат је 

пројектел (Бе).
извирјаше /извирјоше свр. смањити се испаравањем. – Ти си оставил 

там млекото, оно извирјосало. Да пазиш да не извирјаше, да се не намањи 
(Зс).

извирка ж место где вода (повремено) избија. – Има там извирка, избива 
вода (Јел).
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извисоко прил. са висине. – Пијан, па гази извисоко, штрапа извисоко (Дој. 
Пк).

извиџева се свр/несвр. имати бројне сусрете са особама које ретко 
сусреће. – Ама се па извиџевамо овија д㎘н (Дој).

извиџује свр. нагледати се много тога. – Ја сам млого змије извиџувал, 
разне (Гос).

извлачи власницу изр. чешљати вуну. – Прво се извлече власница на 
јед㎘н или два гребенца, а што остане је штим (ВЛк).

изводи воду изр. постављати водовод. – Кад изводише водете по чеш-
мете он је бил сас њи (Брц).

извозак /извозак м 1. део запрежних саоница излизан од трења са тлом. 
– Извосцити нема да горимо и сечемо, може да ни устребу да крпимо санћете 
(Пк). 2. фиг. вулг. шаљ. пенис (старијег мушкарца). – Извозакат ми се неје из-
лизал, може, само ако си жељна (Зс).

извојује свр. остарити; престати бити способан за полни акт. – Теј 
жене извојувале, минуло њино време (Орљ).

изврази свр. превезати у чворове (конопац, врпцу, пертлу). – Осука 
в㎇њену врцу и изврази у, врзано до врзано, све до крај (Зс).

извришти се свр. покрити се бубуљицама, крастама. – Све ми се из-
вришти лице (Бз).

извркне с памет изр. шенути; полудети. – Извркнул с памет и запалил 
појату (Бер).

изврндупи се свр. прејести па се надути. – Говедо или овца када преједе, 
изврндупи се (Рс).

изврне се човек изр. изненада умрети. – Јутре се (мож) изврне човек, 
требе да имам пару у кућу (Зав).

извузга се свр. фиг. преварити се. – Ја се извузга што појдо с њи (Гра).
изглеџује несавр. пиљити гладан у некога док једе. – Изглеџује му док једе 

(Пир).
изгличи свр. 1. учинити сасвим равним, изглачати. – Изгличи га убаво 

сас рендето, да се сјаји (Пк). 2. пробушити; уклонити срж из ластара зове 
при прављењу цеви. – Изгличимо б㎘з, после сечемо цевће од њега (Пк).

изглобевља свр. покажњавати (у новцу). – Изглобевљал народ ка је бил 
кмет, па га са сви мрзе (Вој).

изгорел јексер бес – чулумку изр. безвредна особа. – Мож да кажеш да 
сам изгорел јексер бес – чулумку, ама ка заковеш јексер без чулумку он не 
мрда (Пир).

изгостира свр. фиг. преварити и искористити. – Тај женетина изгостира 
једнога – друђега, па после ване да млзе трећога (Зав).
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изгрбавчи се свр. погрбила се. – Леле, леле, видиш ли како сам се изгрбав-
чила? (Гос).

изгребаска свр. изгребе (ноктима, канџама, оштрим предметом). – Све 
сте ми послужевникат изгребаскали (Вој).

изгризе свр. изуједати. – Коњ ни је јурил да ни изгризе, и тата га продаде 
(Ш).

изгрознеје свр. поружнети. – Остаремо, изгрознемо, плашила станумо 
(При).

изгриба несвр. гребањем разбијати (оток, рану). – Изгрибамо стоку кад 
је жабица (ВЛк).

изгубен, – а, – о трп. пр. фиг. излапео; шенуо. – Ти си, бре, изгубен станул, 
нема ти какво више да ми командујеш (Изв).

изгуби из вид изр. не сећам га се добро; не памтим његово лице и изглед. 
– Другували смо, ама одавна је било, веч сам га изгубил из вид (Км).

издава несвр. често давати, превише материјално помагати. – Ти на се-
стру ми, мамо, све издава (Зав).

издави свр. подавити. – Ако га удавим, бог че издави сви нас (Соп).
издаде свр. јако смањити залиху продајом или поклањањем. – Издадо си 

житото, малко остаде за нас (Ш. Бз).
издаде грбицу изр. 1. погрбити се. – Не издавај грбицу када одиш, дигни 

главуту горе (Грш. Сре). 2. постати погрбљен. – Издало грбицу, остарело, на-
вело се ко да иглу тражи (Вој).

издат м запаљење слепог црева. – Знала је да баје од издат (Гос, ВЛк. Пир).
издвавља несвр. одвајати, делити. – Прајм за свако дете туршију, и малко 

издвављам да има за мене и за дедуту (Сук. Грш).
изделано прил. отсечено. – Там има три камика , од њи на јед㎘н изделано, 

знак да има злато (Зав).
издигне га ђавол изр. почети радити на штету других. – Издигал га 

ђавол и запалил њим сеното (Јал). Некога издигне ђавол и нече да ти помогне 
(ТД).

издлбе (се) свр. издубити. – Право дрво издлбе се сас ћесер или просек, 
који од две – стране има супротна сечива; с дужу страну се копа, а с другуту 
страну се ископује (Ру).

изд㎇бен, -а, -о трп. пр. издубљен. – Купал се у корито од изд㎇бену врбу 
(Брл).

изд㎇жи лице изр. имати дуго лице. – Издлжила лице, бела – модра, гроз-
на, никаква неје (Зав).

издовује несвр. празнити виме (сисањем, мужом). – Јагнето не издовује 
овцуту (ДД).
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издоносе свр. донети много (више њих са разних страна). – Издоносише 
поклони, рода голема, наплнише њим собицуту (Трњ).

издрдње се свр. изрећи се; одати тајну. – Убаво вој запрети да не казује, 
ама она се пак издрдњала (Пет). Не могла да утрпи да не каже, него се 
издрдњала (Сук, Вој).

издржа несвр. подносити; издржавати. – Ја издржам моји два – члана с 
надницу и с мајсторију (ВЛк).

издрнда свр. фиг. присилити на полни акт. – Пази се, оче да те довати 
момче и да те издрнда (Пир).

издрнка свр. зазвонити, одјекнути (звоно, плех). – Издрнкаше шерпе, 
лонци, и ја се разбуди (ВЛк).

издрска се свр. протрести се од росе, кише (пас). – Кучето улезе мокро и 
издрска се, истресе се на паркетат (Пк).

издругује свр. здружити се и бити дуже заједно у некој прилици. – От-
идемо на свадбу, издругујемо неколко д㎘на, и поново морамо свак на своју 
појату (Зс).

издуја се свр. рет. препунити се. – Крнула је вода од све стране и мој под-
рум се издујал с воду (ПРж, Вој).

издупи се свр. јако удебљати у туру. – Свлекла дупето, издупила се, само 
на дупе отишла; погрозну жену нес㎘м видела (Пир).

изеде се свр. попустити од велике бриге. – Изедомо се ко месец од јад што 
млади не работе а ми старци идемо по њиве (ВС).

изедем те изр. (љубим те, гризем те), много ти се радујем. – Изедем те, 
сине, ти си бабина помоћ и бабина дика (Тм. ТД. Држ).

изел му вол језик изр. не уме да говори, ћути. – Да – ли ти је изел вол 
језик па не умејеш да оратиш (БЧ. Пир).

издуши се свр. рет. напунити се димом. – Дим, дим, дим, па се издуши 
тува, не мож се дише (Вој).

изеде куче изр. учинити велико зло из потаје. – Да – ли ме това куче и 
мртво изеде? Да се узем не распадне! (Зав).

изеде срећу изр. унесрећити. – Тија ми изеде срећуту, упропасти ме (Вој. 
При).

изедем ти душу узр. да си жив и здрав; јако те волим. – Он је очувал тај 
деца, изедем ти душу, довела га мајћа у туј кућу (П – Ч, Пир).

изем прил. из земље. – Избивају доземци изем окол сливете, па и чистим 
(Пок).

изѕанѕа свр. добро протрести, иструцкати (кола на лошем путу). – Мло-
го ме изѕанѕаше колата, возил сам се све до Расницу (СГл).
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изѕибри свр. омршавити. – Изѕибрила невестата, једе уз сиротинску трпе-
зу (ВЛк).

изѕ㎘да свр. изидати. – Че се изѕ㎘да, че се напрај дувар около (Сук).
изѕ㎘дан,  -дна, -дно трп.пр. озидан. – Долњити спрат је изѕ㎘дан с камик (Зс).
изѕ㎘дни свр. рет. 1. снажно ударити (песницом) у леђа. – Ѕ㎘ѕну га, удари 

га, изѕ㎘дни га однаѕад (Мр. Зав). 2. фиг. препунити; утонути у изобиље. – Има 
да се изѕ㎘дне од морузу (амбари), има да се у чуд ватите (ЦД).

изѕ㎘мба свр. јако истући (песницама у леђа). – Бранко га убаво изѕ㎘мба, 
нема се више сети да крадне (Вој).

изѕртује несвр. (повремено) вирити. – Ене га там, изѕртује из рупуту, пази 
момче и девојче (Сук).

изѕьнти свр. дотрајати. – Чекају га да му изѕьнту ципелете (Брл).
изиграва несвр. исмејавати. – Ти ли си нашла учено момче да изиграваш 

(Пок).
изиде густо изр. почети гужва, метеж. – Изиде густо у комшил㎘к, раз-

беснеле се снаа и свекрва (Рс).
изиде ората изр. 1. почети велика галама. – Изиде ората, Ржанци пошли 

на Светога – Илију (Рс). 2. пронесе се глас. – Изиде ората, гром утепал Брло-
жанина у Понор (Дој).

изјадови се свр. извикати се. – Изјадови се на њу, ако му она неје била 
ништа крива (ТД).

изједно прил. одједном. – Кад се врнумо од работу, он га изједно пресече 
(Дој).

изјекти свр. одјекнути ехо. – Мила кад окне ооо – о, оно изјекти у венцити 
(Бе).

изјуди свр. навести на зло. – Ем те изјуди да га утепаш, а после га мора и 
носиш (Брл). (О непослушној овци). Какво те изјуди да бијеш децата без потребу 
(Пет, Вој). Изјудил ђу ђавол да ми потепа пилиштата (Вој).

излади се свр. 1. охладити се. – Там㎘н седо у ладовину да се изладим, они 
ме одма окнуше да карам стокуту у планину (Пк). Окаше, рипаше, изладише 
се децата у рекуту (ВЛк). 2. фиг. спласнути узбуђење (љубав, радост, гнев, 
самопоуздање). – Излади се, неје ми више до њу; нек иде с кога оче (Пок).

изланѕи се свр. побацити (брав). – Коза кад једе мрзлу брстину, она се 
изланѕи, исаби се (ТД).

излезне ѕук изр. прочути се лоше понашање некога. – Че ти излезне ѕук 
скоро – скоро, просћитала си се (Пир. Нш).

излезне из ат㎘р изр. изгубити углед, љубав. – Ако отидем одома, че из-
лезнем из ат㎘р на тату и маму (Изв).
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излезне на големо изр. увећати се зло (брука, свађа, туча). – Боље си 
прећути, да после не излезне на големо (Пет, Трњ. Рс).

излити се свр. похабати се од дуге употребе. – Излите ми се панталоне, 
па крпка на крпку, по три – четри (Кр).

изличи се свр. рет. појавити се; изаћи из (о ногама у обући). – Како ме ува-
ти ћишата, нођете ми се само изличише из оп㎘нцити, излезоше одозгор (Брл).

излудеје свр. фиг. добро израсти; врло много родити (о усеву). – Ћијовсћи 
рид, Целаковци разорали ливаду, месечар компир излудел (Км). Там куде на-
лежу овце њиву, излудеје жито (Зав).

излуди свр. разбеснети. – Толко га излуди да поче пене на – уста да пушта 
(Пир).

излуџује несвр. излуђивати. – Немој ме само излуџујеш, че побеснејем 
(Пир).

изљоче свр. пеј. испити надушак (вино, ракију). – По цел д㎘н пије, по ћило 
рећију изљоче (Зс).

изљуска се свр. ослободити се омотача, испилити се, изљуску се (мла-
дунче птице, младунче инсекта). – Кад се гњиде искоте, изљуску се, стану 
вьшанчета (Ру). Изљускају се пиличи из љуску и почну да пијучу (Мр).

изљути се свр. праснути; наљутити се. – Изљути се на мене, а на друђити 
неје смејал (Држ. Грш).

измаже свр. грађ. премазати блатом. – Чекмара: туриш диреци, исплетеш 
плот па измажеш плотат (Зс).

измази свр. помазити. – Дојди, бабино, баба да те измази, да ти се израдује 
(Пир).

измазни се свр. фиг. попунити се у лицу; удебљати. – Измазнила се у лице 
ко јајце, али њој зубити испадли (Зав).

измаје свр. замајати. – Оче да ме измаје, да не стигнем куде сам пошла 
(Пл. Пир).

изманћаје свр. фиг. излапети. – Изманћајала бабичката, ванула се губи на-
чисто (Кс).

измањује се свр. одустати један за другим. – Сви се измањуваше, згади 
им се једење (Гос).

измачи свр. омацити (мачка). – Три мачће измачиле десет мачетија (Пн).
измењује се несвр. мењати се; смењивати се. – Народ вану да се измењује, 

после добише комунисти (ДД).
измете се свр. рет. уметнути се, личити на најближи крвни род. – Добар 

метач тија ов㎘н, измету се на њега јаганци (ТД).
измешају си капете изр. потући се. – Млого се наострили јед㎘н на друго-

га, скоро че си измешају капете (Јал. Сук).
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измешта несвр. померати. – Трљак на њиву измештамо, ђубримо за жито 
(Зс).

измије (се) свр. умити се. – Сви се измију, дотерају, отиду на сабор (Км).
измилује (се) свр. помиловати (се). – Ја си легнем и измилујем се с мужа, 

а јетрва не легне с мужа и изеде бијење (При, Пн).
измичан, -чна, -чно 1. складан. – Јагнето чампуресто, бије на алу, неје из-

мично, згрчено ко клувче (Зс). 2. витак, танак, висок (и леп) (девојка, момак, 
невеста). – Беше измична девојћа, и врцкава, весела, и убаво и појеше, па 
се у њу загледа (ДД). Ја кад сам дошла у Понор невеста била сам височка, па 
измична, била сам нумера један (При, Пн).

измишљава несвр. измишљати; лагати. – Ти само измишљаваш, никад 
не казујеш истину (ПРж. Изв).

измлекује свр. искористи за производњу млека у току лактације (млечно 
грло, стадо). – Купи овце, измлекује, ошиша и продаде, а не чува домазл㎘к 
(Пок).

изм㎇зен сноп изр. сноп са кога је отпало зрневље. – Житото тргано, сно-
повети изм㎇зени, све је било изм㎇зено (Ш, Мр).

измљацка свр. изљубити. – Допада ми се, па че га уванем да га измљацкам 
усред оро (Зав).

измори се свр. уморити се. – Изморише ме дечиштата, остарела сам, не 
могу да трчим по њи (Гра).

измрази свр. рет. измрзнути. – Пазимо цвеће, уносимо га у собу да не из-
мрази (К – Ћу, Пир).

измрмља свр. промрмљати; тихо и нејасно одговорити. – Она измрмља 
и несте да ми каже (Пир. ВЈ).

измрџује несвр. изврдавати. – Она све измрџује да не плати (Гњ. Кр).
измршавеје свр. омршавити. – Толко је измршавела ко да ђу мужат с гли-

сте рани (Пир).
измуљи свр. извирити. – Тиће измуљи однегде та ме исплаши (Пир). – 

Измуљи из водуту и гледа голе девојће како се купу (Пк).
измуљисан, -а, -о трп. пр. кога су инсекти ситасто избушили. – Гредете 

све измуљисане (Сук).
измуљише се свр. пропасти због инсеката који су га ситасто избушили. 

– Измуљисало се гајде, инсекти га избушили (Бз).
измурдари свр. увредити опсценим речима. – Мене ни једна девојћа неје 

измурдарила (Бз).
измутка се свр. фиг. укварити се. – Народ се сад измуткал као мутко јајце; 

кад га сломиш, оно смрди (Ос).
измучи се свр. намучити се. – Измучила сам се млого у мој живот (Кс).
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измушља свр. ситасто избушити (о инсектима). – Мушица га 
измушљала, све измушљано, за врљање (Сук).

измушљикан, -а, -о који је ситасто избушен. – Това дрво измушљикано, 
не може там куде требе здраво дрво (ЦД).

изнабива свр. набити (у више махова). – Изнабивају им под нокти боро-
вину, па у запале (Пк).

изнакара свр. довести (у више махова). – Изнакарамо дрва да има за целу 
зиму (Држ).

изналезне свр. ући (у више махова). – Млого изналезе народ унутра (Пет).
изнапива се свр. опити се (велики број; у више махова). – Изнапиву се па 

се бију (Соп).
изнапије се свр. в. изнапива се. – Они се најдоше и после се изнапише по 

кавенете (Трњ).
изнапростира свр. прострти (у више махова; много тога). – Изнапро-

стирале девојће платна на ливадуту (Чин. Гра).
изнасади свр. засадити (у више махова, много тога). – У дворат је изна-

садила све што вој требе (Сре).
изнасере се свр. загадити изметом (у више махова). – Улазиле кокошће и 

изнасрале се по собуту (Јал).
изнатура свр. ставити; поставити (у више махова; више тога). – Изна-

турала тетка све да си понесемо за једење (Бла. Изв).
изненадна болка изр. напрасна болест. – Изненадне болће су наишле, 

човек умре одједнуш (Гра. Пир).
изнуди свр. 1. принудити (наговарањем, уценом, силом). – Другарица ме 

изнуди да дадем на другога мужа (Дој). 2. изнуди ђавол изр. принудити ђаво: 
наговорити ђаво да чини зло. – Тека понекоје изнуди ђавол па побеснеје (Вој). 
Изнудил га ђавол, та потепа дечиштата ко да њим неје башта (Сук).

изнутрашњи лој изр. анат. лој око црева, грезла. – Окол црева је изнутрашњи 
лој (ДД).

изнутрица ж унутрашњи органи заклане животиње. – Изнутрица је све 
што извадимо, и остане трупина (Мр).

изњужди свр. принудити (велика невоља). – Оно изњужди човека да мора 
да се кара, да се брани (Вој).

изњурен, -а, -о трп. пр. изнурен; преморен, малаксао. – Он човек изњурен, 
доскребал, нема више онуја силу (Гос).

изоглави се свр. извући главу (из повоца, узде, јарма). – Изоглавил се, па 
иде ко изоглавено говедо (Чин).

изодека прил. одакле. – Изодека беше дошла (Зав).
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изоднесе свр. однети (у више махова). – Кокошћете све изоднесе јастреб 
(ВСв).

изоѕебне свр. озепсти (више пута); јако се прехладити. – Увати ни не-
каква љапавица, па изоѕебомо и једва извлекомо колата из шумуту (Бс. Кр).

изоноден, -а, -о трп. пр. упропашћен. – Изоноден беше крсат, а сад га по-
правише (Црв).

изопаше свр. фиг. окружити око нечега. – Изопасала кућу и завртела ком-
то Суково и Држину (Пл).

изоравља несвр. стављати у ров, зарављати. – Синоч сам изорављала 
лук (Вр).

изорак м делови њиве непогодни за орање (штрче или су испрани). – У 
свете њиве чича узе дебелиштето, а нам даде изорцити (Брл).

изочи свр. изгубити из вида нечији лик. – Изочил сам те, изгубил сам те из 
вид; ти си веч порасла голема (Пк).

изочи се свр. нег. (не) погледати право у очи. – Ја се нес㎘м изочила сас 
жену; за ни једну нес㎘м лоше рекла нигде, ни у очи (Рос, Брл).

изошка свр. пеј. понизити и истерати. – Изошкаше ме како да и нес㎘м 
служил цело лето, ко да сам стока (Вр. Ос).

изравњује несвр. 1. поравнавати. – Изравњујем путат пред капију (Трњ). 2. 
равнати. – Ја те не изравњујем сас њи, лоше си ме разбрал (Сук).

израни свр. 1. отхранити. – Млого деца, не мож да ђи изране (Рс). 2. утро-
шити за исхрану. – Изранимо веч три стога сено (Сук).

израни се свр. прекрити се (бити прекривен) ранама. – Овцете се наро-
силе и израниле се (Дој. Брл. Јел). Све ми се изранише ушити (Пк).

израњен, -а, -о трп. пр. који је употребљен у исхрани. – Имам израњено 
шашње по дворат, с њега потклаџујем (Пл).

израсели се свр. преселити се (у више махова и на више места). – Израсе-
лимо се, село остаде празно (Бс).

изреди се свр. нићи у редовима. – Лукат се веч изредил, че га буде (ПРж).
изреси се свр. избацити ресе (ораси, леска, врба). – Изресили се оресити 

(Сук).
изрижа несвр. исецати на жељене комаде. – Пази како изрижаш платно-

то, да га не поквариш (Пир. Чин).
изрита свр. избацити ритањем; сурово истерати. – Изритали га ко штет-

нога, и несу му ни платили што ђи је слушал (Кр).
изрита се свр. испраћкати се (лежећи у љубавном загрљају). – Вани га, 

поизгьдичкај га, нек се изрита да му је добро (Зав).
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изришка свр. 1. изрити (свиња). – Свиња изришкала злато до Алачевсћити 
бунар (Трњ). 2. ишчепркати (живина, птица, човек). – Кокошћете изришкале 
расадникат (Цр).

изрни се свр. 1. обликовати заметке у зрна. – Прецьвте грозјето и изрни 
се (Сук). 2. учинити да са гроздова отпадну бобице. – Децата изрнила две – 
ђиже пловдину (Рас).

изроди се свр. не личити на своју најближу род. – Ти се неси изродила, 
паметна си на мајћу си (Држ).

изувреди свр. извређати. – Она ме изувреди, али ја у не остадо дужна, 
убаво у наказа (Гос).

изупропасти свр. упропастити много тога. – Изупропастише све, све 
распродадоше (Кр).

из㎘зве свр. изненада наићи невоље, проблеми. – Кад из㎘зве њега, ја по-
могнем, и он помогне мене (Рс).

из㎘рба свр. оштетити услед дуге или лоше употребе. – Ралникат млого 
из㎘рбан (Пл). Изьрбала се колата, дотрајала; малкога ли су дрва превлекла из 
Влашку планину (Сук).

из㎘рмба се свр. дотрајати (услед лошег коришћења, старости, боле-
сти). – Из㎘рмбал се тија човек, дотрајал (Гњ).

из㎘рска свр. исхрскати; гризући зашкрипати. – Наблаго сам из㎘рскала 
рубат, ублажи ми се (Држ).

икс прил. жарг. одједном, без застоја. – Пије на икс (Пир).
иксер м рет. ексер. – Нап㎇ни си џепове с иксери да му дрнкају док играје 

у орото (Вој. Д – Ву, Пир).
илалија ж бело памучно платно; бела кошуља од памучног платна. – 

Имала сам кошуљу белу илалију (Чин, Вој). Илалија кажемо за бело памучно 
платно (Рас).

илалиска кошуља изр. невестина (или младожењина) кошуља од белог 
памучног платна. – Ћенар или илалиска кошуља за невесту, иста теква и за 
младожењу (Гос).

илдина ж рет. себичност. – У народ улезла илдина: свако граба да има по-
више и свако оче да буде преди свакога (Рс).

има несвр. имати. 1. изр. има да идем време је дошло, треба ускоро да 
умрем. – Стар сам, дошло ми време, има да идем (Км). 2. изр. има да си стури 
кожуту да ти даде даје све што има само да помогне човеку. – Тек㎘в је чо-
век, има да си стури кожуту да ти даде, да те помогне (Тм). 3. изр. има ђи ко 
овче главе има их много. – Са ђи има ко овче главе, сви станули граџање (Гњ). 
4. изр. имали су га касно родили га у позним годинама. – Касно су га имали, 
ко да њим је унуче бил (Соп).
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иментује несвр. 1. ословљавати по имену или по надимку, именова-
ти. – Они га иментују Ућа, а име му је Тома (НМл). 2. именовати кривца 
јавно. – Очу да га иментујем, нека сви чују да је лопов, да сам га затекал у 
град㎘шничко лозје (ДД).

имне се свр. нагнути се; изненада се зањихати. – Де, имни се малко да 
минем (ТД).

имот м имовина; богатство. – Имот, па немот, човек се наш㎘л у голему 
бригу па иде ко зашашавен (Ру, Пир).

имотан, -тна, -тно имућан. – Имотан је, мож те помогне, а рода сте (Пк, 
ВЛк).

имоћан, -ћна, -ћно рет. в. имотан. – Имоћни су били и помагали су сиротињу 
(Пс).

инатлика ж женска особа склона инату и својеглавости. – Моја јетрва је 
инатлика жена, слабо спореџујемо (Држ. НМл).

инвалида ж инвалиднина; пензија удовици погинулог ратника. – Примале 
су удовице инвалиду, али ретко је било (ВЛк).

интериз м камата, интерес. – Вукашин је давал паре по интериз (Зс).
интересљиво прил. рет. занимљиво, интересантно. – Дојде из град џип, 

пуште биоскоп, интересљиво беше (Јел).
инћар. Држи инћар изр. ћудљив је. – Не овчим млого с њега, он држи 

инћар и не мож да оценим када какво че прави (Вој).
ињес, та, то посут ситним белим пегама; пепељаст (о кози). – Ињоша, 

ињеста коза, по снагу ко пепел (Ру. Бз).
исаби свр. фиг. премлатити (ударајући у трбушну дупљу). – Ја че те оса-

мим па че те исабим (Брл).
исаби се свр. побацити. – Теглила млого када су правили кућуту па се 

исабила (Пир).
исабница ж женка која је побацила. – Исабница је тај овца, исабила се 

(Јал. Сук).
исере свр. фиг. понизити на најпростачкији начин. – Она ни је све исрала, 

теква вој сорта језична (Гра).
исерчек м мн. исерчичи дем од иксер, ексер, јексер ексер. – Требу ми исерчичи 

да приковем ђонат (Вој).
исецује несвр. извлачити (са муком). – Исецујемо дебела дрва нагор, на-

дол не може да и свлачимо (ДД).
исиктерисује свр. испсовати (тешким псовкама). – Ја га исектерисува 

убаво и он си одма отиде (Пир).
исипка се свр. уситнити се (о ораници). – Исипкало се, мрзло зимус (При).
исипује несвр. изручивати. – Исипујемо млекото у кацуту (ТД. Дој).
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искаже свр.
искаје се свр. покајати се (гласно, у више махова). – Не могу се искајем 

колко сам погрешил према сви – вас (Км. Кс).
исканџолоше се свр. пеј. обавити велику нужду на недозвољеном месту. 

– Која ли се рђа исканџолоса насред пут? (Б – ГК, СГл).
искара зуби изр. израсти зуби. – На јагне никну зуби, на два – три месеца 

искара зуби (Дој, Јел).
искара на посирку изр. руг. избаци при великој нужди. – Ока, ока, ока, па 

дојде после те това зло искара на посирку (Пир).
искара свитће изр. засветлити пред очима (од јаког ударца у главу). – 

Море, удари га па му искара свитће (Цр).
искарач м овчар који притерује овце при мужи. – Дете, бил сам на појату 

искарач, а деда млзе (Зс).
искласи се свр. искласати. – Искласила се житата (Ру. ВРж).
искленѕи се свр. пеј. 1. глупо се осмехнути. – Искленѕило се и не види да 

му се шегују (Држ. НМл). 2. подругљиво се насмејати. – Варка, варка, па стане 
да ни сачека, па се искленѕи (Пир. Грш).

исклечкује се несвр. шалити се; ругати се. – Он се све нешта исклечкује, 
бађи се шали (Зав. Кп).

исклије свр. рет. исклијати. – Искарало клил㎘ц, исклило (Ш).
исклинчи свр. 1. (успети) поднети оскудицу. – Како че исклинчимо, не 

знам; ништа немамо а све требе (Вој). 2. са муком покрити потребе. – Не 
могу сас житото да исклинчим ни до Божич (Пет).

исклисне свр. заоблити; подесити да може да клизи. – Исклисни га да не 
закачује у камање када га влачимо (Зс).

искломучка свр. искломућкати. – Узнем воду у уста и неколко пути у ис-
кломучкам (Гос).

иск㎇чи свр. повредити зглоб; ишчашити. – Иск㎇чи ми рукуту како ме 
заврте (Грш, Чин).

искобилчи се свр. фиг. савити се у неправилну спиралу услед тешког рада 
(кичма). – Искобилчила сам се од голему работу (Вој).

исковеља се свр. рет. силом се извући. – Заградише ме окол астал, седи, 
седи; једва се исковеља да излезнем (НМл).

искокодака свр. огласити се кокошка кад снесе јаје. – Искокодака кокош-
ка на тлакануту, требе да је снела (Вој).

исколеба свр. рет. извући; спасити. – Да може деца да исколебамо, до леб 
да дојду и да си створе домове (МЛк, ВЛк).

искомбује несвр. помешати; искомбиновати. – Има овце јединће и има 
близнаћиње; искомбуване су, требу дьн㎘с да се деле (ДД).
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ископити свр. помоћи да се осамостали (младић, девојка, млађа особа 
уопште). – Да сам жива да ово дете ископитим (Бла).

ископотина ж ископина. – Там има ископотина, копа народ земљу за 
мазање (Орљ).

искоти се свр. омладити се; изаћи из јајета, опне. – Кад се гњиде искоте, 
изљуску се, стану вьшанчета (Ру).

искошта свр. потребан је велики издатак. – Муж преди смрт, требе млого 
паре, че ни искошта (Зав).

искриви се свр. в. ишчаљи се. – Искриви му се јарето и он примети да је 
ђавол (ВРж).

искруни се свр. одвојити се омотач од плода. – Искрунише се лешници-
ти убаво (ВЛк).

искршњачи се свр. оштетити кичму услед сталног физичког напора. – 
Искршњачи се од голему работу и са одим погрбена (Вој).

искучи се свр. омладити се кучка. – Искучише се кучће, измачише се 
мачће, ама од свињете и од снауту још нема ништа (ВЛк).

искушљи се свр. умаћи; побећи. – Искушљи се, побеже за њега; извурило 
се, пошло тешко а невеста (Брц).

испада свр. мршавити; попуштати са здрављем. – Детето нешта жлтеје 
и испада у – снагу, мож да има глисте (Чин).

испадли венци добре изр. мит. урађени свадбени венци како ваља, што је 
знак да ће брак бити добар. – Добре ни испадли венци када смо се оженили 
(ЦД).

испадне свр. јако омршавити; попустити са здрављем. – Млого испадал, 
болката га једе (Пет. Пир).

испазари свр. 1. накуповати. – Идо да испазарим кво ми требе (НМл). 
2. продати доста робе на пијаци. – Дьн㎘с убаво испазари, продадо свото 
сирење, а од масту врну три – ћила (Изв).

испамети свр. јако наљутити; излудити. – Он ме испамети с његово 
окање (Гњ).

испатен, -а, -о трп. пр. мучен; онај који је дуго подносио велику патњу. – 
Бил је испатен, а створил је дом (Пок).

испендрека свр. жарг. претући пендрецима. – Убаво га испендрекали 
милицајциви и са че умеје да ћути (Ос).

испије свр. фиг. исцрпети (материјално, здравствено). – Деса че га испије, 
само смьциња од њега (Зав).

исписан, -а, -о трп. пр. фиг. насликан; нацртан; лепо урађен. – Убав ћилимат 
како с перо да је исписан (Пир). Оно детето какво је добро, како исписан 
крст㎘к (Држ).
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испича несвр. добро испицати. – Нек се низете испичају тека, да се убаво 
исуше (Сук, Вој).

исплакни свр. (површно) испрати. – Исплакни тепсијете, а ја че ђи после 
оперем (Км).

испљискан, -а, -о трп. пр. фиг. поружнео. – Сад све жене испљискане, дро-
гиране од дуван и пиће (Пир).

испод године изр. није достигао одговарајућу старост; непунолетан. – 
Синат је испод године, непунолетан, још му неје време за женидбу (Зав).

исподели свр. обич. поделити на равне делове. – После исподели класат 
на сви (Рс).

испоје му трговац изр. добити батине. – Ја мислим да че ти испоје трго-
вац када стигне башта ти (Цер).

испоји се свр. рет. напити се (воде) са уживањем и у више махова. – 
Испојимо се сас благуту воду по руч㎘к, од това нема поблаго (Дој).

испоље прил. са спољне стране; по рубу. – Њивуту испоље жњемо са – 
срп, после че дојде комбај (ВСв).

испољи свр. испричати (у поверењу) своју неугодну тајну. – Што – не 
испољиш, оно ти после у с㎘н дојде (Пир).

испослуша се свр. завршити све (кућне) послове. – Када се испослушам у 
кућу ја излезнем на пут (ВРж).

исправда свр. рет. оправдати. – Погрешил, па са оче да се исправда (ВЛк).
исправи грбицу изр. шаљ. исправити леђа. – Де малко исправи грбицуту, 

што си се толко поњурила? (Пир).
испрегледа свр. темељно прегледати. – Он оче све да испрегледа како 

требе (Пет).
испреде се свр. рет. уврнути се у виду низа конаца. – Тиква се сасуши кад 

стоји преко зиму, и испреде се (Рс).
испремењује се несвр. свечано се обући; дотерати се. – Испремењували 

се ко да су пошли на венчање (Држ). Спроти недељу игранка, испремењујемо 
се (Рс).

испремињује свр. помрети. – Тија је народ испремињувал, измрел (ТД).
испрепуца га изр. жарг. премлатити. – Испрепуцамо те убаво, л㎘ко че си 

отидеш дома (Дој).
испресица свр. испресецати; покидати. – Све сам преџуту испресицала, 

исћинула (Ру).
испречеголи се свр. 1. промешати се ватра. – Испречеголи се жарта и 

ог㎘њат се усили (Чин. Пет). 2. покрити жаром. – Вршњакат се пречеголи са 
– жар да се поубаво погачата испече (Дој). – Испречеголи се жар, извуче се и 
поравна, и (после) се одм㎘кне жарта у страну (Дој).
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испречкан, -а, -о трп. пр. постављен попречно. – Испречкано, па засек; 
теква му шарката (Соп).

испржорен, -а, -о трп. пр. који је излаган пламену. – Правим испржорену 
тојагу: нашарам у па у испржорим (Дој).

исприда се несвр. фиг. измишљати детаље о неком догађају или о некој 
особи. – Испридају се свакакве приче за њу и за њега (Гос).

исприштоше се свр. вулг. обавити велику нужду (на недозвољеном ме-
сту). – Исприштосала се дечиштата пред самата врата (Вој).

испроваља свр. фиг. учинити курвом. – Това девојчиште беше убаво, ама 
поче с момчетија, испроваљаше га по њивете (Зав).

испродава свр. (све) распродати. – Синат све испродавал и отселил се у 
Ниш (ВРж).

испрси се свр. истаћи груди (жена). – Девојче си, де се малко поск㎇ни, 
какво си се тука испрсила (Цр).

испрши се свр. нарушити се стање коже због влаге и ветра. – Испрши 
ми се кожата, идо да сам садач на њиву, а оно ветар (Сук).

испуца булће изр. правити кокице на врелом плеху. – Ка – да испуцам 
булће, гледам да се свата зрна испуцају, и највише једно неиспуцано да оста-
не (Бла).

испуца се свр. шаљ. свечано се обући: дотерати се. – Испуцала се моја 
комшика, пошла на свадбу (Вој).

испушта се несвр. рет. нег. не бити без. – Из црнину се неје испуштала; оно 
ка покара некога, тека иде (Зав).

исрамотила се свр. претрпети стид. – Ти си била невеста, спала си с 
њега, исрамотила си се, нема бегање (Брл).

истака несвр. 1. постепено точити течност из бачве, бурета, каце, било 
ког већег суда. – Че истакам вино из големото буре, оно веч поопразнело (Сук. 
МЈ). 2. фиг. испуштати садржај утробе при клању. – Сетим се за с㎘нат и као 
да гледам како му истакам цревата (ТД).

исталпи се свр. покрити грубим цепаницама (талпама). – Од буку цепа-
нице и једно и друго, па се исталпи, направи се сталпена колиба (ТД). Искару 
се треће гредице са – стране, па се исталпи (ТД).

истеѕа се несвр. пружати се, истезати се. – Мане овца да пасе и почне да 
се истеѕа када се је затровала (Дој, Брл).

истезга свр. испресовати (на сирарском столу). – Боље је сирење кад га 
убаво истезгаш, исцедиш (СГл).

истенчи се свр. фиг. укрутити се и не померати се, ленствовати. – Подо-
бре је да се човек нешта залимава, нег да се истенчи и да седи или лежи (Јел).
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истика се свр. шаљ. постати расејан; излапети. – Ја сам се истикала 
скроз (Пир). Истикал се начисто, истикан човек, изгубил се (Соп).

истикан, -а, -о фиг. који се изгубио; који је изгубио разум; излапео. – Ис-
тикан човек по млого пути објашњава једну ствар и не умеје да стане и да 
заврши причање (Соп).

истин прил. заиста. – Истин, мамо, истин је тека било (Вр. Цр).
истина прил. в. истин. – Оратил си истина, с уши сам те чул (Вој).
истинтачује несвр. тражити потпуну истину; прецизирати разговор до 

детаља. – Де, не истинтачуј толко, све сам ти истину рекла (ВРж).
истиска свр. исцедити стискањем и увртањем. – Муку видо док убаво 

истиска копинете (Брц).
истиска се свр. исцедити стискањем. – Раната да се наб㎘цка, сас воду да 

се испира и да се истиска (ТД).
истича несвр. 1. истицати (течност). – Лоша бурмата па истича вино, 

капе (ВЈ). 2. стављати испред других, истицати свог кандидата. – Њу 
истичају највише, она че њим буде снаа (Држ).

истича се несвр. истицати се. – Умеје све, па се истича за све на сваку 
свадбу: и за готвење, и за појање, и за ћитење невесту (Сук).

истишти се свр. 1. осушити се. – Там㎘н се испилило пилето, нек се ис-
тишти под квачкуту (МСв). Нек се погачата малко истишти, после че ђу ло-
мимо (Пет). 2. фиг. излежавати се (после спавања). – Волим да се истиштим 
ујутро па после да се диѕам (Гос).

ист㎇цан, -а, -о трп. пр. истуцан. – Донеси ист㎇цан бели лук да намажем 
шије на говедата (Пет).

ист㎇чен, -а, -о трп. пр. истуцан. – Мора да буде ист㎇чен трудат добро (Зс).
истоварља несвр. скидати терет са превозног средства. – Истоварљаомо 

сеното и они наминуше, видомо се (Пет).
источи свр. наоштрити на тоцилу. – Ајде ми источи сећируту (Сук, Чин).
истрага свр. истражити. – Све мора да се истрага и да се најде који је 

улазил у појатуту и украл јагње (ВЛк).
истреби свр. 1. уредити просторију враћајући све на своје место. – Ис-

треби малко по кућу, госје че дојду (Вој). 2. уклонити нежељено; просејати. 
– За нас је пушка, (па) да се истребимо, добри да остану (Пир).

истресе се свр. пеј. изненада наићи. – Однекуде се истресе шумар (Гос). У 
то време мора да се истресе в㎇к или му видим диру да је минул (ТД).

истрѕа несвр. затезати; развлачити. – Наземи (мањето) истрѕамо, и на 
куп, да се не мрси (Брц).

истријери свр. очистити тријером зрневље пшенице од семена корова, 
изломљених зрна и нечистоће. – Истријерила сам три – врече жито (Цр).
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истрине свр. сасвим уситнити. – Поганцити све истрине сноповети уну-
тра (ТД).

истрсне свр. 1. искрснути. – Увек се тека истрсне нешта и не могу да от-
идем при тетку си (Сук). 2. фиг. охрабрити се; испрсити се; наметнути своје 
мишљење. – Истрсну се и не даде ми да завршим работу (Вој). Она се истрсну 
да му каже све у – очи (Чин).

истртује несвр. истицати се; наметати се испред свих. – Миливоје 
истртује тува (Дој).

иструже свр. 1. скинути (кору) ножем. – Истружем бељак оди леско-
вину за јаганци, убаво га једу (ТД). 2. састругати; уклонити стругањем 
(нечистоћу, каменац). – Истружем паруту сас сув жабрњак и она после ко 
нова (Сук).

истрчи се свр. наиграти се трчећи. – Децата се убаво истрчаше, и веч су 
огладнела (Км).

истумба свр. испасти и почети се ваљати (буре). – Истумба се буре из 
колата (Сук. Вој).

ист㎘кне свр. пеј. гурнути другога испред себе како би обавио посао (или 
поднео грдњу, ризик). – Све другога ист㎘кне да работи место – њега (ВРж).

ист㎘ни шију изр. омршавити. – Откако поче муж ми да иде у дунђери, 
истьни шијуту (Држ).

ист㎘нчује несвр. прецизно одмеравати; цицијашати. – Погоре – подоле, 
немој толко да ист㎘нчујеш бьш у динар (Вој).

истьцињач м онај који другога гура да ради или ризикује уместо њега. – 
Бабата је била истьцињач, другога ист㎘кне да работи (Рос).

исћоравеје свр. кл. ослепети. – Да исћоравејеш, да бог даде (Зав).
исћути свр. отћутати на увреду или изазов. – Она ми рече лошу реч, ама 

ја исћута (Пет).
исцврчи свр. запиштати. – Исцврча дете, уплашило га куче (Пет). Ако 

исцврчи углен, значи да сам уплашен (Зс).
исцели свр. завршити већу целину или целу површину (при орању, 

прашењу, косидби). – Нема да се мањујемо док не исцелимо овуј страну на 
њивуту (Гос).

исцело прил. потпуно, од почетка до краја. – Сиромаси су исцело слуша-
ли у кућу имућни роднине, да мож некако да помину (Дој).

исцивкави се свр. избацити слину. – Исцивкавила си ми се на дрејуту 
(Чин).

итибар. На итибар изр. на површину, испред других. – Свакој тражи, никој 
не помага, сви гледу да излезну на итибар (Изв).
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ицује се несвр. прска се бораксом и ситним кварцним песком при 
заваривању на ковачкој ватри. – Вари се с боракс и ицује се с чис песак, који 
се баца у вигњуту (Пн).

ичер прил. рет. јуче. – Још се дејани, ама јако ужлтел; видо га ичер, нема га 
буде (Чин). Ичер идо нагоре и видомо се, повревимо (Зс).

ишантави се свр. изобличити се. – Ударил га шљог, ишантавило му се 
уста, а и око му малко закачено (Км).

ишили се свр. изоштрити врхове и повезати их (о приткама преко сто-
га). – Вьровиње на в㎘р стог: уплету се притће једна за другу унакрс, па се 
ишиле, увију и укрсте (Јел, Брл. Дој).

иштети се свр. запрљати се изметом. – Детето се иштетило, усрало се 
(Мр).

иштимка свр. исцедити притискивањем или увртањем. – Од куластру 
смо сириште правили; четвртаста крпа, иштимка га у млекото, исцеди (Ру).

ишћемби се свр. надути се. – Дебел а прејел, па се ишћембил како да је у 
девети месец (Рс. Изв).

ишугавчи свр. жарг. премлатити. – Који су га тека ишугавчили (Дој).
ишушулише свр. успети (кришом и шапатом) сазнати оно што се таји. 

– Отишла там да ишушулише све (Пир).
ишчаљи се свр. направити подругљиво лице, накревељити се; обратити 

се изобличеним речима; уп. искриви се, ишчепи се – Јаренцето му се ишчаљи и 
понови његове речи, оно било ђавол (Пл. Сук).

ишчанчи се свр. 1. изобличити тело при седењу или стајању. – Што си 
се тека ишчанчила, стани право (Сук. Чин). 2. искревељити се (дете у игри; 
жена при ругању). – Ишчанчи ми се пред женете кад минем пред њину 
капију, а ја се правим да не видим (Вој).

ишчегари свр. добро истући (мотком, штапом). – Ишчегари га убаво и 
прати га при – овце (ВЛк).

ишчезне свр. нестати; количински се смањивати испаравањем; почети 
се кварити. – Ћисалото млеко у бурето после три – четри д㎘на ишчезне, 
почне да се квари, после досипујемо ново (Зс).

ишчепи се свр. в. ишчаљи се. – Ишчепи му се јарето и он примети да је со-
тона (Брл).

ишчиљи уши изр. наћулити уши. – Кравете, кад сам љут, оне ишчиље 
уши и стрижу (Зс).

ишчитује несвр. читати (постепено и повремено). – Он је целу зиму иш-
читувал књигуту напомалко, млого му се допадла (Пир).
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ишчоврка свр. 1. продубити кљуцањем (птица). – Тичи ишчовркали кру-
шете (Ру). 2. продубити алатком (мајстор). – С узимало ишчовркам дрвото 
кад правим на ложицу кусало (Зс).

ишчубри уши изр. начуљити уши и кришом слушати разговор. – Скутал 
се зади вурњуту, ишчубрил уши и слуша какво женете орате за онуја работу 
(Држ).

ишчува свр. одгајити; (успети) очувати. – Болно, једва га ишчува (Рс).
ишчуди свр. згранути, запрепастити. – Ишчуди онија народ доле што 

чека када рече да нема да стигне брашно (Гњ).
ишчуљи свр. подићи уши. – Коњат ишчуљи уши, стану и поче да п㎘ра (Пк). 

Чипа овца има кратће ишчуљене уши (Дој, Брл, Јел).
ишчупи се свр. фиг. извући се из постеље, устати. – Ишчупим ли се из 

црђете одма поодим на појату (Држ. Вој).
ишч㎘чка свр. ишчачкати; извући уз много напора. – То сам једва наш㎘л, 

иземи сам га, што се каже, ишчьчкал (Брл).
иш㎘л, ишла, ишло р. пр. од иде несвр. ићи. – Он је иш㎘л по свет, по знаје од 

нас (СГл).

Ј

ја (ме) реч. за истицање:  (види ме!) ја сам (за све способан): – Ја ме, у свако 
ме бива (Пк).

ја што си ти изр. види ти њега. – Ја што си ти, очеш да буде све за тебе а 
за мен ништа?! (Вој).

јаа несвр. јахати. – Јаал сам коњи од детињство (Б – ГК, Бла).
јаавица ж бот. врста печурке. – Че ти покажем печурку јаавицу (Рс).
јабалка ж бот. јабука. – Ми кажемо јабука, а Присјан, Камик и Расница 

кажу јабалка (СГл).
јабалчка ж дем. и хип. од јабалка јабука. – Имали смо једну – јабалку, раџаше 

малечће јабалчће блађе ко мед, и све ти озелени уста ко коприва (Зав – ддл). 
Невеста на ускутњаче даде јабалчку и чорапе да су њу све мушка деца, или 
прво дете да је мушко (ВЛк).

јаблкар м јабукар. – Пушти ме у јаблкарат да си наберем јабалће које очу 
и колко очу (ВЛк).

јагми се несвр. трудити се што више стећи (радом, али и преваром, 
крађом, отимањем). – Работи, отима, подваљује, крадне све што му падне, 
јагми се да се огазди (Вој).

јагне с јагње, младунче овце све до одабирања за приплод. – Јагне је догод 
се не одвоји за домазл㎘к (ТД). Јагне је до – јесен, а шлеже до годину (Дој, Брл).
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јагнећи, ћа, ћо који потиче од јагњета, јагњећи. – Јагнећо месо најобичам 
(Сук, Чин).

јагњећина ж јагњетина. – Једем и јаретину када има, ама повише волим 
јагњећину (Дој. Јел).

јагњилиште с место где се овце јагње и где се држе јагањци. – Там има 
јагњилиште, там се играмо жмурку (ТД).

јагрек м испуст у оквиру појате; трла на њиви или ливади. – Јагрек или 
трљак је и испус у појату, а и на њиву када се лежи с овце (ВЛк).

јад да јадује изр. (дуго и јако) јадиковати. – За онова што имаш, само има 
јад да јадујеш и срце да те боли, стално си мислиш на њега (Ста).

јадеж м опклада. – Јадеж окамо игруту када се опклаџујемо, а кад се 
кршимо (јадацат) и опкладимо, ја кажем јадац и он каже јадац (ТД).

јади се несвр. рет. љутити се (лако и често). – Кад видиш да се јади, не 
дирај га (Јал. Бер).

јадничко м дем. и хип. јадник. – Весел јадничко: осудише га као за кокошку, 
а черку ми згазил с кола (К – Вр, Ш).

јад㎘к м дем. од јад (мања) љутња; јад. – Прош㎘л јад㎘к, прошло време, сьг 
се не карамо, живујемо си с јетрву (Бз).

јазов маз изр. маст од јазавца. – Јазов маз је лек од реуму (ТД).
јаа несвр. рет. јахати. – Јајала сам коња, ако сам женско (Д – Вч, Пир).
јајчанце с дем. од јајце јаје. – Да узнеш сиренће, јајчанца и да си понесеш 

(ВЛк).
јак, а, о снажан; моћан; бујан. – Овце пуштамо у отпас само у јако жито; 

житото (после) да не полегне (Зс).
јаловар м изданак из калемљене подлоге. – Јаловар је това што не раџа, а 

излази из дивљото на ђижуту (Бла).
јан м греда у кровној конструкцији. – Попове су на јан, балван је доле, а 

ћуприја је горе у кроват (ВЛк).
јанагач м (краћи) подупирач у кровној конструкцији. – Јанагач је пајанта 

у кров (Пир).
јане свр. ујашити. – Че јанем коња и че га престигнем (Бер).
Јанко и Станко. Нечу да ме преговарају Јанко и Станко изр. нећу да ми 

било ко пребацује и да ме оговара. – Нечу да ме преговарају Јанко и Станко, 
очу да си имам дома и да си једем моје (Вој. Пир).

јаре мушкар изр. млади јарац од једне године све до укључивања у при-
плод. – Мушко код овце кад зазими, оно је шљег, а код козе је јаре мушкар, 
и после јарц (Зс).

јаретинка с мн. дем. деч. јарићи. – Имамо си и јагненца и јаретинка (Сук, 
Чин).
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јарећо месо изр. јареће месо. – Ја повише обичам јарећо месо, него 
јагнећо (Вој).

јари се несвр. козити се, омлађивати се коза. – Почесто кажемо кози се, а 
јари се кажемо доста ретко, слабо (ТД).

јаришка с мн. дем од јаре јаре. – Козица ми окозила три јаришка (Дој. Јел).
јаролика ж џанарика Prunus rasifera. – Од сливе имамо јаролиће, тргоњи 

и маџарће (Зс). У јаролику се укачимо да гледамо какво работе у собуту (ВЛк).
јарци м мн. тип кровне конструкције»на две воде». – Има кров на јарци и 

кров на капруље; на капруље је кад је за мању зграду, а на јарци за већу (Пк).
јарчаста коза изр. в. јарчеста коза. – Јарчоша је јарчаста коза, личи на јарца 

по снагу и по големи рогове (Зс).
јарче с 1. одрасло мушко јаре до једне године. – Двизарче је младо од козу, 

а јарче је мушко (К – ЦВ, Пир). 2. млади јарац пре укључивања у приплод. – Још 
је јарче, не давамо му да зарипује козете (Гос).

јарчеста коза изр. велика коза са великим роговима. – Која је коза голема 
како јарц и има големи рогове, кажемо јарчеста коза (Пн).

јарчле с в. јарче 1. – Јарчле је одрасло мушко јаре до једну – годину (ТД).
јарчоша ж крупна коза са роговима као код јарца; уп. јарчаста коза. – Јарчоша 

је јарчаста коза и као јарц по снагу и по големи рогове (Зс).
јасењак м јасенова шума. – Идо у јасењакат да најдем праву оптьнку 

јасеновину, требе ми за једну – работу (Бер).
јасно небо изр. ведро и светло небо. – Отуд иде страшан облак, а одовде 

јасно небо (Рс).
јачак, чка, чко који је одрастао, ојачао. – Таја јаганци јачка, да и б㎘бнемо 

у јединчетата, ама она па опситна (ДД).
јач㎘м м бот. јечам. – Јач㎘м смо сејали, порано да стигне за погачу (Пк).
јебана м/ж туђинац. – Жал ме што сам земљу купувал за јебану (Јал).
јебрик м 1. кондир за позивање свадбара. – Свадбари позивамо с јебрик 

рећију (Соп). Јебрик напред, кумаве по њега иду (ТД). Јебрик или кондир, исто 
је (Дој). 2. свири у јебрик изр. опијати се. – Свирил је млого у јебрик, од туја 
болку је умрел (ДД).

једампут. Он је једампут изр. он је испред свих (гори, бољи). – Он је 
једампут стока (Пир. Гра).

једар, – дра, – дро 1. крупан, велики. – Дај ми једре, да ти дадем ситне паре 
(Рос). 2. груб. – Једро сеното, крупно, забавимо му косидбу (Дој).

једва сабере душу на – душу изр. једва дисати (због премора, глади, 
страха, старости). – Варкала сам се, беше жега, па сам једва сабрала душу 
на – душу (Нш).
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једењак гребенац изр. врста великог гребенца за вуну и кучине. – Једењак 
гребенац прво, а после се сас два гребенца влачи (ВЛк).

једењће с дем. од једење јело. – Какво има за једењће, огладнел сам, бабо 
(Зав).

јединичава црга изр. врста вунене поњаве која се одликује ситним шара-
ма по дужини или ширини. – Јединичаве црђе по три, по пет, а може и у че-
три струће; основа је ретка за јединичаве црђе (ВЛк). Црга се зове јединичава 
ако је само од в㎇ну (ВЛк).

једна крв изр. рођаци по крви. – Једна смо крв с њу (ВСв).
једне свирће свире изр. шаљ. бити једногласан. – Једне свирће свире: у 

једне свирће су дували да дојде таја влас, после че дувају у две, че буде мал-
ко једна свирка, да ђу отерају (Пир).

једно-врз  друго изр. једно за другим; једно преко другог (ударци, залогаји, 
речи). – Орати једно – врз – друго, не могу ђу разберем (Вој). Натура све 
једно-врз  друго у једну крошњу голему (Чин).

једно-два  пути изр. у два маха. – Сврчал је једно-два пути, неје повише 
(Вој).

једно-два-три пути изр. два-три пута; неколико пута. – Потсеча га 
једно-два-три пути, па диго руће; нечу да ока по мене (Чин, Вој).

једно-друго изр. 1. много неочекиваног, непријатног. – Ћиша, студеница, 
једно-друго; мокри смо били до кожу, оѕебомо (Зав). 2. много тога (свега и 
свачега, и овог и оног). – Накупуваше си једно-друго, имају си паре (Пир). На-
донесоше једно – друго за једење и пијење, и убаво изгостувамо (Држ). Нема 
нове дреје за њу, па преносује једно-друго од постарете сестре (Вој). 3. изр. 
отказује једно-друго почињати старење организма. – Кад почне да отказује 
једно-друго, да си човек мре; да је жив док је здрав (Црв).

једно-кам-друго изр. један ка другом,(један наспрам другог) са високим 
међусобним разумевањем. – Привитни, једно-кам-друго, а сад људи бегају 
јед㎘н од другога (К – ББ, Ш).

једно ли је изр. није само један посао; није само једна брига. – Оно, једно 
ли је, имам работу и на – уши (Пир).

једно-през-друго изр. 1. трпати једно преко другог. – Не јеџ једно-през- 
друго, мож се задавиш (Пк. Рас). 2. говорити брзо и неповезано. – Она све 
прича једно-през-друго, па ђу не могу разберем (Рас).

једно- уз-друго изр. сложно, јединствено. – Једно- уз-друго да сте, брајћа 
сте (Чин).

једнога-друђега изр. час једног, час (неког) другог. – Льгала једнога – 
друђега и са у избегаву (Зав. ТД. Гос).
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једногриз м бот. врста печурке. – Има печурка једногриз, а негде у кажу 
целогриз, једе се (ВЛк).

једноижњина ж посебне породице које живе у истој кући (после деобе). 
– С њи смо са једноижњина; поделимо се, али смо још у истуту кућу (При).

једноделбина ж велика парцела коју су браћа поделила. – Ливадата ни је 
са једноделбина, свак сам коси када се оправи (ВЛк).

једнооница ж рет. први дан ускршњег поста када се једе само један оброк 
и то увече. – На једнооницу не једемо све до вечеру (Брл).

једнопајес, -та, -то онај коме су срасле кости на грудима (о говечету). 
– Има једнопајесто говедо и двопајесто говедо према грудну кос да – ли се 
двоји или се не двоји (Вој. Брл). Једнопајеста крава је лоша, крв промочује, а 
двопајесто је пожељно, код њега се виде обе кости између предње ноге (Зс). 
Једнопајес вол, кад су срасле кости; и по то, и по репови, (тека) кажемо (ТД).

једнорамци п㎘сове изр. два пса из истог легла једне кучке. – Имал сам 
једнорамци п㎘сове, убаво су ми чували стадо од курјаци (ТД).

једнострањаво прил. изобличено. – Сливе, излезло једнострањаво, никак-
во неје (Гра).

једнострањеста овца (коза) изр. овца или коза чија једна сиса не лучи 
млеко. – Када је упала виме, кажемо подударена овца. Ако се не удари с ба-
рут виме се сасуши и отпадне, димат да удари, или остане једнострањеста 
(ТД).

једното... једното изр. једно овако, а друго супротно. – Једното те уплаши, 
једното те ослободи (ТД).

једну – по – једну изр. једну за другом. – Једну – по – једну, само омьциња 
чашу по чашу (Вој).

једнуш – дваш изр. једном или двапут, неколико пута. – Једнуш – дваш че 
украднеш, па че те увате (ВРж).

јед㎘н једнога изр. један некога. – Једна једну питала за њега и она у рекла 
(Пк).

јед㎘нити бр. један од. – Јед㎘нити син ме доведе у болницу (Д – ЈД, ПРж).
јежира се несвр. обавља се јежирање, једна од фаза рада у току равнања 

терена. – Земља се планира, па се јежира (Соп).
језија заб㎘н изр. врста дуге женске хаљине постављене памуком, са 

крупним шарама на плавичастој основи. – Мајћа ми је носила језију заб㎘н 
(Сре, Кр).

језик пушти изр. говорити неосновано и неумесно; свађати се. – Језик 
пуштила снаата, скоро че ђу искарају (Сук). Кој кво работи нек работи, ти да 
неси језик пуштил (Пир).
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јексерина ж аугм. пеј. ексер. – Нагази јексерину некакву, па сам ровала па 
се тресло (Пок).

јексико прил на губитку. – Ако оч помогни; ако не, ја че сам јексико у туја 
работу (ЦД)

јексичи свр. дати мање него што се очекује (принос, млеко, учинак). – 
Јексичиле козете млекото. Куде си ђи пасал?! (Рс).

јел-јел-јел узв. при вабљењу брава: дођи! – Јел Булће, јел-јел-јел, јела деду! 
(Сре).

јелече с 1. џемпер без рукава, пуловер. – Џемпер без рукаве у П㎘клешицу 
кажемо џилетка, а Луканци га кажу јелече (Пк). 2. кратак прслук од сукна 
који иде до кукова. – Јелече иде уз бревенеци до к㎇кове, а има леви и десни 
џеп, и високо има једьн – џеп (Брл).

јелечка ж 1. мали јелек, дечји јелек. – Направила сам ти, сине, убаву 
јелечку (ВЛк). 2. горњи дечји хаљетак. – Това је детинска јелечка, заиграло се 
дете па у заборавило (ВЛк).

јеленак м бот. врста печурке. – Ми туј печурку зовемо јеленак, а Гостушање 
и Луканци у зову мерушљивка (Тм).

јеленје с вртешка за намотавање пређе на калемове. – У Висок га каже-
мо јеленје или јелен, а у Пирот сам чула јелемје (Брл).

јелија ж пространство; брисани простор. – Да излезнемо на јелију, да ни 
малко вет㎘рат дуне (Нш).

јербија ж дрвени клин у играчки пушкало, у којој игра улогу клипа. – 
Јербијата ако је лабава не мож да изгура куглицуту; саде има да п㎘шне (Пк).

јеребас, -та, -то шарен, граораст (перје, очи). – Има шарени, ливрести, 
јеребасти очичи, личи на бабу – Рајну (Зав).

јер㎘м легне на њега изр. оженити се; преузети породичне обавезе. – 
Нек се жени, јер㎘мат да легне на њега (Вој).

јесап м рет. планирање посла. – Јесап, ћесап, торба и штап, това је трго-
вина (Пир).

јесенка ж бот. хризантема Aster amellus. – Јесенче је мало и ситно, а јесенка 
је крупна (Ш).

јесења брусница ж бот. брусница Vaccinium vitis idaea. – Јесењата брусни-
ца је црвена, а летњата је црна (Зс).

јешница ж женска особа која добро једе. – Ја сам јешница голема, па се 
дешавало и да преједем (ВРж).

јешчика ж куварица на великим прославама, ашчика. – Вида Васина је 
била често јешчика на свадбе (ТД).

јилмаз м алатка којом стаклар реже стакло. – С јилмаз се реже стакло, 
он је најтврд на свет (Вој).
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јоште. Та јоште – што изр. шта то још (заправо) хоћеш?! – Дадомо ти 
све што си сакал. Та јоште – што?! (Вој).

југ м мет. ветар који дува са југа. – Југат дува од Пирот и он је сув и топал 
(Гос).

југов снег изр. снег који брзо копни. – Кад је југов снег, глибаво, од стоку 
кожине обујемо (ТД).

јунче с мн. јунчета/јунчетија мужјак говечета до једне године. – Јунче или 
биче је испод једну – годину, јун㎘ц је кад наврши годину, исто и јуница, а 
бик је од годину и половина до две године, кад почне да може да гони (ТД).

јун㎘ц м јунац. – Јун㎘ц је кад наврши годину, исто и јуница (Мр).
јури – пуди изр. прогањати. – Јури – пуди, јури – пуди, оплашише ме и 

искараше ме, и ја више не сврчам при њи (Зав).
јурне свр. покренути јак нагон. – Толко па да у је јурнуло да тражи мужје 

по град (Зав).
јуручка баница изр. кисело тесто са сиром и машћу, тракасто савијено 

у тепсији као пита. – Тој што ти окаш турска баница, Стрелчани окају 
јуручка баница (Б – Вв, Пир).

јутрина ж јутарњи излазак на гроб јуче сахрањеног покојника. – Умре, на 
Светога – Николу вој била јутрина (П – Мш, Пир).

К
кавардисана магла изр. шаљ. жарг. ништа. – Пита баба – Кату: – Кво има 

за једење? А она ми одговори: – Пржен ветар и кавардисана магла! Тела да 
се нашали (Кс, Пир).

каварма ж месни производ од изнутрице и чварака, уз додатак паприке и 
црног лука, кавурма. – Витко Миличин знаје како се прави каварма (Кр. ВС).

кавтажа ж нов. каптажа. – Куд кавтажете има извор, тој врела слазе; из 
једно врело вода излази (ТД).

кавук м капуљача. – Капуљачу окамо кавук (ТД). За зиму кавук се исплете 
од в㎇ну, а имало је и капуљаче, купи се (ТД). Кавук за војника, само рупе за 
уста и за очи (ТД).

кадиве с в. кадијица. – Кадиве има црвен и ж㎇т цвет, и прави главице (ВЛк). 
Кадиве или лепи човек, исто је (Нш).

кадивица ж бот. в. кадијица. – Кадијица, слично на големо цвеће, само шаре-
но (ТД).

кадијица ж бот. врста баштенског цвећа; уп. кадиве, кадивица, кадијичка. – 
Млого волимо и садимо кадијицуту (При, Пет).

кадијичка ж дем. в. кадијица. – Кадијичка јако и убаво мерише (Гос).
кае свр. узр. каже. – Ли ти каем да је отиш㎘л на појату (Дој).
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каже свр. испричати. – Очу да ти кажем прикашкуту (Ор).
каже се свр. представити се. – Ја се кажем који сам и откуде сам (Брл). 

Леле, па што се не кажеш која си (Пир).
казување с гл. им. од казује казивање. – Памтимо по казување тога старца из 

моју роду, он дојде предеда на мојега деду (Вој).
казује несвр. 1. казивати; причати. – Нек ти она казује, с очи је гледала 

какво је било (Сук). 2. изр. немој ми га казујеш знам га какав је, врло је лош. – 
Млого ђу убаво знам, немој ми ђу ич казујеш (Држ). Само немој да ми казујеш 
туја аљкавицу, туја мушкарачу (Пир).

каишен, -а, -о који је од каиша. – Имало је каишен оглавник, а имало је 
и пртен (ТД).

кајдише свр. похабати се, искрзати се, дотрајати. – Кајдисала вречата, 
тражи нову (Зс).

кајца ж капа за младу невесту; капа за младу жену. – Кајца је капа за 
младу невесту, црвена како вес, три – траће наѕад, срегњата најдлга, до појес 
иде, а друђете малко пократће. Преко све на траћете целка, сребрне паре. 
Сребрне паре на челото, на рубат (Вој).

кака ж арх. рет. старија сестра. – Рекла: – Нечу каку да преженим, че че-
кам! А кака се звала постара сестра у наше село у старо време (Рос).

какво зам. 1. зашто. – Какво се петличиш толко, са че ти ударим једну 
(Цр). Какво се силиш како пет㎘л на буњиште (Цр). 2. изр. какво је шта је. – 
Какво је, деда – Мико, има ли ново? (ЦД).

како везн. 1. пошто. – Љубинка, она требе све да знаје како ништа не ра-
боти (Пн). Како биле узбујале девојће па си мазале лице сас млеч, па им се 
све лице ољуштило (Цр). 2. донекле. – Како припазувал сам се од њега, али у 
нашу кућу неје крал (ВРж). 3. изр. како – је, тека – је тако је то. – Како – е, 
тека – е, штом се воле, нека се узимају (ТД). Како – је, тека – је, нема какво да 
кукамо (ДД).

каланкусур м оно што је мало, споредно, безвредно. – За косидбу ми је 
остало каланкусур, малко, смали се, готово веч (Гос).

калаузин м подваљивач; лажов. – С㎘н је калаузин, он те л㎘же (Гос).
калевре ж мн. ципеле. – Понекој од наши стари носил је ципеле за на свад-

бу и за у град, калевре су ђи окали (ВС, Кр).
калемено дрво изр. воћка. – Башта ми је први изнасадил највише калеме-

на дрвја у село (Вој. Сук. Пет).
калемица ж издужена и плитка дрвена кутија са поклопцем за чување 

оловака и гумице, перница. – Када сам била ђак, имала сам купену калемицу, 
убаву (Сук. Држ. При).
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калемница ж в. калемица. – Она имаше најубаву калемницу, преградену, па 
у јед㎘н дел чува плавез и гумицу, а у друђити перо (Пк. Рас).

калија ж врста голуба. – Има и голуб калија, њега немам (Пир).
калиманка ж буг. рет. ласица Mustela pitorius. – Бугарети невестуљћу оку 

калиманка, па ђу и понекој од нас тека ока на шегу (Рс).
калина ж бот. врста шиба од кога се праве чибуци. – Калина расте у Кале и 

има црвени плодове, једу ђу козе; од њу су правена брда за разбој (Вој).
калкан м тераса која штрчи, балкон. – Калкан или ћошка је када је те-

раса па виси, а не када је у саму зграду, а отворена (Км).
кално прил. блатњаво. – Кално у њивете, не мож се копа (Пок).
каловер м бот. врста зачина, калофер. – Од зачини смо користили кало-

вер, мерудију, морач, џоџан, магданос (ВЛк).
калуша ж 1. овца (или коза) која има на белој основи црне шаре на ушима 

и око очију. – Калушка нек носи ѕвон㎘цат; и убава је и јака је (Нш. ДД. ВЛк). 2. 
овца која има плавичасте длаке на лицу. – Овца калуша има плаво лице (Зс).

козји млеч м бот. рудински млеч Euforbia sp. – Козји млеч, он је отрован 
(Зс).

калушес, -та, -то који има на белој основи црне шаре на ушима и око 
очију (овца, коза). – Кажемо калушесто које има уши пола бели пола црни, 
или окре очи црнко (ДД). Калушка има уши калушести, пола су бели, пола 
су црни (ДД).

калцун м сукнени заштитник за ногу од стопала до колена, који се за-
копчава са задње стране. – Калцуње од пртенице до колено, па се закопчује 
оѕад (Брл).

калџија м грађевински радник који припрема блато за мазање и ради 
најпростије послове. – Најпрос дунђерин који је, он прави кал за мазање, па 
га окамо калџија, смејемо му се (Пн).

камењар м фиг. стара раса говеди, буша. – Старуту расу говеда окали смо 
камењари, она су подносила и жед и глад (Км).

камењарка ж 1. врста змије. – У Белаву има змија камењарка, отровна, 
пазимо се од њи (Ста). 2. вулг. жарг. курва. – Имаше неколко камењарће на Кале; 
мужје су знали куде оне иду (Пир).

камењарник м рет. камењар; слаб пашњак у камењару. – У камењарникат 
откарало овцете, ништа не разбира (МЛк).

камењача ж врста змије која живи на камењарима. – Има змије камењаче 
и змије гуштераче (Јал).

камењив, -а, -о каменит. – Куде је камењиво место има више жељће, 
него на друга места (Б – Лес, Гњ).

камчьк м камичак. – Улезал ми камчьк у оп㎘нак (Ста).
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канара ж проценат сира према количини млека. – Овце у Гламу кад пасу, 
најголема канара (Ру).

канате ж мн. бот. под и бочне стране од дасака на рабаџијским колима. – С 
коњско ђубре смо ђубрили њиву у Манастирсћи дол и тьг набрамо двајес и 
две канате морузу (ТД).

каначће ж мн. бот. врста цветне биљке. – Каначће расту и цьвту поред пут 
(Пир).

кандил м бот. в. кандилчичи. – Кандил и стамболче сам садила (ЦД).
кандилчичи м мн. врста цвећа чији цветови висе у облику кадионица, 

кандилица. – Кандилчичи има једни бели, једни плави, једни црвени, троји 
има, троји цьвту пролети (Гос).

канѕ㎘л м својеглава особа која се свему без разлога одупире; човекомрзац. 
– Прпрмчесто, канѕ㎘л, ујустунило се, пак се убаксузило (Брл).

канѕ㎘р м мит. зло, зло митолошко биће. – Канѕ㎘рат га карало, обеси се 
(МЛк).

кани се несвр. 1. нудити једно друго. – Изнесемо влашу рећију и две – 
чашће поголемшће, и туримо мезе, и почнемо да се канимо (Сре. Ку). 2. (кри-
шом) пијуцкати. – Почел да цврцка, почесто се кани (Цр).

кан(т) м бок; ужа и дуга страна (цигле). – Редете циглете на кант да се 
побрже суше (Км).

кантарица ж рет. подр. она која је украла кантар. – Једна украла кантар, 
па смо у окали кантарица, а другата бучку, па смо у окали бучкарица (ВЛк).

канте с мн. кантетија, дем. од канта мала посуда за преручивање воде и 
умивање. – Донеси две кантетија, че ми требу окол казанат (Сук).

кантиче с дем. омања канта; мала плехана посуда за захватање воде. – С 
това кантиче че ми, сине, посипујеш цвећето (Сук. ВС. Вој).

канурчица ж зан. мала канура. – Табле малечко ко шачће, плитко тепсиче 
за канурчице убаве (Пир).

канџе ж мн. надземни делови корена кукуруза. – Моруза, када је бујна, има 
канџе над земљу (Сук).

канџолоше несвр. обављати велику нужду. – Те га тамо, канџолоше позад 
грмат (СГл. Пн).

кањес, -та, -то 1. који има две боје длаке које се мешају по дужини или се 
укрштају (о кози). – Кањеста коза бучава по главу, а по тело има две боје које 
се мешају по дужину или се укрштају (ТД). 2. тамноцрвене или сиве длаке (о 
кози). – Кањеста коза је између црно и црвено, пепељава (Ру).

кањоша ж 1. пепељаста коза; коза чији је задњи део црн а предњи 
пепељаст. – Кањоша или баѕа, иста боја: или је пепељаста или њу је задњи 
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дел црн, а прегњи пепељас (ВРж). 2. бела коза са много мањих шара по телу. 
– Кањоша или кања, дојде малко шаркава, напрскана (Зс).

капа ж 1. део појате у виду настрешнице. – Појата има три дела: капа или 
поткапина, платно и кошара са – све стране, све дрвено и празно (Дој, Јел). 2. 
пена на врху течности (после врења). – Ка се това ћипне оно напрај капу 
како сапун да излази (Зав).

капаклије оп㎘нци м мн. борама и начином израде украшени опанци од 
коже. – Мушћи су носили прајени капаклије оп㎘нци (МСв).

капе несвр. фиг. притицати (новац, храна). – Нека помалко има да капе за 
леб, а за друго че си поминемо (Пир).

капе се несвр. трпети чекајући; патити. – Видим ко се капеш за мене 
(Цер).

капес, -та, -то који има шару на глави у виду капе. – Имам црно капесто 
јагне, убаво ко нацртано (Брл).

капиче с дем. од капија мала капија, капиџик. – Улезни на капичето, там че 
те чекам (Пет).

капичка ж дем. (мала и лепа) капа. – То је капичка, свет ђу нема (Пир).
капнуло. Саде што је капнуло изр. као да се сада родило и одмах рас-

цветало (о младој и лепој девојци). – Заглеџују девојчето, млого убаво, саде 
што је капнуло (Ор. Сук).

капосује несвр. пеј. не померати се с места; ленчарити. – Муж пијан седи 
у собу, капосује тека по цел д㎘н (Брл). Ништа нече да помери: куде које оста-
ви, оно тека капосује (Пет).

капруљ м дрво у кровној конструкцији које се сучељава са супротним. – 
Има кров на јарци и има кров на капруље; на капруље се прави мања зграда 
а на јарци поголема (Пк). Кад правимо кошару, па се збоду капруљи као соје 
са две расове засечене (Дој).

капсара ж врста старинске пушке. – Имал је пушку капсару, кремењачу; 
опали па убије тиче зловремца (Брл).

каптише се свр. породити се (без невоље). – Чекамо само да се каптише, 
да се породи без невољу (Рас).

капутинка ж дем. од капут (дечји) капут. – Стури капутинкуту да се не 
знојиш (Сук).

капче с дем. од капа мала капа. – Турил шарено капче на главу (Об. Сре).
кара – кара – кара изр. прип. и тако протиче дуго време, па се одједном 

промени (све). – Кара – кара – кара, протича млого време, па се одједнуш све 
обрне, па си земља потребе (МЈ).

кара ме от – срце изр. тера ме нешто да тако чиним. – Бил сам бесан 
у своје време, зло сам чинил на народ, штету; тека ме карало от – срце (Ру).
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кара недељу изр. редуша је те недеље. – Јетрве су карале недељу, 
смењувале су се на недељу д㎘на у кућу (Чин).

кара си свинћу изр. ругати се некоме, понижавати некога. – Снаата си 
кара свинћу с мене, а ја ћутим, трпим, карање да не правим (Вој. Чин).

каравил м бот. в. каранвил. – Имали смо диви каравил у градинче (Зс). У гра-
динче имамо басмицу, каравил, начник, милуванку и латинку (ВЛк).

каравилка ж бот. в. каранвил. – Каравилка или каравил, исто је (Гос).
каравиљ м бот. в. каранвил. – Има топ – каравиљ и има турсћи каравиљ (Чин).
каракато дрво изр. дрво које прави широку крошњу са много грана. – 

Абре, ал је ово дрво каракато (Ш).
каракачка ж рачвасто дрво са два крака подешено за подупирање. – Ка-

ракачка кажемо ракљасто дрво с два – крака за потпирање плот или друго 
(Цр).

караљћа ж рет. галама; свађа. – Иде некаква караљћа на Бистар (Кс).
караманац ж крушка караманка. – Дојдомо под караманац, седомо и по-

чемо да се договарамо како да се поделимо (Км).
каранвил м бот. каранфил. – Имали смо каранвил у градинче (Мр).
караџица ж врста шљиве. – Насади три родна дрвја сливе караџице на 

појату (Гос).
кардаше с в. кардашле. – Че ми дадеш од кардашето да си насадим (Мл).
кардашле с врста цвећа. – Погледе како се убаво расцьвтело кардашлето 

(Пет. Вој).
карлица ж 1. анат. слабински део кичменог стуба. – На коња од реп према 

главу су сапи, па крс, па карлица (Дој, Јел). 2. примитивни самар за коња. – Кој 
нема седло, скове оди дрво карлицу и одоздол турено од покровац или цргу 
да не гули коња (Мр).

карошка работа изр. рет. нов. руска посла. – Са мужје само пију и троше 
влаше, прешли на карошку работу, оно Русити кажу карашо (Пн).

картерион м бот. кантарион. – Лековите траве су подубица, смицаљћа, 
картерион, душичина (К – Вр, Ш).

картица ж мн. бот. врста цвећа у типу лале. – Картица цвеће жлто, има 
жипон у цветат (СГл. Вој). Картице цьвту кад и лале, али имају п㎇н цвет (Вој. 
Об).

каруче несвр. јако кашљати; уп. крауче. – Он је толко наѕебал да каруче 
како магаре (Рас. Вој). Кад почне да каруче старцат, оно се кућата тресе (Пк).

кас㎘н прид. индекл. рет. јако плаховит, пргав; жесток; прек. – Он је ко 
куче, кас㎘н, кад се најадови бегамо од њега да ни не потепа (Пет).

кат м арх. ћилимарски термин нит, конац. – Уврткано одве, отри, одједно; од 
три ката, од два ката, од јед㎘н кат (Пир).

– 139 –



Драгољуб Златковић742

катмер прид. индекл. фиг. ћилимарски термин који је веома леп и сав је од 
многобројних лепих детаља. – Ћилимат је катмер, нема му раван (Пир).

катмер шебој м бот. врста шебоја. – Катмер шебој има вишеслојан цвет и 
не вача семе, само зјајач вача (Пир).

катран м пеј. прљава особа (која не мари за околину). – Мајћа му је била 
катран жена: напљује се на астал, суде; на чарапе иде у клозет и врне се у 
кревет с њи (Зав).

катранџика ж фиг. врло прљава женска особа. – Катранџика је, катран 
жена, ореј из руку да њу не узнеш (Зав).

катрањоше свр. замазати катраном. – Дрвена кола, катрањошу 
блејовете, да се л㎘ко точковете обрчају (Сук).

катри – катри – катри изр. са муком иде, храмље. – Ене ђу, катри – катри 
– катри, пак пошла при казанат (Вој).

кладак м оборена дебла у шуми. – Ветроизвала, кладак у шумуту на све 
стране и у корењакат расту малине (ТД).

катунарник м фиг. неуредна кућа. – Муж сам, бе – жену, нема с кво да по-
кани човека; улази – излази ко овчар, а кућата ко катунарник (Зав).

кат㎘л м мушки полни орган. – Ставе се две – будале па варе кат㎘лат; каже-
мо кат㎘л али не знам какво је (Ру).

кат㎘р раса изр. изрођена раса; лош брав. – Оно неје крава, него кат㎘р и 
по изглед и по нарав (ВЛк).

кацарство с кацарски занат. – Зач㎘чкам га за кацарство и он ка се рас-
прича, не могу га зауставим (Нш).

кацеља ж кецеља. – У Покривеник кажу кацеља, у Гнилен кажу опрљачка, 
а у Дојћинци кажемо опрешка (Дој).

кач – кач – кач узв. подршке детету када се пење: напред, пењи се, браво. – Кач 
– кач – кач, не плаши се, дедино, ти си мушко (Сук. Вој).

качак м хајдук, разбојник; силеџија. – Турчин рек㎘л: – У Рагодеш четирес 
куће, четирес качака (Цер).

качемачка ж хип. од качемак качамак. – Једемо качемачкуту из цедилото, 
друго нема (ТД).

качетери се несвр. пеј. пети се тамо где је врло опасно не обазирајући се 
на савете и упозорења (о деци). – Деца, немој се качетерите по таја дрвја 
висока, главе че погубите (Чин).

качетина ж аугм. и пеј. од качкет качкет. – Залулило качетину и турило руће 
у џепове, и не гледа у мене (Пир).

качка ж кука за вешање предмета. – На дрвену качку закачим млекото 
над вратата (Дој, Рс).
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качун м бот. каћун. – Има јед㎘н ран плав качун, а јед㎘н црвен; има и ж㎇т, 
он цьвти ситно (Гос. Км).

кашкаваљџија м мајстор који прави качкаваљ. – Кашкаваљџијата ме на-
прави на навоште што му потражи ђобек (Ру).

каш㎘к м кост из скочног зглоба јагњета или јарета, користи се за игру. 
– У предњу ногу у зглоб је каш㎘к, бьш на самити свив (ТД).

ква зам. упор. как㎘в. – Ква деца имаш, мушка или женска? (ДД).
ква – ква узв. подражавање квоцања квочке: – Квоца квочка ква – ква (Мр).
кваче несвр. квоцати. – Квачка кваче за пиличи да и рани (ТД).
квачи несвр. фиг. бучно говорити без много смисла. – Не квачи млого, неје 

тека како ти кажеш (Пир).
квекало с рет. памет. – Имал квекало, на време се сетил какво требе да 

работи (Гос).
квеца несвр. клечати. – Квецаше под колата, нешто гледаше (Цер).
кво. Та кво?! изр. па шта?! – Изел сам лубеницуту сам, та кво?! Еве, има 

друга за вас (Сук).
кврц – кљоц узв. 1. подражавање окретања кључа у брави и слично: кврц! – Кврц 

– кљоц, закључи се изнутра (Сук). 2. фиг. пробати овако или онако. – Кврц – 
кљоц, па шта испадне (Пир).

кега прил. рет. када. – Кега че прајте весеље? (Јел).
кекересци м мн. врста цвећа. – Кекересци смо садили, у градинче цвеће 

(Мр).
кеко прил. како. – Кеко тека да испадне да ми не јавите (Сре).
кенче с, мн. кенчета, кенчетија кликер. – Ја му обра свата кенчетија (Пир).
керемџија м радник у црепани или циглани. – Ми кажемо у Боњинце 

керемџија, у Свође кажу ћиримџија или керемџија, а у Пирот кажу ћеремиџија 
(Б – МБ, Пир).

кикво зам. шта. – Кикво работите доле по град (Рос).
кик㎘в, -ква, -кво зам. какав. – Кик㎘в је ов㎘нат, боде ли? (Рос). – Киква ви је 

снаата, работна ли је? (Рос).
китка ж анат. рет. теме; слепоочница. – Ударил га у киткуту, у слепото око 

(Дој, Јел).
кицошлија м кицош. – Мој муж је бил кицошлија, неје врзувал клашње 

(Пн).
клада прид. индекл. висок, снажан и складан. – Бора беше клада момче; он 

си је и са тек㎘в, ако је улезал у седамдесе године (Вој).
кладња ж унакрс саденути снопови на њиви, крстина од 20 или 21 снопа. 

– Денемо кладње, двајес снопа; крстина је помалечка од кладњу (Ру).
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кладьн㎘ц м (уређени) извор. – Златари упропастише тија кладьн㎘ц (Б – 
Шљ, Пн).

клакана ж спрат помоћне зграде , најчешће изнад штале, за чување ка-
басте сточне хране. – Свото сено ми је на клакану, под кров (Км. Држ). Ко-
шара за овце и за говеда, плевња за сено, а на клакану се диже кабаста сточна 
храна (Мр).

клањач пешћир изр. пешкир са којим се невеста клања (кумовима, све-
кру, свекрви). – Изьткала си је пешћир клањач, кад буде невеста с њега да се 
клања (Сре, Кр).

клапна свр. рет. стена испод које се можеш сакрити од кише (или ветра). 
– Клапна, стена наткрилила, кажемо и потклапчина, стане под њу и сакријеш 
се од ћишу, с㎇нце, ветар (Брл).

клапне свр. фиг. клонути; онемоћати; постати неспособан за рад. – Што 
одједнуш да клапнем, да нема у – што да се сунем (ЦД).

клапоша ж овца која има дуге и оборене уши. – Клапесту овцу смо звали 
клапоша (Км).

класат, -а, -о 1. која има плодоносно стабло. – Једна чемерика је класата 
а друга се не класи (Зс). 2. који има крупне класове (стрнине). – Житото уба-
во, класато, једра му зрната, сваћи сноп че ти пушти по пет ћила (Сук, Чин).

класата магарица ж бот. врста влатасте траве која расте на поснијим 
ливадама. – Магарица је висока и бес – клас, а класата магарица је помалечка 
и искарује клас, како тај што у ти зовеш мирисавка (Дој).

класата чемерика ж бот. врста чемерике. – Чемерика, једна је класата, а 
друга се не класи (Зс).

класати тип㎘ц м бот. врста влатасте траве која расте на посним ста-
ништима и коју стока не пасе. – Класати тип㎘ц, ништа га не пасе, ни магаре, 
а ни куче нече да легне на њега (Дој).

класато жито с бот. латица Hordeum murinum. – Латица или класато жито, 
неје добра за сено, остра је, нече у стока кад посазреје (Гос).

класи се несвр. класати. – Житата се веч класе, али ђи припе голема жега 
(Кс).

класичичи м мн. дем од клас класићи. – На мачће, оно класичити као на 
жито, и лепи се за чарапе (Мр).

клацка несвр. рет. љуљати. – Клацкам унученцето на колена и појем му 
(Нш).

клаџева се несвр. упуштати се у клађење. – Клаџевали смо се, па кој пре-
вари да му се даде перашка (Соп).
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клекаво млеко изр. лоше млеко оваца пред сам крај лактације. – Оно 
пред крај млекото на овцете постане клекаво, густо, неје како куластра и неје 
добро за једење (Зс).

клемпоушав, -а, -о који има дуге уши (које висе). – Он беше клемпоушав, 
оклемпил уши како магаре (Гос).

кленѕари се несвр. шалити се; задиркивати. – Он воли да се кленѕари, да 
се клечкује, неје млого озбиљан (Кп).

кленче с дем. од клен млада риба клен; мала риба уопште. – Кленчетија 
навача, малечко, нема ни колко шаку (Пир).

клепач м лош мајстор самоук. – Текви мајстори клепачи има колко очеш, 
него ја мајстора тражим (Кп).

клецош м дечја игра школице, небо. – Млого смо се играли клецош, и ја 
будем прва (Тм).

клечурак м гомила ситних (и сувих) гранчица. – Донеси ми клечурак да 
заватим ог㎘њат (Км, Бер. Цр. Зс).

клештав говор изр. недовољно јасан и брз говор. – Ја имам клештав говор, 
брз; ућеви су тако говорили, понешто прескачем (Б – Шт, Гњ).

клибуса се несвр. храмати, љуљати се у ходу. – Ене га, иде: клибуса се, 
клибуса, климка се, поклецкује, ама иде право на казанат (Кр). Деда – Кола 
по нас клибуса, клибуса (ВС).

клија несвр. клијати. – Семе од пипер, клило (Ру). Васуљат клил (Вој).
клилукар м зоол. врста дивљег голуба. – Чу голуба гургусара и голуба 

клилукара (Ш).
климав, -а, -о који није добро учвршћен, који се љуља. – Тија ексер кли-

мав, начукај га боље (Вој).
климне свр. рет. фиг. попустити; увенути. – Јесенчетата климнуше, уве-

нуше (Тм).
климне се свр. заљуљати се. – Климнуше се колата одједнуш и преврну-

ше се (Вој).
клин на клин удара изр. распиривати свађу, мржњу. – Зашто да му уда-

рам клин на клин, сви смо људи (Дој).
клинарице панталоне изр. панталоне са истакнутим проширењем из-

над колена са спољне стране. – Ми кажемо клинарице панталоне, а Валниш 
и пиротската села кажу панталоне на брич (Б – Са, Пир).

клиндупавац м врста птице. – Клиндупавац је мало тиче, лети окре реку 
и стално мрда с дупе, па га у некоја села окају мрдогузица (Гос).

клиндупар м зоол. врста голуба која живи по дупљама. – Голуб клинду-
пар живи по рупе, затова га тека и окамо (Пир).
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клинкар м врдалама; неискрена особа. – Који је клинкар, лош, нема да ти 
каже једну – думу тачно; и пет пути разно каже (Д – Сн, Пир).

клинч㎘к м дрвени клин који повезује два суседна наплатка у точку 
рабаџијских кола, пишљак. – Клинч㎘к или пишљак, исто је, он врзује два 
наплата (Ш).

клипес, -та, -то који има велике и оборене уши. – Клипестуту овцу однел 
курјак (ТД).

клипне свр. опустити се; онемоћати. – Овесели се, овесели, и тиће клип-
не и че мре (Пет, Брц).

к㎇к м анат. кук. – Кожине су доле што увива ногу, а скорње иду до к㎇к (Мр).
клобрца несвр. ритмички ударати (поклопац при кувању, нога у широкој 

ципели). – Помери поклопацат да не кломбрца на шерпуту, да не играје (Пир).
клобура ж посудица за брус коју косач везује испод колена. – Косач врзује 

клобуру испод колено и у њу држи острило у воду (Зс).
клобурац м мехурић. – На – преко двајес града рећија прави клобурци, а 

на – преко двајес и пет се задржаву клобурцити (Соп).
кловне свр. одједном узети и прогутати као птица. – Довати месцето и 

кловну га зачас, а ми че препљуцкујемо после цел д㎘н (Мл).
клокче несвр. клоктати. – Клокчу ми црева, клокче ми вода у мешину 

(Вој). Ноч, а ја сам идем и само чујем како клокче водата у Долину (Сук).
кломбаца несвр. клопотати (обућа). – Чизмете ми кломбацају, широће 

(Цр).
клопетар м клепетуша. – Има жало и у ѕвен㎘ц и у клопетар (Мр).
клопне свр. 1. нагло се (невољно) спустити. – Болна сам, али с вољу се 

дигнем, а после тиће клопнем (Кр). 2. упасти у лежиште. – Башта ми ис-
тргну ногу и она клопну, врну се (Дој).

клопотарче с мала клепетуша. – За овце клопотар, а клопотарчета за 
јаганци (Зс).

клопотарџија ж мајстор који израђује и усаглашава клепетуше. – Кој је 
ѕвончар умеје да усагласи ѕвонци, а кој је клопотарџија, усагласи клопотари, 
и обично је исти човек (ДД).

клоцати несвр. 1. мазити. – Бабата клоцати децата, мази ђи, радује њим 
се (ВРж). 2. учити лошем понашању. – Немој с њега да се играш, он клоцати 
малечка деца да не слушају родитељи (Вој).

клуби се несвр. савијати се у виду клупка. – Видим, нешта се клуби пред 
мене, кад оно – моје дете (Дој).

клцори несвр. рет. радити мајсторске послове (чекићем). – Мој – муж 
клцореше си све, увек прави нешто, мајсторише (Дој).

клчињав, -а, -о рет. пртен. – Пртено, клчињаво смо носиле (Рос).
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к㎇чка си га изр. онанисати. – Он ни показа како да си га к㎇чкамо (Пет).
кљакав, -а, -о слаб, онемоћао. – Има стари, кљакави, не мож си ни воду 

донесу (Чин, Пир). Ти ли мислиш ја толко сам кљакав?! (При).
кљаска несвр. храмати; цупкати. – Коња кад уче да иде раван, вржу му 

предњу и задњу ногу и на једну и на другуту страну, па он кљаска, друса, не 
може (одма) (Мр).

кљеч м мушко семе, сперма. – Сперму кажемо кљеч, клеч или к㎇ч (ПРж).
кљештаво место изр. клисура, сутјеска, кањон. – Там кљештаво местото, 

стиснуто, не мож се мине с коња (Гос).
кљештаво оди изр. притискати ноге једну уз другу у току хода. – Сима 

Клоштичћи кљештаво оди ко да носи крошњу меџи нође (Гос).
кљештарће ж мн. дрвена крцкалица у облику клешта којом се ломе ораси 

и лешници. – Ја че ви направим кљештарће, немам другу работу уз овцете 
(Пк). Невестицата стисла нође како кљештарће (Пк).

кљешти м мн. клешта. – Попат не узел парчето с кљешти, него с руку, па 
се изгорил (Чин).

кљешти се несвр. мршавити. – Женава се кљешти, мршавеје; млого ра-
боти а малко једе (Ста).

кљокоче несвр. клоктати; жуборити; прдети. – Душа оче ал (старо) 
дупе кљокоче (Зс).

кљомбрца несвр. дрмати, трести; пумпати на неисправној пумпи уз по-
себан непријатан звук. – Не кљомбрцај пумпуту, чума те изела (Пир).

кљосне свр. стропоштати се (од умора, немоћи, болести, старости). – 
Кљоснуло наземи, падло (Изв).

кљоцка несвр. труцкати; дрмати. – Великоша кобила, алат – боје, иде 
раван, нема да кљоца (Мр).

кљоцне свр. зашкрипати. – Кљоцну брава и тата пол㎘ка улезе (Брл).
кљуве несвр. кљуцати. – Кокошка кљуве, тиче кљуве, тека кажемо (Зав, Гра). 

Ман㎘чкото пиле повише кљуве од големото (ДД).
кљун м шиљак на предњем делу горње греде лотре. – Литрило је од једну 

с㎇бу, једно дрво; горње је с кљун а долње равно (Ру). Литре имају две литрила 
и горње литрило има кљун (Мр).

кљунѕав, -а, -о који има (велик и) шиљаст нос, шиљасту браду и ружно 
лице. – Беше кљунѕава, висока и церозубава жена (Зав). Бела, кљунѕава, висо-
ка и млада, нашли се с њега, издржавал у је (Зав).

кљуцне свр. фиг. 1. оштетити ломљив предмет лаким ударом (шиљастим 
предметом) у једну тачку. – Шерпата је била кљуцнута на дното (Зав). 2. изр. 
кљуцне га горњити (праг) суочити се са бригама које намећу породица и 
дом. – Ка се ожени, кљуцне га горњити (праг), па се оправи (Пир).
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кључ. Преврљи кључ изр. прокључати, узаврети. – Водата преврљила 
кључ (Рос).

књиђе ж мн. анат. део желуца преживара, листавац. – Кад на овцу стану 
књиђе не вреди крв да њој пушташ, нече да тече (ДД. Мр). Кад на овцу стану 
књиђе од отровну травку, лечимо у сас бирка соду за глистирање (ДД).

кобађим прил. тобож, као да; можда. – Кобађим да дојде, па не дојде 
(Брл).

кобац м зоол. кобац. – Има копци тичари, копци кокошкари и копци голу-
бари (Пир). Има копци тичари (ТД).

кобилашњак м пеј. стара и изгладнела кобила. – Куде се дену 
кобилашњакат (Вој).

кобилетина ж пеј. аугм. пеј. кобила. – Кобилетината пак улазила у градине-
те (ТД).

кобилица ж дем. обрамица. – Деда ми направил кобилицу да му носим у 
стовне воду (Чин).

кобур м кофица за брус у виду футроле, коју косач везује за цеваницу. – 
Косачћи прибор, који носи у торбицу, је гривна, острило, кобур оди дрво или 
плек, чукче и наковања (Мр).

кован, -а, -о трп. пр. поткован (коњ, кобила, во, крава). – Кован пастув 
убије зачас, затов се пастуви не потковују (ТД).

кованица ж кућа од танких и дугих кованих цепаница које се прикивају са 
спољне и унутрашње стране дирека при грађењу зграде. – Правили су наши 
стари куће – кованице и појате – кованице, неје се зидало с ћерпич (Чин).

ковиљ м бот. ковиље. – Ковиљ трава расте у Власату арницу и увек си пад-
не на иглицете (Кс).

коврџањ м обредни колачић од пресног теста који се спрема за Бадњи 
дан за коледаре и укућане. – Идемо у коледу, даву нам коврџање (Рс).

коврџањ узв. при изненађењу. – Он налети и каже отопрч, а ја му одма од-
говорим коврџањ (Рс).

ковчег за леб изр. сандук за држање хлеба. – Ковчег за леб смо правили 
од боље дрво, него за сьнд㎘к за брашно (Пл).

ковчег за девојћу изр. сандук са девојачком опремом и поклонима које 
она припрема за обе родбине на свадби. – Свака девојћа је дар спремала за 
удају и чувала га је у ковчег за удавачу (ТД).

ковчек за брашно изр. сандук за чување брашна. – Имали смо ковчек за 
брашно, а леб смо чували у н㎘чви (ТД).

ковчечек м дем. од ковчег мали ковчег. – Има ковчечек, и ништа друго у 
кућуту (Зав).
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ког㎇ца несвр. 1. правити покрете гутања а не гутати; трпети велику 
оскудицу. – Додек имаше паре, живејемо; са само може да ког㎇цамо (Пл). 2. 
замуцкивати. – Уплашил се па ког㎇ца, не умеје да нам каже какво се десило 
(Ру).

коглцање с гл. им. од ког㎇ца покрети гутања (услед узнемирености, глади, 
жеђи). – Коглцање је прег㎇тување; запне ти у гушуту када се узнемириш 
(Пл).

кожуварка ж бот. врста јабуке чији плодови подсећају на изглед коже. – 
Кожуварка јаблка је споља жлта као кожа, а има бело и сипкаво месо (Брл).

кожувчина ж кожух. – Ја си кожувчинуту облачим и зиме и лете, у њу ми 
најзгодно (Км).

кожушар м мастор који прави кожухе, кожувар. – Башта ми је бил ко-
жушар, доодил је л㎘ко до пару (Брц). Кожушаре су сврчали из Црни в㎘р (Зс).

кожушетинка м дем. (омањи) кожух. – Дрешљачће, кожушетинће саби-
рало, које ново, које старо (Зав).

коза ж фиг. захват иза жетвара од два-три корака који он жање. – Када 
не може да кара, барабар да жње, него заостањује, било жетвар било жетвар-
ка, смејемо се: – Остал на козу! Остала на козицу! (Вој).

козарица ж женска особа која пасе козе. – Иако сам козарица била боса, 
гола и гладна, това ми је време било најубаво у живот (Гос).

козарл㎘к м чување коза; испаша коза. – С козарл㎘к сам се бавил пет – 
лета, чужде сам козе чувал (Бе). Од козарл㎘к је сиротиња живила, ама после 
државата затре козете (Гос).

козарник м појата за смештај коза. – Петраћини су имали посебно ко-
зарник, појату за козе, а посебно појату за овце (Бе).

кози се несвр. младити се коза. – Почесто кажемо скозно, кози се; кажемо 
и јари се, ојарило се, али ретко, слабо (ТД).

козина ж кожа од козе (са длаком или без ње). – Торба пртача је од козину, 
па страњеник од окол четирес до шејесе ћила, и он је од козину (ТД).

козињарка ж предмет израђен од козје длаке (простирка, торба, врећа). 
– Спал сам на црђе козињарће, носил сам торбу козињарку, и врече козињарће 
су најдобре врече; коза је диво, али корисно (Д – Пг, Вој).

козица ж бот. биљка са плавим цветом, један од весника пролећа. – Крив 
деда, козице и кокошчице најпрве излезну (Бер, Км).

козјарка торба изр. торба од козје коже са длаком. – Козјарка торба је од 
козју кожу сас козину (Брл).

козл㎘ц м бот. један од весника пролећа, козлац. – Козл㎘ц рано излази и 
расте у мртвину (Мр).
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кој над кога може изр. нема правде, сила се намеће. – Оно је са дошло 
време кој над кога може (Пет. Сук. Пир).

кој те бије по шију изр. ћути, мируј, нико те не присиљава да причаш 
и радиш на своју штету. – Кој те бије по шију да казујеш каква си алишта 
правил када си бил момче?! (Вој. Изв. Ста).

кокар м мн. кокари пеј. рет. кућерак. – Иди мети кокарат и ћути (Цер). Сви смо 
ми овде с кокари (Цер).

коко прил. како. – Коко да се забави, толко време (Об). Коко ми сестрата, 
неје јавила за чичу (Зав).

кокоданка ж целовито јестиво језгро ораха. – Не може ореси све на 
кокоданће да су када се ољуште; колко да пазиш, оно се понекоја строши 
(ДД).

коколас, -та, -то који има избуљене очи. – Написа ми на голем картон сло-
ва голема, коколаста (Пн).

кокоњешта ж бот. врста траве. – Чул сам да има у наше трава кокоњешта, 
али не знам која је (ВЛк).

кокори се несвр. 1. парити се (кокошка). – Кокори се кокошка, кокори ђу 
пет㎘л (Сук. Вој). 2. пеј. кочоперити се (петао, човек). – Кокори се ко пет㎘л на 
буњиште (Вр. Ос).

кокореши се несвр. в. кокори се (2). – Немој се толко кокорешиш да ти се не 
потсмивају девојћете (Пир).

кокоринка ж таласасто или спирално увијање косе. – Увијте с крпице и 
напрајте кокоринће да ви је грчкава косата, да сте убаве (Гос). Навијем пра-
мен косу па узбрдо га на теме уплетем; това је кокоринка (Зав).

кокочица ж бот. весник пролећа који има цваст налик пагоди и који има 
лоптасти гомољ. – Петлич㎘к је лила боја, а кокочица је бела; сaмо боје раз-
личите, а свe (остало) исто (Бз. Цр).

кокоши се несвр. кочоперити се. – Чоперкује се пет㎘л кад слезне од ко-
кошку, кокоши се (Мр).

кокошја јанија изр. врста гушћег јела са кокошјим месом. – Кокошја 
јанија: испржи се варено кокошињо месо у брашно и јаја, па се врне у шерпу 
и направи се запршка, а aко је лозјарска јанија, тури му се исецкан зелени 
лук пред запржување док се вари месото (Пир).

кокошкарник ж живинарник, кокошињац. – Лисица њим улезла у кокош-
карник (Вој).

кокошленце с в. кокошчица. – Петленце је плаво и бело, а кокошленце је 
исти цвет, иста трава (Дој, Пк).

кокошчица ж бот. в. кокочица. – Кокошчица има крупначьк цвет㎘к, па кaко 
на шопчице, и главичица уземи, а бело цьвти; петловчек има сличан цвет 
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малко помалечьк, а цьвти црвено, розно, бело, свакакво (Соп). Кокошчица, а 
кажемо у и кокочица, цьвти плаво – розно и цьвти бело (Ста). Кокошчице има 
плаве – лиле, беле и розе, у мртвињак расту и најпрве излезну (Бер). Петл㎘к је 
бело, а црвеното је кокошчица (Гос). Кокошчице су плаве и црвене, а петлов-
чичи само црвени и исти као оне (Мр). Кокошчица је жута, а петличица плава 
(Ш). Кокошчице су беле, а црвеното су петловчичи (Зс). Кокошчица бела, а 
петличица црвено – розе (К – Вр, Ш).

кокрдава коса изр. кратка коврџава коса. – Има кокрдаву косу и дојде 
плав (Мл).

коларсћи ланац изр. дебео ланац (којим се коче рабаџијска кола). – Т㎘нак 
ланац је синџир, а дебел ланац је коларсћи ланац (Зс).

колач м 1. обредни колач. – За свакога у кућу месимо за Велигден по колач 
с јајце (Гос). 2. колут; котур. – Од габар или од липу, подмладило се, истера-
ло младо, и од това правимо колач, алку за конопац за бреме. С това га боље 
стегнеш и не ћине се конопацат; конопац кад се претака он се ћине (Пок).

колачара ж врста воћке (јабука, крушка) чији су плодови у виду спљоштене 
лопте, колача. – Имамо крушке колачаре, млого убаве, башта ми и садил 
(Вр). Колачаре јабалће, крупне, црвене дојду, највише сам њи волела (Трњ).

колачарка ж врста јабуке. – Имамо јабалће петровће, јаблани и једну 
колачарку (Дој, Пк).

колачес, – та, – то који је у облику спљоштене лопте, колача. – Колачесто 
направено, како колач дојде од двете стране (Км. При).

коледарсћи, ка, ко који припада коледару; који изводи коледар. – Коледар-
ску тојагу понесем и нижем ковржданци на ћићич (Рс. ВРж. ВЛк).

колектива ж земљорадничка задруга, по узору на совјетске у Лењиново и 
Стаљиново време, у којој сваки сељак уступа задрузи све што има и у којој 
ради. – Толко галама да улазимо у колективу, па се колективете после рас-
падоше, оне су само за лењави (Пет).

колективско поим. прид. заједничка својина. – У Огрењу као у колектив-
ско, све уцело користимо заједнички (П – Шљ, Пн).

колено с степен сродства. – Ми смо с њу четврто колено, четврти појес, 
рода смо, поштујемо се (Вр).

колендро с бот. врста отровног корова у стрнинама, који има јак мирис и 
белу цваст са црном тачком у средини. – Колендро замерише кад иде облак 
(Зс).

коленичи изр. клечати (при молитви). – Идемо у цркву и там коленичимо 
(Пир).

колено с степен сродства. – Несу ли прошла шес – колена, да се не 
узимају децата (Јал. Вој).
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коленце с мн. коленцета пршљен, чвор (nodus) (на стаблу трешње, кукуруза, 
житарица, влатастих трава). – Моруза има канџе над корен, над земљу и 
има коленце на шашку (Вој).

колибарка ж пеј. мала и неуредна колиба. – У какве су колибарће, у какве 
су кошарће живели там, а иљадили су са – стоку (ТД).

колибашка ж дем. прип. мала колиба. – Цигање у једну колибашку у плани-
ну замркли (ДД).

коло с мн. колетија 1. круг. – Омалакшем, и пред очи ми зелена колетија, 
и само паднем наземи (Зав). 2. точак. – Строши ми се једно – коло у пут, па 
муку видо док докара колата у село (Км).

колибарњак м пеј. дотрајала колиба; дотрајала (и нечиста) кућа. – 
Кућата њим асли колибарњак, грозна, нечиста и само што неје падла (Сук, 
Чин). Оно неје кућа, него колибарњак, само што му неје падла на главу (ТД).

колибарче с дем. в. колибарчек (1). – Старцат си ми исплете колибарче у лозје 
и ја отидем да сам пудар (Сук).

колибарчек м 1. дем. мала колиба; уп. колибарче, колибашка, колипче. – Има 
там колибарчек, там побегнемо од ћишу (ВЈ). 2. пеј. мала и неугледна кућа. – 
Направили колибарчек да има куде главе да с㎘вру (Вој).

колибашка ж в. колибарчек. – Нади колибашкуту у Васину њиву има крс 
(Зав).

колибашњак м пеј. лоше исплетена колиба. – У колибашњакат дува ко да 
сам надвор, че оѕебнем там (Јал. Вој). Оправи малко колибашњакат, са че там 
селимо овцете (ТД. Вој).

колибетина ж пеј. велика (и неуредна) колиба. – Она у колибетинуту спи 
заједно сас пцетата (Сре).

колипче с дем. в. колибарчек (1). – У алачевсћете њиве имаше колипче, там 
побего од ћишу (Вој).

колизица ж улизица. – Он је колизица голема, обрча се и тека и тека само 
њему да буде добро (При, Пет).

количар м грађевински радник који колицима превози терет. – Правимо 
цигле нас четри: калџија, количар, секач и простирач (Пн).

колков, -а, -о рет. колики. – Леле, колков㎘г сам курјака видел; колћиви си 
курјак појде на мене (ВЛк).

колко – га ли је изр. колико много; колико велико. – Колко – га ли је земљу 
накупувал, да се чудиш (Вој).

колкото /колкьто прил. колико. – Колкото си глупав кото ја (Бз).
колонисћи, -ска, -ско које је (било) својина колониста. – Башта ми не 

даваше у колониско да сечемо дрва (Гос).

– 150 –



753Допуна Речнику пиротског говора

колћи је драђи – дьн изр. (без одмора) читавог дана. – Не стањујем кад 
работим, не одмарам колћи је драђи – дьн (ДД).

колћиви, – а, – о који је јако велик; који је тако много велик. – Колћиви 
си је курјак (ВЛк). Колћива си се камик сваљал на путат. Колћива си камик 
сваљал (Чедомир Цветковић, 1929, ВЛк).

колце с омча, прстен или гривна (од метала, жице, конопца, канапа, 
прућа или павити) за разноврсну употребу. – Колце од павит и од леску, а 
може и од железа, и гужва оди павит се користи за врзување капију, врата, 
лесу (ВЛк).

кољеба несвр. с муком живети немоћан и у беди. – Кољебамо с бабуту, 
старци, сиротиња у планину (ТД).

команда ж ред у кући; поштовање реда. – Черћете отидоше под другу 
команду (Пк).

комат м мн. комати /комати 1. већи комад хлеба. – Што си надигал толћи ко-
мат, ли са једомо? (Пк). 2. отсечено или одломљено парче хране. – Ћисалица: 
брашно (и шићер) у вочће, и пиринач, па одвојим чорбу, па га сечем на ко-
мати (Зс).

коматан м нерадник, готован. – Он је голем коматан: ништа не работи, а 
волел би све да има (Пк. ТД. Рас).

комбај м комбајн. – Комбај изнел ђол ко тенк (Соп).
комбине с комбинезон. – Купила сам си комбине (Пир).
комендија м/ж/с весело дете; весела особа; особа која развесељава при-

сутне. – А, комендијо бабина, ти (Пн. Кс). Она је комендија, дојде, развесели 
ни (Трњ).

комињак м слабо светлоцрвено вино од воде и дрождине после отакања, 
шилер. – Комињак стоји сас воду у комину само колко водата да покрије ко-
минуту, а шиљер је исто, али се убрзо пије и има више воду, и послаб је (Цр).

комка се несвр. фиг. прогутати сасвим мало (храну, пиће). – Вино, не се-
тим се ни да се комкам (Ос). Узо малко леб, колко да се комкам, да ме кука-
вицата не закука (Јал).

компир㎘к м мн. компирчичи дем. од компир кромпир. – Че ти дадем пасуљ㎘к и 
компир㎘к, али немој мужат да дознаје (Гос).

комса се несвр. 1. кидати (месо, сир) на ситне делове у току припреме 
јела. – Када се свари месото, комса се (Пир. Вој). 2. пеј. грубо се чешати. – 
Вьшљиво, па се само комса (Цр).

кому да је напреда изр. коме дати предност. – Ти очеш, с теб да појдем, 
она оче с њу да останем, кому да је напреда (Б – Рце, Бла).

комћева се несвр. повремено гутати (храну, пиће). – Ја кад радим с ма-
шину не комћевам се (Ос).
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комшиче с млада женска особа (девојчица, девојка). – Имамо убаво ком-
шиче (Ос).

конади несвр. 1. подешавати. – Конадим га да личи на бабу (Гос). 2. по-
сматрати и процењивати. – Конадимо га да – ли може зет да ми буде (Гос).

кондак м брав или особа нескладног тела. – Оне сестрете грозне ко кон-
даци (Сук).

кондир м калем на виновој лози. – Кондир је това што раџа грозје, калеме-
ното (Бла).

кондрес, -та, -то који има високе и незграпне ноге (човек, брав). – Гле ква 
је кондреста овца, и лисеста, има белу шару по дужину образ, лево и десно, 
и брада у црна (ТД).

кондуресто прил. уображено, надмено. – Он се држи кондуресто, изучил 
школу, живи у град (Гос).

кондуретина ж аугм. и пеј. 1. ципела просте израде са дрвеним ђоном. – 
Носил сам сиротинсће ципеле, кондуретине (Пир). 2. стара ципела. – Нанело 
кондуретине, опьнчетине, кој знаје од када су (Кр).

конопна преџа изр. пређа од конопље, пртена пређа. – Конопна преџа се 
користи за основу (Д – Сн, Пир).

конопно с поим. прид. рет. пртена поњава. – Од клчина поњаве за покривање, 
конопно кажемо, од пртено (Бз).

конопчар м ужар. – Конопчар је мутавџија, он прави и конопци и по-
кровци, и друго (Пир).

конска бубачка ж зоол. коњски штркаљ. – Че ти пуштам консће бубачће 
под сукњу само ако ме још једампут увредиш (Бз. Сук. Гос).

конска плоча изр. коњска потковица. – Конска плоча има шип, вертикал-
но појачање, три на плочу (ТД).

консћи клопотар изр. коњска клепетуша. – Консћи клопотар има иглу 
унутра, јако се чује (Мр).

консћи тип㎘ц м бот. типац Festuca rubra. – Консћи тип㎘ц не класи се 
сваку годину, а када се класи тешко се коси (Гос). Модар тип㎘ц, консћи га 
кажемо (Гос).

конча м деч. коњ. – Ја нашега кончу поче да јашим (Пет). Ајде, кончо (Вој, 
Пет. Чин).

конч㎘к м мн. кончичи, дем. од кон㎘ц 1. (кратак) конац. – Најди ми црвен 
конч㎘к да му га извезем на капуту (ВЈ). Не врљај тија кончичи, требу ми (Чин). 
2. фиг. порекло. – Неје вој добар конч㎘кат, бабата вој је била шарена, сћитала 
је (При).

– 152 –



755Допуна Речнику пиротског говора

кон㎘ц м 1. конац. – Спрегни одве пртен кон㎘ц и сас њега га вржи (ПРж). 2. 
фиг. порекло. – Пендановци, тек㎘в њим кон㎘цат, л㎘ко уче школу и паметни 
су (Пет).

кон㎘ц од два – ката изр. ћилимарски термин конац од два упредена вунена 
конца (а има и од три ката или више, према броју упредених конаца). – Туја 
шару ткајем сас кон㎘ц од два – ката (Пир).

коњара ж овца која стално трчи у штету. – Која овца стално трчи у 
штету зовемо у коњара (ДД. Гос).

коњетина ж пеј. коњ. – Чија је таја коњетина, једва на – нође стоји (ТД).
коњи се несвр. гордо се држати, одупирати се притиску. – За – кво се 

толко кочиш и коњиш? За – кво не пристањујеш за њега? (Зав).
коњосује несвр. 1. радити без мере и одмора. – Коњосувал сам од работу, 

по цел д㎘н не одмарам само да завршим какво започнем (Држ). 2. пеј. ленча-
рити; гледати у празно и не покретати се. – Ти јучера коњосува, ништа не 
работи цел д㎘н (Брл). Научило тека: ем коњосује ем се шегује на сви (Рс).

коњска копита ж бот. копитњак Asarum europeum. – Има у наше место 
трава коњска копита, па има лисичја стопа (Дој. ТД).

коњска љубичица ж бот. врста љубичице Viola tricolor. – Баба ми туја 
травку зове коњска љубичица, она сличи на љубичицу (Изв).

коњсћи босиљак м бот. дивља нана. – Дивуту нану зовемо коњсћи 
босиљак, који како (ВЛк).

коњсћи здравац м бот. биљка у типу здравца. – Коњсћи здравац има розе 
цвет, има лис као здравац и ниско расте (Јел).

коњче с млад коњ од једне до две године. – Коњче или омак, исто је, још 
неје пастув стануло (Мр).

коњштрак м коњска балега. – Док ћумурџијете стуре ћумурат, коњити 
њим напраје коњштраци (Пир. Зс).

коп м бот. високо цветно вретено биљке киселац Rumex acetosa. – Ћисалац 
има коп, вретено које носи семето (Пк, Дој). Тај трава коп прави копове (Јел).

копа несвр. 1. дубити (земљу, дрво). – Копа сас ћисер корито (ТД). 2. 
уситњавање земље; обрада земље мотиком. – Лозје се прво копа, а после 
праши (Јал. Вој).

копеша се несвр. парити се (змије). – Змијете се умотују једна у другу, 
копешају се увек у тија месец (ДД. Гра).

копиларка ж млада овца која се оплодила и ојагњила пре времена. – Копи-
ларката копилила копиле (Дој, Брл).

копиле с шиљеже које се ојагњило; јагње жиљежета које се ојагњило. 
– Слеже кад се ојагни зовемо га копиле, па кажемо копилето копилило, а и 
његовото јагне зовемо копиле (ДД).
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копили свр. 1. родити ван брака. – Мајћа ђу копилила (Бла). 2. омладити 
се шиљеже или козица. – Кад се шиле ојагњи кажемо копилило (Дој, Брл).

копилче с рет. нејако дете. – Остала су пет сирочета, копилчичи, све 
м㎘ненка (Гос).

копиљева несвр. младити се пре достигнутог узраста (шиљежица, 
јуница). – Копиљевају му слежината, бујна, урањена (ВЛк).

копињаво место изр. место где расту дивље купине. – Дуб, копињаво 
местото, њивата млого искарује копине (Вој).

копитњак м бот. копитњак Asarum europeum. – Копитњак, има га две 
врсте, јед㎘н је подлешчек а друђити је копитњак, и јед㎘н од њи је с три листа 
(Гос).

копје с млада стабљика великог и малог кисељака; право и високо пло-
доносно стабло биљке. – Копље смо јели док је још младо, док је младо и 
ћисело, а семето несмо јели (ВРж).

копно прил. топлије, без снежног покривача. – Јучера је било копно, па-
соше овцете, а нач㎘с га забели (снег) (ДД).

копраља ж фиг. нос. – Диже копраљуту и отиде бе – збогом (Вој).
коприва ж бот. врста цвећа са лишћем које је слично лишћу коприве. – 

Има цвеће коприва, лис му дојде како на покриву (Вој).
копривица ж бот. в. коприва. – Че ми дадеш од копривицуту да си насадим 

(Држ).
копривка ж бот. в. коприва. – Копривка се сади у саксију, а може и у гра-

динче (Пир).
копривчица ж бот. в. коприва. – Копривчица цвеће, имам га у градинче (Пж, 

Орљ. Бз).
коприна ж комад одеће од свиле. – Ми смо носиле коприну, свилено, било 

је бело, жлто, зелено, свакакво (Д – КВ, ЦД).
копруља м. в. капруљ. – Уреже се па се закове или се рогове збоду када се 

прави кошара на копруља (ТД).
копча ж већа копча из два дела. – Ако је скопче големо, кажемо га копча, 

а ако је малечко кажемо га дрикер (Пир).
коравица ж врста диње која има издужени плод са дебелом кором. – Ко-

равице диње смо садили у риљевину (Соп).
кордељ м 1. сува стабљика зрелог кукуруза. – Стебло од морузу у Суково 

кажемо шашка, а овам у Блато га кажу кордељ (Сук, Бла). 2. корен одсечене 
зреле стабљике са патрљком (кукуруз, сунцокрет, шећерна репа). – Кордељ 
је од морузу уземи, када јака шашка остане (Вој). 3. дрвенаста стабљика 
(зреле) биљке. – То је сено по прздерљиво, по – крупно, само ѕурлук, само 
кордељ (Соп).
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корен м 1. клип кукуруза. – У Црни В㎘р кажу корен, а у Завој клас (Пок). У 
Враниште кажу корен, а у Рагодеш клас (Рг). 2. целовита биљка; стручак за 
расађивање. – Има цветове и црвени и шарени на исти корен, ситни цветове, 
слично као кадивица али нежно (ВЛк). 3. фиг. усправни шиљак на горњој ло-
три, који држи кабасти терет. – Две су литрила за једну литру. Горње има 
корен или кљун, а може и без њега; попречно су колци, а шиљасти део, који 
вири, је рожица (Ш).

корењача ж суви остаци непопашених биљака на пашњаку. – Још је снег, 
не може овце да збиру корењаче, да промьциња сено, а веч нема сено (Зав).

корзира се несвр. нов. шетати се; губити време шетајући се. – Оче ја да 
сам дома и све да работим а он да се корзира (ПРж, Црв).

кори се несвр. окривљавати се (без разлога). – Немој се кориш, неси ти 
крива што је он пијаница, него његово друство (Бла).

корита с мн. водопој са низом (дрвених) корита. – Имаше корита, водопој, 
слазеше млого стока од Белаву там да пије (Гњ).

корлав, -а, -о кори има кору, кораст. – Бил биковит, корлав снег, па се 
заглобил (Ру).

корупчина ж геогр. дуга и уска депресија под нагибом у виду корита. – Он 
је бил најголем газда за корупчину од Горчинци до Камбелевци (Б – Го, Гњ).

корчева се несвр. ругати се. – Корчева се на једнога – другога, а не види 
си њега как㎘в је (Зс).

кор㎘м м сапи. – Кор㎘м, па плечка, па нога задња. Ударам га по кор㎘мат 
када га карам (ТД).

косачка ж женска особа која коси. – Била сам косачка, орачка, сенарка 
(Гос).

косичи се несвр. сећи и фино обрађивати (дрво алатком косицом; 
сабијену земљу у лончарству). – Земља се прво осуши, па наквасимо да се 
раштуми, па на трупци вадимо и добро ђу набијемо, и косичи се с косицу 
(Кр).

космурат, -а, -о космат. – Кад сам бил момак волел сам да идем космурат 
(Ш).

космураци м мн. врло дуга коса. – Кад сам бил момче носил сам косму-
раци до појас (Пир). Запуштило космураци и иде небричено, и чека ћишу да 
га пропере и прокупе (НМл, Гњ).

костадинће ж мн. стари новчићи, обично из археолошких налазишта [Не-
где их везују за време цара Константина Великог – рец.]. – Паре костадинће 
наодимо на тој место (Вр. Дој).

костољак ж карст; камењар. – У Видлич костољак, вртопи, и љиљак и 
здравац расту (Рс).
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котар м део појате или посебно одељење за смештај јагањаца. – Котар 
је у исту појату, а може и обьшка оделење за јаганци (ДД).

котарка ж кош у облику двеју купа спојених, са отвором на средини или 
према једном од два врха, служи за чување сушеног меса или сушеног воћа. – 
Тутуле или котарка, плетена од пруће, у њу смо чували вочће (Вр).

котељачи. Излезне на котељачи изр. под притиском, уз батине. – Ако ви 
дојдем там, че излезнете на котељачи, на густо (МЛк, ВЛк).

коти – коти – коти узв. детету при обувању. – Дете кад се обува кажемо 
му коти – коти – коти, и оно се смеје док се обува (Зав – ДДл).

котлајћа ж омања посуда од печене земље са лучном дршком преко от-
вора, служи за ношење ручка у поље, ручконоша. – У котлајћу носим јело у 
поље или на повату (Бз).

котлајчица ж дем. од котла(ј)ћа, в. котлајћа. – У котлајчицу ми донесе јело за 
руч㎘к (Ос).

котланћа ж омањи котао, котлић. – Дадо њу котланћу млеко да направи 
на децава качамак (Рг).

котлаћа ж в. котлајћа. – Котлаћа, тој земљено што ти зовеш рукатка, с њег 
носимо кисело млеко на њиву (Ос. Бз).

котле за качемак изр. котлић испод десет литара намењен само за 
прављење качамака. – Имамо си посебно котле за качемак, збира највише 
десет литра воду (Рос, ВРж).

котловарка – биволарка изр. дечја играчка за ношење воде од двеју по-
ловина тикве, које су повезане врпцом. – Котловарка – биволарка: пресече се 
тиква на пола и очисти се, па се теј половине вржу с врцу ко две котлетија и 
тека се носи вода у њи (Зав).

кото везн. рет. као; баш као. – Колкото си глупав кото ја (Бз).
котрљаје се несвр. арх. животарити, преживљавати. – Котрљаје се не-

како, таљигамо, помињујемо (Бс).
кофа за острило изр. посуда за брус, коју косач везује за цеваницу. – Кофа 

за острило се врзује испод колено, у њу има малко вода и брус, и затисне се 
с траву (Пк).

кофица ж в. кофа за острило. – Кат – појдем да косим, понесем косило, 
наковањ, чукле, и тутулицу, а окамо у и кофица (Пн).

коч – коч – коч узв. при вабљењу свиња да уђу у свињац: уђи! – Коч – коч – коч, 
ајде – ајде! Коч – коч, ајде – ајде! (Мр. ТД).

кочан м бот. келераба. – Дојћинчање га зову кочан, а ни ропоњ; оно је како 
ћишир, лис као на зеље, уземи као репа (Јел).

кочек за јаганци изр. одељење у појати у коме се држе јагањци. – Има си 
у појату кочек за јаганци, посебно (ВЛк).
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кочи се несвр. круто се држати, правити се важан. – Она се кочи ка 
оди, важна, газдинска черка (Пир. Зав, Пок).

кошара ж подрум испод колибе или плевње у коме је обично крупна стока. 
– Кошара је зевник испод плевњу или колибу (Гос).

кошара и трљак изр. затворени део појате са испустом. – Кошара и 
трљак за овце, а за говеда штала (Ру).

кошара на копруљу изр. појата у виду круга за смештај оваца (и коза) од 
подешених и сучељених ракљи. – Кошара на копруљу скроз је доземи у круг. 
Уреже се па се закове или се рогови збоду, искову се прећете греде са стране, 
па се исталпи, од буку талпе, па се оталпи једно – до – друго, па се покрије 
прво с папрат, па с рженицу, а може малко и да се подзида, и огради се с плот 
да не приоди стока да једе сламуту (ТД).

кошара за коњи ж привремена настрешница за смештај коња на испа-
ши. – Ј㎘р за зиму, а у планину кошара за коњи док су у пашу (Мр).

кошара углаве изр. засвођена просторија за смештај (крупне) стоке без 
таванице. – Колиба је појата за овце и коњи, са – зидови и таван, а коша-
ра је углаве, сводасто је изведена одозгоре, са – сламу је покријена и нема 
унутрашњи зид, слична на вејник (Мр).

кошарка ж дем. (мала и привремена) стаја за стоку. – Влајко там праји 
кошарку (ДД). У какве колибарће, у какве кошарће су живили там, а иљадили 
су са – стоку (ТД).

кошарка ж дем. вршкара. – Запати челе, имам пет кошарће (Бе. ВЛк).
кошарчичи м мн. бот. Convolvus arvensis. – Има једна – травка, прај цветов-

чичи како кошарчичи па у зовемо кошарчичи (Дој, Пк).
кошевчичи м мн. бот. једна коровска биљка у стрнинама. – Кошевчичи 

трава, тека у зовем, не знам у име, изазем избива како кошевчичи; кад рас-
пукнемо чауру, оно п㎇но са – семе (Ш).

коштиљавац м врста тврдог ораха. – Имамо коштиљавац ореј у лозје, па 
се договоримо да га извадимо, што – че ни је (ВЈ).

кошута ж бот. в. кошутица. – На кошуту на редови цветовити јед㎘н до друђи, 
а овамо на глумку (Зс).

кошутица ж бот. планинска биљка која расте на шумским травњацима 
и пропланцима Tanacetum vulgare; уп. кошута, кошутњак. – Кошутица лечи од 
бубреѕи ка се моча крв (Нш). Кошутица као вен㎘ц, цьвти жуто у браниште 
(Мр. Д – Ви, Јал). Вратић, тој што ти зовеш, тој неје кошутица; на кошутицу је 
тврдо ко пручка тој што цьвти (Тм).

кошутњак м бот. в. кошутица. – Кошутњак и кошутица, исто је (Нш).
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кошчина на задњу ногу изр. анат. потколеница и бутна кост задње ноге. 
– Кажемо кошчината на задњу ногу испод колено и кошчината на задњу ногу 
изнад колено (ТД).

крава на прво теле изр. крава која се први пут отелила. Исто: крава на 
друго теле, на треће теле. – Имам краву на прво теле (ТД).

кравајчек м мн. кравајчичи. – На Младенци месимо и разносимо кравајчичи 
(Пет).

краветина ж аугм. од крава. – Голему краветину купил, нече да мож да ђу 
рани (Пет).

кравешњак м пеј. (лоша) крава. – Кравешњакат млого једе, а малко млеко 
дава (Сре). Кравешњакат се не тели овуј годин (Вој. Трњ).

кравља трава ж бот. рет. Lepidium draba. – Кравља трава бело ц㎘вти и уз 
компире на гувно што расте, не знам да ли је бьш тека (Држ).

крављеник м рет. кравље млеко. – Ја обичаје овчо млеко, нечу крављеник 
у град да купујем и једем (Гос).

крагњи, -а, -о који је најдаље, крајњи. – Нашата је њива крагња кад се 
појде за у град (БЧ. Рас).

крадник м лопов. – Краднику један, не улази ми у кућу (Кр. Ор). Јајдук, 
крадник и лопов, све једно, ама повише кажемо крадник (ВЛк. Пк). Крадник 
не може да не украдне; куде га види, смерка га, и после това не ос㎘вне куде 
је било (Пк).

крај крајеве изр. на крају; када се све добро размотри; ипак. – Крај 
крајеве, ти си си сам крив, никој ти неје крив (Чин).

крај с крај искара изр. преживети оскудицу. – Нема с кво крај с крај да 
искарамо (ВЛк).

крајч㎘к. На крајч㎘к изр. на самом крају. – Ми смо били на крајч㎘к у село, 
и све женска чељад (Д – Пг, Пир).

кракљесто дрво изр. дрво са више ракљи. – Кракљесто дрво је чапуресто 
дрво, има више, а расово је када су два чапура (ДД).

краљ м (велика) крупа камене соли. – Набавимо сол у краља за овцете 
(Цер).

краљче сол изр. мала крупа камене соли. – Зове овцуту с краљче сол (Дој).
крам и чес изр. рет. част и поштовање. – Крам и чес на сви вас, млого смо 

се поштували с вашега деду покојнога (Цер).
крампа несвр. радити тешке физичке послове. – Цел живот је крампал и 

ништа неје створил (Пет. Држ, Трњ).
краснолесан, -сна, -сно рет. витак (младић, девојка). – Краснолесно 

девојче, краснолесна снага, вилданесто, младо и убаво (Гра).
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красоча ж рет. доброта; карактер; лепота. – Убаво, добро, красоча 
девојче (Мр).

краставица ж краставац. – Краднемо краставице по градинете, а нема 
ништа поблаго од крадене краставице (Ру).

краставиче с мн. краставичетија дем. краставац. – Лозата почела да врзује 
краставичетија (Трњ. Сук).

крастовица ж краставац. – Донела сам неколко крастовице за руч㎘к (Км).
кратинћа ж фиг. оскудица; беда. – Кратинћа смо били, из једну паницу 

смо јели (Пк).
кратко с кратак и узак горњи хаљетак код оба пола, било плетен било 

од сукна. – Кратко је прво имало, тесно ко џемперат, и облече се прслук пре-
ко њега, и после ћебе (МСв. Пир).

кратко с рукавчичи изр. горња мушка хаљина у виду прслука са рукави-
ма. – Направимо на детето кратко с рукавчичи, да не ѕебне на вет㎘рат (Соп).

краторепка ж врста кратке и опасне змије. – Краторепка је без реп, 
најопасна је (Ста).

краткосвет, -а, -о рет. који је мало живео; уп. краткосветан. – Краткосвет 
бил, тека му писано (Зав).

краткосветан, -тна, -тно в. краткосвет. – Таја вамилија, они су краткосвет-
ни, немој се залатиш там да се жениш (Сук, Вој).

краткошија м/ж кратковрата особа. – Краткошија, неје убава, не вата 
ми у око (Гос).

краткошијес, -та, -то који има кратак врат; који је погрбљен, склупчан. 
– Краткошијесто, целата снага му кратка, с㎘брано, згрчено (Зс).

кратуна ж бот. врста тикве са тврдом кором, чије варијанте имају раз-
личиту дужину («дршке») и различите облике. – Кратуна је кратка, а чаша 
дуга. У кратуну се вода носи, врже се за дршку (Ру). Чаша је с праву дршку а 
кратуна је са – загрлчесту дршку (Ру).

кратунка ж дем. од кратуна, в. кратуна. – Кратунка је крива а чаша је права 
(Гос).

крауче несвр. в. каруче. – Кажемо да крауче када кашље како говедо, коњ 
(Вој). Неје да кашље, него крауче, кућата се тресе (Пет). Крауче како срна (Мр).

крашњице ж мн. грубо обрађене рачвасте летве на запрежним санка-
ма, које повезују предњи и задњи праг. – Седо на санете а нођете подиго на 
крашњицете и тека се превезо, да не газим преко рекуту (Пк).

крв у очи му је изр. мрзи га, желео би да га убије. – Он ми је крв у очи, 
големо зло ми је направил (Цр).

крвина ж немилосрдна туча; крварење или убиство приликом туче. – 
Чекај, стој, немој се бијете да се не прави крвина (Пир).
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крвљосује несвр. тровати се у току паше од отровних трава (овце). – 
Крвљосују овцете од туја траву (Сук).

крвнина ж убиство приликом туче. – Излази да не напрајш крвнину, да 
некој мрт㎘в не падне (Пир).

крвомочљив, -а, -о који мокри крв (брав). – Купи краву из Равно Бучје, 
она крвомочљива; там расте трава која ствара крвомочљиву стоку (Зс).

крвчица м дем. крв. – Потекла му крвчица на нос (Чин).
кребењо материјал изр. посебна врста текстила од свиле само за рукаве 

и крајеве кошуља. – Кребењо материјал за кошуље, свилен, само за рукаве и 
за поле (Пк).

крезлице ж мн. лој у утроби животиње око црева. – Обери лојчицуту од 
цревата, крезлицете, па и тури на жар (ТД).

крекече несвр. крекетати (птице, жабе, змије). – Жабете почеше да кре-
кечу, ега падне ћиша (ДД).

кремењо престилка изр. кецеља од свиле (која се носи уз зубун покривен 
кадифом). – Кремењо престилка је од свилу било која боја, али увек иста по 
боју као кадиве уз које се носи (Гос).

крене свр. фиг. помаћи се. – Нес㎘м могла да кренем, толко ме је болело (Км. 
Пс).

креча несвр. рет. кречити. – Кречамо дьн㎘с, спремамо се за свадбу (Соп). 
Нема да га мажемо, да га кречамо (Соп).

кречач м особа која кречи. – Имамо кречача, окнумо човека да кречи у 
нас (Сук, Вој).

кречљива земља изр. крашки терен. – Кречљива брда имају и Бугарети 
там; ни при њи неје подобре (Дој).

крешало с кресиво. – Огањ смо палили с крешало и с труд (Пн).
кржавица ж рет. сув пањ јоргована на корену. – Кржавица од љиљаковину, 

сувото добро за горење, а л㎘ко се крши и бере (Јал).
кржавка ж бот. мала љута паприка. – Волим да једем кржавће уз качамак, 

убаво ме заљуте и отворе ми апетит (Пир).
кржаљ м зоол. крпељ. – Овцата на преводат има кржаљ (Мр).
кржица ж мала љута паприка. – Туј ситну и љуту паприку кажемо вржи-

ца, кржица или кршка, и садимо ју (Тм).
крз предл. међу. – Свашто се дешава крз народ (Зс). Петров крс има жути у 

планину, а у пониско црвени крз папрат (Зс).
крив пут изр. в. крива делка. – Ја се чешљам на крив пут, тека ми косата 

најубаво стоји (Брл).
крива делка изр. раздељак са стране; уп. крив пут. – Праву делку носе по-

штене девојће и жене, газдине, а криву делку носе намигуше (Нш).
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крива баба ж бот. весник пролећа са љубичастим цветом. – Крива баба 
има лила цвет (Д – Ви, Пир).

крива неправдина изр. велика неправда. – Това је крива неправдина: на 
једнога сина дали све, а на друготога ништа (ВРж).

кривак м пастирска тољага са благо повијеним дебљим крајем. – Када те 
наљути, најдеш кривак, опечак, омашљак, какво било, да га изрепчиш (Зс).

кривдеда м бот. весник пролећа са плавим цветом. – Крива баба има лила 
цвет, кривдеда је плав, а кокошчице су друго (Д – Ви, Пир). Кривдеда расте у 
Соколов камик у Влашку планину (ЦД). Има кривдеда, кокошчице, петловчи-
чи, игличка (МСв).

криви несвр. 1. претежавати, нагињати се терет на једну страну. – 
Турим на коњатога камик од другуту страну, теретат му избарабарим, да не 
криви на једну – страну (ТД). 2. храмати. – Девојчето њим наевује на једну 
– страну, криви (Вој). 3. изр. криви шију нећкати се; обарањем главе давати 
знак неприхватања онога што се тражи. – Нема да кривиш шију, него че 
пристањујеш (Вој).

кривократија ж нов. хаотично стање система вредности (у породици, 
предузећу, држави, свету). – Неје демократија, него кривократија, дошло је 
време кој нат – кога може (Пир).

кривоча ж вет. трулеж папака код папкара. – Плануле су моје овце сас 
кривочу и са – шугу (Дој). Мукавица у – нође удара, а кривоча је друго, она 
се добива од голему влагу, од мокро у појату (ДД). Кривоча је преношљива 
болес; куде пасу теј овце, нагодину че се заразе друђе (Зс).

кривуљица ж део стабла, гране или корена, који по облику, димензијама 
и кривинама одговара за израду неке од пољопривредних алатки, криво дрво; 
уп. кривундељ. – Отидо у шибуту, там има кривуљице; ја омерљава које да от-
сечем, које че ми одговара (Пн).

кривуљице од л㎘скавће изр. нанизане шљокице у виду шара на одевним 
предметима. – Носиле смо литаци пртени сас кривуљице од л㎘скавће (ВЛк).

кривундељ м в. кривуљица. – У шупљар вртим с кривундељ пол㎘ка и из-
лезне гњездото сас јајца или пилишта (Брл).

крив㎘ц м мет. хладан ветар који дува претежно са источне стране, али 
и мења правац зависно од рељефа и јачине. – Крив㎘ц дува од топлодолскуту 
страну и најде све рупе, и све живо раскрива (Зс). Крив㎘цат че ни поједе, уши 
ни има откапу (Зс). Крив㎘ц дува од Копрен (Гос).

криз м врста кукуруза погодног за печење кокица. – Криз је б㎘цкава мо-
руза за булкање, а зовемо га и б㎘цкава моруза (Зав, ВЛк).

крило. 1. изр. крило од кокошку крило кокошке или ћурке које се користи 
за уклањање мрвица са трпезе после оброка. – С перушку, а кажемо и кри-
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ло од кокошку, смитамо трошице од трпезу (При). 2. изр. на крило пасе ићи 
скупа и померати се на жељену страну (стадо). – Овцете пасу на крило, 
наредиле се као по линију (Рс).

кришно прил. 1. кришом. – Бабата почела да пије, и пије кришно (Ру). 2. 
изр. неје кришно није кришом, јавно је. – Неје това кришно, че казујемо, че 
имамо скоро унуче (Зав).

крканција ж добра храна; обилна трпеза. – Волел је крканцију повише, 
него работу (Кр). Крканција и зајебанција, това че ни остане (НМл).

кркљави несвр. покушавати избећи, изврдати. – Кркљавил, пекљал и не-
како изм㎘кне на Турцити (Ру).

кркљица ж кртичњак. – По ливадуту има чучће, кркљице, па неје згодна 
за косење (Рос).

крлеж м зоол. в. крљеж. – Крлеж иде и на стоку и на човека, а и травник, али 
травник је помалечьк (Дој).

крља се несвр. 1. тетурати се (уморан, немоћан, пијан). – Почел се крља, 
стареје, године га налегле (Грш). 2. љуљати се у ходу. – Убав, богат, свете гле-
дамо у њега, а он се само крља, прави се важан (Сук). 3. полако и ритмички 
нешто радити. – Узни иглете па си крљај, крљај, па че си искараш чарапок 
(Пк).

крљеж/крљеж м зоол. крпељ; уп. крлеж. – Има крљежи и травници (Ос, Бз). 
Од травника порасте крљеж (Пк). Крљеж, а посебно травник, кажу неки да је 
исто, иду на слабу овцу (ТД).

крљешка ж (плетена) лотра у облику благо савијеног правоугаоника као 
под и наслон терету који се вози на предњем трапу рабаџијских кола, врста 
каруца. – Две врече могу да возим на крљешку, кажемо у и лесарка (Ру. Вој).

крљоше свр. тврдо заспати. – Уморан сам, чим стигнемо дома одма че 
крљошем (Јел).

крндељ м (стара) воћка са поломљеним гранама. – Сливе крндеље има у 
ливадуту; ни – с㎘м и садил ни – с㎘м и пољевал (Јел).

крне свр. доћи изненада велико зло. – Че крне нека склота и че помори 
народ (Соп).

крни нос изр. често указивати некоме на његову крупну грешку, пребаци-
вати. – Јутре че ми жената крни нос што сам ти дал паре на зајем (Гос).

крнуша ж посл. овца са оштећеним рогом; неугледна овца. – Дава (млеко) 
рогуша, ама дава и крнуша (Дој).

крњав нос изр. кратак нос; поломљен нос. – Он има крњав нос, тек㎘в се 
родил (Пир). Ако те ја ударам, че носиш после крњав нос (Пир).

крок нема там изр. нема приступ. – Она крок нема там, скарала се с брата 
и снау (Ор).
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кросно м вратило (на бунару; на разбоју; код поткивача). – За чуљу је 
кросно, а за разбој затезало (Зс).

кротачьк, -чка, -чко питом, миран; спор. – Мама ми је била кротачка 
једна (жена), неје волела да се кара (Ос).

кротну овце изр. успорити кретање, раширити се на пашњаку и мирно 
пасти (стадо оваца). – Има убава паша, кротну овцете, запасу се, умире се 
и прсну свака сама као коњи (Кр. Рс. Бе).

крошњас, -та,-то који је у виду корпе; који има рахитичне ноге у виду 
слова О. – Крошњасте нође има ко да је ујашил тикву печенку (ТД. Бе).

крошње за лазарицу изр. корпа прилагођена учесници лазарица. – За ла-
зарицу исплетемо крошње за лазарицу, оно је посебно направено (Пс).

крошњица за игле изр. корпица прилагођена за ношење плетива. – Бата 
ми исплел крошњицу за игле (Пс).

крпа ж анат. 1. један од четири дела желуца преживара, мрежавац. – 
Шћембе је код говедо: има шћембе, књиђе, крпа и сириште (Мр). 2. скрама 
која омотава унутрашње органе. – Каже се скрама ел крпа од заклану свињу 
(ТД).

крпак м врло дуга цепаница неодређене намене. – На дрвник има дрва 
крпаци, па че најдеш које је позгодно (Вој).

крпари несвр. фиг. животарити, с муком преживљавати. – Крпаримо не-
како с бабуту; тека че буде док смо живи (Јал). Крпаримо, помињујемо некако 
(ЦД).

крпес, -та, -то фиг. који (као да) је покривен крпама. – Овца вергоша: мрко 
лице, а преко снагу вергаво, крпеста, као крпе да има (При).

крпачка игла изр. велика игла за крпљење поњава, гуњева, врећа. – Купи 
си на вашар крпачку иглу, убаву (Об).

крпачка работа изр. лоше изведен рад приученог мајстора. – Јевтин је 
мајстор, али је при њега крпачка работа (Чин, Сре).

крпаџија м 1. мајстор који крпи (обућар, кројач). – Скоро че носим ципе-
лете при крпаџију (Пир). 2. слаб мајстор; приучен мајстор. – Немој да носиш 
това парче при крпаџију, скупо сам га платил (НМл).

крпељ м кратка (и неокресана) мотка. – Ударил га с крпељ по – главу 
(При. Бер).

крпена баница изр. врста пите од искиданих кора. – Крпена баница и на-
лагана баница, исто је (ВЛк).

крпиљћа игла изр. велика игла са широким ушима. – Крпиљћа игла је са 
– широћи уши, с њу крпимо врече, џакове (Пн).

крпљачек м дем. и пеј. од крпљак мала крпа. – Затисни га с тија крпљачек да 
не истича вода (Држ).
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крпори несвр. 1. крпити; радити повремено послове мајстора који крпи 
(обућу, одећу, лимарију). – Крпорим још; шијем помалко да не седим џабе 
(Пир). 2. фиг. трпети (оскудицу, немоћ), преживљавати. – Крпоримо некако, 
ама немамо паре, немамо брашно, све нестањује (Гра).

крс м 1. сапи. – На стоку најнаѕад што је, зовемо га крс (Км). 2. крста. – 
Однаѕад су прво сапи, па крс, па карлица (Дој, Јел). Кожу да држиш на крсат 
од туја болку (ДД).

крсти свр. дати име; наметнути (увредљив) надимак. – Лазарови жели 
и из жито излети зајац, и јед㎘н од њи окне зајац; тов чују жетваре, крсте и 
Зајаци и са су Зајаци (ТД).

крсти се несвр. крстити се и истовремено молити богу. – Крсти се да су 
ти сви живи; док су ти сви живи до тува је живот (Гра).

крстина ж унакрс саденуто снопље на пожњевеној њиви (5 до 21 сноп); 
уп. крст㎘ц. – У петину зденемо пет – снопа, у малу крстину седам, а у велику 
крстину двадесет и један (Вр).

крст㎘ц м, мн. крсци, в. крстина. – У крстину има шеснајес снопа а у крст㎘ц 
двајес (Дој). Рукољћа, па пешчица, па сноп, па се дене у крст㎘ц или крстину 
(Дој).

кртинка ж фиг. који је сладак, привлачан, млад. – Он убав, приличан, 
кртинка, ама неје ми воља за њега (Рос).

крћиш вода изр. много покисла особа (или брав). – Увати ме провала об-
лак од Чориндол до село и кад сам стигал бил сам крћиш вода (Пл).

круна ж кост из скочног зглоба јагњета или јарета, користи се за игру. 
– У Понор га кажемо круна, а у Држину га кажу каш㎘к, с њега се играмо 
круну (Пн).

круњачка ж круњача за кукуруз. – Тој што трошимо морузу кажемо и 
трошачка и круњачка (Цр).

крупа ж болови у стомаку услед преједања. – Јеловичанката је бајала и од 
крупу, и од свашта, само да узне паре (ВРж).

крупан млеч бот. бодљикави коров на запуштеним ораницама, који се 
бере за свиње и испушта густу белу течност звану млеч. – Млеч има ситан 
и крупан, поголем што је, он б㎘цка (Ру).

крупан тип㎘ц бот. врста типца Nardus sp. – Тип㎘ц, има га од две – сорте; 
јед㎘н кажемо ситан тип㎘ц, а јед㎘н крупан тип㎘ц (Сре).

крупица ж овећи комад камене соли. – За крупицу сол направимо рас-
колницу, па овцете приоде и лижу (Мр).

крупна (ли) па работа изр. ирон. великог ли посла; трапаво и површно 
урађено. – У, крупна па работа; очеш ли да те повалимо?! (Нш).
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крупна раставица ж бот. крупнија врста раставића. – Крупна раставица 
расте по баре (Гос).

крупна садина ж бот. опште име за крупније врсте влатастих трава које 
расту на поснијем земљишту и на припеци. – Крупната садина дојде како 
жито класата и искара клас на посно место, ж㎇т клас, стока у не пасе а у сено 
у једе (Гос). На крупну садину чулумката дојде више уоколено (Зс).

крупна црева изр. анат. дебела црева. – Има ситна црева, па крупна црева 
и дебело црево на крај (ДД).

крупначьк, -чка, -чко комп. од крупан овећи; виши; крупнији. – Крупначьк 
беше на порас (Гос).

крупно зева изр. прозевати се врло јако и готово непрекидно. – Ванул 
крупно да зева, готов је, немој му се надате (Брл).

крупно стамболче бот. висока георгина. – Имали смо и крупно и ситно 
стамболче (Пк).

крупнозубес, -та, -то који има велике зубе. – Крупнозубеста овца живи 
шес до седам године и порано губи зуби, него ситнозубеста (ДД).

крупнокласес, -та, -то који има крупан клас. – Ретко жито је крупнокла-
сесто (ВЛк).

круше не беру мојете руће изр. бранићу се. – Оно, круше не беру мојете 
руће, нечу му се дадем (Вој).

крушов, -а, -о који потиче од крушке; који припада крушки. – Цепили смо 
и вочће сливове и вочће крушове (Зс).

крфица ж рет. кита свадбара. – Турише ми крфицу на пазуку, ја у плати, 
тека се на свадбу работи (Јел).

крца несвр. јести са апетитом. – Седла и крца ли, крца, ублажило вој се 
јагњеће месо (ЦД).

крчан м тешка и неизлечива болест органа за дисање. – Крчан га ватило, 
гуџур га ватил, све ми стьпкал градинуту нечији коњ (Цер).

крчи несвр. 1. бранити се испуштањем застрашујућих гласова. – Квачка-
та се накостршила и крчи, брани пиличи (Мр). 2. кркљати (у смртном часу). 
– Крчал још кад га нашли (СГл).

крши се несвр. фиг. извештачено се извијати у куковима; уображено се 
понашати. – Јединац, па се крши, а нема ништа; кој је имућан, нема потребе 
(Рс).

кршка ж, мн. кршће мала и врло љута врста паприке. – Баба моја је на свак 
оброк јела по кршку, да њу отвори апетит (Тм).

кршно место изр. крш, беспуће. – Наша су села у кршно место, а неје 
било ни путове (Зав. Пк). Два – д㎘на косим, три – д㎘на износим, наше је место 
кршно место (Км).
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кувет м снага; здравље; весело расположење. – Нема снагу, нема кувет, 
нема весело расположење, не мож му заигра срце (Пок, ДД).

куд прил. код; поред; око. – Куд Забреџ куди водуту га најдо (Гос).
куделчица ж дем. од кудељћа мали свитак власи (вуне, кучина). – Гребемо га 

на дерак гребенац и увијемо га на кудељћу, на куделчице (Ру).
кудено прил. где. – Најубаво ми је било там кудено сам расла (Зав).
кудето прил. рет. кудикамо више. – Он је кудето помлад од мене (Вој).
куди прил. код. – Срето га пијанога куди Белу водицу (Гос). Че се најдемо 

довечер куди вас (Бс).
кудроша ж име козе са дугом длаком. – Окнем: е – ој, Кудрошо! и она 

дојде (Мр).
кужељ м рет. лако раздрешив чвор. – Закачће се наместе, па ремик или 

врцу провлечеш крз њи, па га навржеш на кужељ, на кукљар (Вој).
кука ж мн. куће 1. кривина; окука. – То место има с куће пут па га окамо 

Куће (Км). 2. штап са кратком рачвом за извлачење сена или сламе из стога. 
– Нечу да скубем сеното с руће, б㎘цкаво је, него че си направим куку (Пет. 
Вој). 3. фиг. подругљива и грабљива особа. – Он је кука, неје лопата, че те пак 
закачи да му дадеш без паре и после че ти се смеје (Изв). 4. изр. че га закачи 
кука: а. долази му ред да иде. – На годину че те закачи кука, че идеш војник 
(да си) (Вој). б. трпеће последице. – Крал бостан и он сас њи, и њега че закачи 
кука (Пет).

кука и искука изр. по навици, често тражити помоћ; просјачити уз 
кукање. – Научило тека: кука и искука, нече само да си произведе какво му 
требе (Сук, Вој).

кукаља за свинћу изр. тољага са благо подвијеним дебљим крајем, по-
годна за игру свинћа. – Има си посебна тојага за туја игру, кажемо у кукаља 
за свинћу (Гос).

кукољдеда м бот. в. кривдеда. – Ми туј траву што рано излази не кажемо 
кривдеда, него кукољдеда (ТД).

куку – мау узв. карактеристично оглашавање кукумавке и кукавице. – 
Кукавицата кука куку – мау, куку – мау (Вој).

кукуљ м закривљени крај на (коледарској) тољаги. – Крупчање пазе да им 
коледарска тојага има кукуљ (Гос).

кукуљдеда м бот. в. кривдеда. – У Добродол туја травку, што рано упролет 
излази, окају кривдеда, а ми у окамо кукуљдеда (Пок. ТД). Кукуљдеда нема 
цвет а искара листови на тачкице (Зс). Кукуљдеда је това што ти описујеш 
како кривдеда. На кукуљдеду су поситни листови, а на чобанку су и лис и 
цвет покрупни (Дој, Јел, Пк).
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кукуљес, -та, -то који је (благо) закривљен на једном крају (штап, 
тољага). – Кривачка за свинћу је кукуљеста (ТД).

кукуљица ж 1. један од два дела кљуна. – Кад ор㎘л млого остареје, 
кукуљицете на кљуницуту му се млого закукуље и не мож више да се рани 
(Сук). 2. капуљача. – Турали му у кукуљицу од гуњу камик и он га тека носил 
цел д㎘н (При).

кукумавка ж врста птице сличне буљини, кукувија. – Кукумавка стане на 
кућу па кукумау – кукумау, и кажемо некој че умре из туја кућу (Вој).

кукурег м бот. кукурек. – Има две врсте кукурег – плодни и мушки. Мушки 
се увива на сврдоловчичи и отрован је, али кад измрзне јесени овцете му једу 
петељку од листове (Ру).

кукурек јединак м врста кукурека. – Одвара од кукурек јединак се прска 
за од златице у кромпир (Гос).

кукурузан м петао који се истиче величином. – Голем пет㎘л, кукурузан, 
накукурушил се, кокореши се кад слезне од кокошку (ТД).

кукьљци м ситна чипка. – Ситнуту чипку окајемо кукьљци (Рос).
кулак м главица на доњем крају дирека, зубац који онемогућава његово 

померање изван лежишта. – Дирек има на долњуту, подебелуту страну, ку-
лак, који улази у камик на који се потпира (Км).

кулучар м фиг. слуга. – Слуга бил, кулучар цел живот (Вр).
куљаје несвр. шикљати. – Куљаје крв, не мож ђу заустајмо (Вој).
кумица ж кума која венчава и крштава. – Кумица је која је венчала, а ку-

мача је која је венчана (Вој. Км).
кумицавела ж зоол. врста птице. – Кумицавела је шарена и убава, прави 

висећо гњездо у које – било дрво, са три – конца га врже и оно се љуља (Вој). 
Кумицавела као љуљашку прави гњездо на сливу (Пл).

кумува се несвр. кумовати, бити повезан кумством. – Кажемо кумуву се, 
ама кажемо и кумују се, исто је (МЈ).

кумће м дем. вок. од кум. – Здраво – живо, кумће, какво работите (Вој).
кумулија ж зоол. врста птице. – Кумулија на сам в㎘р на ореј гњездо пра-

ви (Бз).
кумша м рет. 1. венчани кум. – Он му је кумша, он га крштева (Пир). 2. дем. 

(млади) кум уопште. – Гледе, кумша веч порасал, че га женимо (Вој).
куна ж зоол. врста птице. – Има птица куна, знал сам која је (Вој).
кунтав, -а, -о рет. натмурен. – Када је некој кунтав, мрштав, знам да неје 

добар; лош човек се брзо познаје (Д – Сн, Пир).
купило с оно што се купује (за храну). – Немам ништа, све на купило; 

това је град, неје село (Бе, Пир).
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купне свр. (повремено и мало) купити. – Стрина – Љуба ме сажали и по-
нешто ми купне (Вој).

курвино око с бот. врста баштенског цвећа које ноћу јако мирише. – Кур-
вино око или швалерово око, исто је, оно преко – ноч јако мерише (Пир).

курвосује се несвр. курвати се (не кријући). – Курвосује се с једнога – дру-
гога (Пир). Курвосује се мајћата, брука черћете (Сук).

курца се несвр. вулг. курвати се. – Она се са почела курца с њега (Пир. Кр).
куско прил. прип. кратко, кусо. – Куско да је, новшко да је (Држ. Вој).
кускун м каиш испод репа коња везан за седло. – Кускун или подопашник 

је каиш на коња испод реп, а ждрепченик је код чезе, да се не смица кад иде 
низбрдо (Мр).

кут м угао од огњишта према зиду у којем се налазе саџак, сач, ватраљ. – 
Кут је простор између ѕ㎘д и горњу страну, и там стоју црепње, саџак, вршник, 
острушка и ожег, и седне понекој да се греје (Гос).

кутеж м дечја игра жмурке. – Играмо се кутеж, деца малечка (Цер).
куткуда – куткуда узв. подражавање кокошке која се оглашава када снесе јаје: – 

Квачка квачи, а кокошка крека, а кад снесе она куткудаче куткуда – куткуда 
(Вој).

куткудаче несвр. оглашавати се кокошка која је управо снела јаје. – Кут-
кудаче кокошка окол појату, требе је снела у сеното (Држ).

кутлаћа ж ручконоша од керамике са лучном дршком преко отвора. – У 
кутлаћу квасимо млеко и носимо га на њиву (П – Пж, Орљ, Бз).

кутрак м вијак; кратка дрвена полуга за затезање. – Када вржем дрва 
или друго на кола на кутрака, не мож се одврже (Чин).

кутулица ж косачев прибор који везује испод колена и у коме држи брус у 
води. – Наши кажу кутулица оној за острило за косача (Б – Го, Гњ).

кућа ж рет. соба са огњиштем. – Кућа смо звали там куде је огњиште; оно 
је насред кућу, а лево и десно су собе (2015, Мирољуб Стојичић, 1934, Б – ЦЈ, Гњ).

кућарка ж жена која је задужена за послове у кући. – Ја сам тој лето била 
жена кућарка (Бз).

кућевник м домаћин (који ради и уме да стиче и и да брине о домаћинству). 
– Он је бил кућевник на тија дом; стварал је и држал домат (Бс).

кућевница ж жена која уме да стиче и брине о својој кући. – Добра жена, 
кућевница и ижодомница (Пир).

кућерак м макар какво боравиште; најпростија кућа. – Лењави, не мож 
да скрсте ни кућерак, него живе ко на појату (ВРж).

кху – кху, к㎘ – х㎘ – у узв. којим се подражава тежак кашаљ: – Лежал је десетина 
д㎘на и само је кашљал кху – кху, к㎘ – х㎘ – у (Зав).

куце с деч. кученце. – Бабино куце, бабино мушко детенце (Б – Вв, Пир).
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куче. Чијо ли че куче липче изр. како то да се деси; то од тебе нисмо 
очекивали (позитивно изненађење). – Ти си дошла у нас на – госје, чијо ли че 
куче липче (Вој. Грш. Сре).

кучечка трава ж бот. врста корова који расте на запуштеним ораница-
ма, пасји језик. – Чул сам за кучечку траву али не знам да – ли у има у наш 
топрак (ВЛк).

кучка бачијарска изр. опака жена; жена велика свађалица. – Ти, кучко 
бачијарска, ти све правиш карање (Пир).

кучољак м измет пса. – Лечила је од туј болку сас кучољак (К – ЦВ, Мр).
кучћино добо изр. зло време; време велике оскудице. – У кучечко време, у 

кучћино добо доправимо кућу (Б – Го, Гњ).
кьл㎘ц м 1. мн. к㎘лци клица. – Васуљат пуштил к㎘лци (Вој). 2. фиг. порекло. – 

Не знам одокле ми је кьл㎘цат (Кр).
кьљаје свр. избацивати клице, ницати. – Сува земља, не може семето да 

кьљаје (Бер, НМл).
к㎘љи свр. исклијати. – Компирете кьљили у зевник (Сук, Чин).
кьљ㎘ц м фиг. удови; прсти. – Пази да си не строшиш кьљцити, обуј се 

(СГл).
к㎘нћав нос изр. прћасто изобличен нос; прћаст нос. – Момчето има 

к㎘нћав нос, неје за мој рачун (Пир).
к㎘ра се несвр. превише се физички трошити (човек). – Нече народ да се 

к㎘ра, да се троши; нече да троши снагу (Брл). Волим да се к㎘рам, да се за-
марам, да се трошим; тека се одржавам (ВЛк).

к㎘с пет㎘л изр. петао са слабо развијеним крилима и кратким репом. – 
Подрипкује како к㎘с пет㎘л (Пк). К㎘с пет㎘л си је пиле до – века (Рас).

к㎘т – к㎘т – к㎘т узв. којим се ваби пас: дођи! – К㎘т – к㎘т – к㎘т, тека мамимо 
куче (Зав – ддл).

к㎘ша га ватил изр. 1. изненада оболети од неке (теже) болести. – 
Кашљем, че ме вача некакьв к㎘ша, некаква болка (Брл). 2. фиг. олењити се. 
– К㎘ша ђу ватило, почела да оди непрана и незакрпена (Км). Боље одма да си 
завршим работу, че ме после улови к㎘ша, па че ми остане работа (Кр).

Л

лабавоус, -(т)а,-(т)о брбљив, лајав; који не чува тајну; уп. лабавоустив. – 
Жена ми лабавоуса, све исприча на женеве какво радимо када легнемо (Тм).

лабавоустив, -а, -о, в. лабавоус. – Ти си лабавоустив, мора да кријемо од 
тебе кућне тајне да и не износиш преко праг (Цер).

ладавина ж хладовина. – Данас ладавина, добро време за у поље (Бз. Рг).
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ладнеје несвр. постајати хладније; хладити се. – Ладнеје времето, об-
лачи се убаво (Км). Вану да студеје, да ладнеје, зајесени се веч (Сук).

лажица м рет. кашика. – Лажице правимо од ситан јавор, он је тврд, одго-
вара (Зс).

лазне свр. почети гмизати мноштво (црва, бува, вашака). – Че ни лазну 
црвје од теја але штрокаве (Кр).

лајач м свађалица; алапача; оговарач. – Она је голем лајач; ни овчарска 
пцета ђу не мож надлају (Јал).

лаје несвр. фиг. говорити без много обзира. – Ја млого и лајем, па њим реко 
отворено (Пок).

лајсе / лаје се реч. изгледа; вероватно је. – Оно, лајсе да че буде (Јел. Рос). 
Млеко че има, лајсе, двеста ћила (Д – Бћ, Пир).

лајна. За никаква лајна неје изр. некористан је; не може да обави ни 
један задатак. – Ти за никаква лајна неси бил; неје требало теб да прачамо 
на туја работу (Сук. Грш).

лајће м/ж/с само у вок. рет. драги. – Де, лајће, да ископамо појатку, а около 
за лозје (Км).

лаком, -а, -о халапљив. – Лаком, лакомо дупе, гледа само он да се наједе 
(ТД).

ламка несвр. фиг. покушавати ухватити; покушавати наћи. – Ламкаш га 
по годину д㎘на и не мож га сретнеш (Соп).

ланско лето изр. прошлог лета. – Ја ланско лето улови јеребицу (Ш).
лапавина ж брбљивац; непоуздана особа. – Лапавина, неје му домаћинска 

реч (Кр).
лапи несвр. халапљиво јести, ждерати. – Оно жешко, а он одма поче да 

лапи, па се изгори (Рас).
лапушес, -та, -то 1. који је широк, дуг и заобљен (о листу). – Лопен има 

лапушести листове (Пк). 2. фиг. који има широко, пуно и заобљено лице. – Бош-
ко је крупан, лапушес; има широко лице, дундес дојде (Рос, ВРж).

ласа ж бот. врста биљке. – Имаше једна трава, зовемо у ласа, заборавила 
сам која беше (ВЛк).

ласес, -та, -то који преко главе (лица, кљуна) има црне и беле пруге. – Си-
нигар је по величину као врабац, а онака је као ласес; преко лице има црне и 
беле пруге од чело до кљун, а окол очи сивкасто – жућкасто – белкасто (Зс). 
Лоска или ласоша је коза која је ласеста у лице (Гос. Зав).

ласнује се несвр. живети са што мање брига и обавеза. – Гледа да се што 
мање ради, да се ласнује (Зав).

ластија ж погодност (за живот, рад, кретање); уп. льснија. – Живил је на 
ластију, јединац из богату кућу, слуђе су имали (ВЛк).
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латав, -а, -о који је лоше направљен, незграпан; истрошен (о алатки). – 
Оно и које има ошов, оно андраво, чољаво, латаво, никакво неје (Пир).

латин м в. латинка. – У градинче смо имали кандил, латин, селин, јесенче 
(Б – Сц, Пир).

латинка ж врста баштенског цвећа, драгољуб. – Латинка напушта ло-
зице позем и цьвти жуто и шарено (Мр).

лебат ђи искарује изр. хлеб им достиже (у току године). – Искарује ли 
ви лебат, млого сте на једењето (При).

левац м/ж/с рет. особа која брзо жање. – Ја сам била левац, најбрза у свете 
жетварће (Гос).

левина ж 1. велика зграда (кућа; економска зграда). – Колће су си левине 
у град (Б – Бш, Пир). Левина је помоћна зграда – шупа, појата или плевња (СГл). 
2. највећа просторија у кући. – У кућу имамо одају, левину, ижу и ћилер, а 
кажемо га и ћилерче; тека су и звали наши стари (ВЛк. Гос).

левосује несвр. красти. – Лоповска кућа: башта њим левосујеше, исто и 
мајћа њим, а после и синовете (Брц).

легне време изр. мет. непрекидно падати киша. – Легло времето, ћиша д㎘н 
– издьн, не дава ни да работимо у поље (ПРж).

легне свр. ужлебити се, лећи у лежиште. – Пазимо да легне греда там 
куде смо усекли (Пет. Држ).

ледљиво прил. са глатким ледом, клизаво. – Окол чешмуту ледљиво, пази 
се да се не прзнеш (ЦД, Бер).

лежачав, -а, -о који је пао на земљу (о вегетацији). – Кажемо лежачаво 
дрво које падне, или лежачава трава, лежачаво жито, када и обори ветар (Зс). 
Лежачаво жито које је, оно прорастује (Зс).

лежи несвр. ноћити. – Лежал сам при њи неколко пути, приме ме човеци 
домаћинсћи (Гос. Зав).

лезет м опуштеност; безбрижност. – Живи на лезет, има све што вој 
требе (Вој).

леја ж леја за расад на земљи (а не на ђубрету). – Леја је назем кад га 
прајмо, а расадник на ђубре (П – Пж, Орљ).

леле узв. за изражавање чуђења, изненађења. – Леле, васуљат пресолен (Зс).
леле и преко леле изр. не може бити горе, лелек до небеса. – Са је ста-

нуло леле и преко леле у нашу кућу (Тм).
лелеје (се) несвр. фиг. скитати (мушкарац). – Он је лелејал и по жене, неје 

му ни тој остало (Ш, Бз).
ленгер м рендген. – Ишла на ленгер, има јевтику (Пк). На ленгер му про-

нашли да има лошуту болку (Сук. МЛк).
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лењавштина ж ауг. лењивац. – Беше голема лењавштина, а неје га било 
срамота да тражи да му давамо од наш труд (НМл).

лењавшьк, -шка, -шко прилењ. – Она је голема плетуља, али је лењавшка 
за сваку работу (Пк). Они малко лењавшћи, па њим све недостиѕа, несу ис-
пестували (Зав).

лењи се несвр. 1. постаје лењ. – Поче се дете лењи, ману да слуша, не 
завршава работе (Цр). 2. фиг. одлагати ејакулацију; успоравати завршавање 
сношаја. – Поче се лењи, не свршава на време, њему до игру (Ос).

лепо, та свет нема изр. не може бити лепше. – Лепо поје, та свет нема 
(Бз).

лепен м бот. лепух Verbascum phlomoides. – Има нисћи лепен, кора на 
земљу, големо лисје. А онија што расте високо има т㎘нко лисје и оно иде 
горе (Зс). Лепен, црвен, и цветови иду навише, стабло лепен (Зс).

лепендек м 1. најбоље решење (поступак; средство); особа која најлакше 
решава проблем. – Он је лепендек за туја работу, иде му од – руће (Пир). 2. 
вербални обрт; трик; шала. – Знаје лепендеци, али не знаје у домаћинство 
да си управља (Мр).

лепенка ж бот. в. лепен (1). – Лепенка је жута, расте до један и по до два ме-
тра, листови као воловсћи језици и има плесњиви изглед. Јед㎘н лепен маав, 
а горе што расте млого маав, па ко маовину да уватиш (Зс).

лепотиња ж угодност. – Како смо живили, таја лепотиња се више не врча 
(Пир).

лепушас, -та, -то лепушкаст. – Он лепушас и узел лепушасту девојћу, па 
милина да ји гледаш (Цр).

лепушкав, -а, -о в. лепушас. – Ја сам лепушкав човек, оч ли ме некој узне 
за овна (ДД).

лесарка ж 1. двоколица од предњег дела рабаџијских кола са плетеном и 
благо савијеном лотром на задњем делу, која је клином повезана са рудом. 
– Подвоје се кола, па се тури на предњиштата крљешка или лесарка за (у) 
воденицу, проврти се процеп и тури клин, с㎇пци, и две – врече могу да возим 
(Ру). 2. део појате ограђен лесама за издвајање дела стада или јагањаца. – 
Добра и голема појата има: појату, плевњу, колибу, трљак, јагрек, загон, зев-
ник, кочек за јагањци, козарник, млзарник, бабицу и лесарку (ВЛк).

лесице ж мн. троугласти део задњег дела запрежних кола. – Лесице 
имају клин који и врзује с растоку и с предњиштата (Ру).

лесичина ж бот. лисичина Echium vulgare. – Има једна жлта лесичина, а 
друга дојде лила боја (Зс). Лесичина има и на ливаду и на обложину, жлто 
ситно цьвти (Ру).

лескар м шума леске. – У лескарат чучнул и чека с пушку (Рос).

– 172 –



775Допуна Речнику пиротског говора

лесовит, -а, -о танак, висок, јак и складан. – Лесовита, кршна са – снагу, 
неје цеперикава, неје буава (Пок. ДД. Гра).

летња брусница ж бот. боровница Vaccinium myrtillis. – Јесења брусница је 
црвена, а летња брусница је црна (Зс).

летњице ж мн. пар дрвених сандала са каишкама. – Летњице су с каишће 
а сандале су без каишће (При. Пет).

лећаив, -а, -о подводан; јако влажан. – Там лећаиво, млакаиво, не дава 
добру траву (Гос).

либаде с горња женска хаљина широких рукава, украшена срмом. – У 
град су имућне жене либаде носиле, убаву горњу дреју украсену са – срму 
(Пир).

либне свр. изненада јако ударити (преко носа). – Дојде ми да ју либнем 
(преко нос), да се мож оћути (Цер).

ливадар м бот. 1. нека коровска трава у стрнинама. – Ливадар има ци-
клама цвет по боју (Гос). Ливадар плаво и црвено – розе ц㎘вти, не иде из-
над жито и има црно зрно ко на арпаџ㎘к лук, као леча (Гос). Ливадар има 
ситан цвет, плав, на сваћи чланак цвет, и по једно или две зрна. Чулумчице, 
и унутра зрно ко жито да је, боји леб модро, па поцрнеје леб. Највише оно 
боји леб (Зс). У жито расте ливадар и прави плави цвет, а иде као реп који се 
лепи за дреје (Зав). Ливадар како шушњар, али црвено како гајтан цьвти, има 
више гранчице него шушњар, али је поситно од њега (Соп). Кад омесе леб, 
он дојде црн од ливадар. Ливадар се умерише у жита упролет кад се плеви. 
Накара с㎇пје у житото и жлто цьвти. У чисто жито не мож га раздвојиш, а 
леб од њега зелен и благ (Зс). 2. врста лептирњаче. – Ливадар је ситан граор 
који цьвти црвено и модри леб; кад је жито као рујно, највише има ливадар, 
и зрно му крупно по оди жито (Зс). Ливадар плаво цьвти; шушњар и ливадар 
горе ливаду (Соп).

ливрав, -а, -о бистроок. – Детето ливраво и оче све да види и да запази 
(Рос, ВРж).

лида несвр. гледати радознало у свим правцима. – Кој је поштен он има 
мирне очи, нема очи да му мрдају, нема да лида лево – десно (К – ЈИ, Цер).

лидав, -а, -о који је радознао; који је вредан. – Ја сам лидава, пргава (Ос).
лизгаво прил. клизаво. – Немој там да проодиш, млого је лизгаво (Пир).
лизгавица ж клизавица; блатњав и клизав пут или стаза. – Заледило се,
 пред вратата опасна лизгавица (Вој).
лизне се свр. клизнути се (изненада). – Лизну се на ледат сасве стовне 

(Пир).
лијаришта с мн. лукавост; подвале. – Лијаришта никаква не подносим 

(Кс).
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лик м лице. – Ја сам си насмејана у лик откако сам си (Пок).
лиле, ли – и – ле, леле – варај мајчице мила! узв. када се упадне у велику 

невољу: (неповољна) вест. – Лиле, ли – и – ле, леле варај, мајчице мила, како 
тека да се деси да умре најубав човек у село?! (Рс).

лимбе с стара чипка (у виду увета, или дуга, или троугласта) за прекри-
ваче и кошуље. – Лимбе је стара чипка за прекривачи и кошуље; дојде или 
како уво, или је д㎇га, или троугласта (Пир).

лингав, -а, -о 1. вредан; витак и леп. – Беше девојче по меру, лингаво, 
убаво (Брл). 2. мршав. – Детето млого лингаво, сас кво га раните? (Брл).

лисас, -та, -то који има шару или белегу преко њушке, чела или главе. – Он 
имаше лисасту кобилу, млого се је убаво слушал сас њу (ТД).

лисес, -та, -то који има (белу) шару лево и десно по дужини образа и црну 
браду (брав). – Лисеста овца има (белу) шару низ образ, лево и десно, и црну 
браду, и почесто је бела овца а ретко црна (ТД).

лисица ж део запрежних кола или саоница из два дела који у виду тро-
угла и преко клина повезују срчаницу са задњим трапом. – Сане имају две 
струће, две сане, два оплена, четири с㎇пци који се не ваде, него се заглављу, 
и насред је лисица (К – ЦВ, Пир).

лисице на брану изр. део бране који се састоји од два дрвета подешена 
да праве троугао у да држе трње или даску када се брана. – На брану има 
лисице које држу трње и исте су како на задња кола (Мр).

лисичина ж бот. в. лисичја стопа. – Лисичину рачунамо у четри најотровне 
траве (Пк). Лисичина трава плаво цьвти и пецка као коприва (К – ЦВ, Мр).

лисичја стопа ж бот. лисичина Echium vulgare; уп. лисичина, лисич㎘к. – Није 
туј траву од змије зовемо и лисич㎘к и лисичја стопа, а П㎘клешање у зову 
само лисич㎘к (Дој).

лисичњак м бот. врста корова на запуштеним ораницама. – Лисичњак 
има длакави листове, цьвти плаво и црвено, и расте у запуштену њиву (Чин).

лисич㎘к м бот. в. лисичја стопа. – Лисич㎘к расте голем и има га там куде је 
земља работена (Зс, Ру).

лискав, -а, -о плитак, каменит (земљиште на лискуну). – Садина расте у 
камање, у лискаво, посно, куде је вода однела (К – ББ, Пир).

лисковача ж обрштена грана лисника. – С лисковаче зачас напалим 
вурњу (ВЛк).

лиснати метиљ м вет. (крупни) метиљ. – Има рудинсћи или ситан метиљ, 
који неје толко опасан, а онај лиснати метиљ, он је крупан и опасан (Дој).

лисник м садевене лиснате гране и припремљене за зимску исхрану коза 
и оваца (на земљи у облику купе; у разгранатом дрвету; делом у дрвету а 
делом уз њега на земљи). – Лисник је и у дрво и на земљу (Км).
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листичи м мн. в. листовчичи. – Морач, листичити му рескави (ВЛк).
листовчичи м мн. дем. од лист㎘к м врло мали листови. – Жвачемо листовчи-

чи од ћисаљак жедни када смо (Зс).
литеје несвр. хабати се (одећа, постељина). – Које често облачиш, оно 

литеје, не може више да буде како ново (Чин. Пет).
литка несвр. 1. дем. летети. – Литка мушица окол ламбуту (Пет). 2. по-

времено летети. – Дивете гусће литкају окол водуту, нема – нема па литну, 
преместе се (Брц). 3. изр. литка му дупе непрекидно радити; трчкарати, не 
мировати. – Море, дедо, че ти литка дупе цел д㎘н на косидбу (Д – Пг, Пир).

литну му краци изр. руг. пасти са положаја (уображени моћник). – Лит-
нуше му краци и њему, са че и он једе сиротинсћи леб (Пир. Чин).

лито прил. глатко. – За т㎘нак литак т㎘нко се преде у два – нита и лито се 
ткаје, равно (Брл).

литре ж мн. лотре. – Литре користимо кад превозимо сено, снопје, шушће; 
оне иму одозгоре рогови да задржаву тој што возе. (Цр). Распонка држи ли-
тре да се не саставе (ВЛк). Литрила су кривата дрвја, а ㎘ржишта су пречће, 
тојашће (ВЛк).

литрило с једна од двеју греда које чине лотру. – Улезо там да отсечем 
литрило, па вади трепетлиће с корење, с кљунове (Ру).

лицка се несвр. помало пробати; полако пити. – Љута рећија се не лицка, 
него се пије одједнуш (ЦД).

личарје с геогр. присоје; присојна страна. – Нашето је личарје, па изгори 
моруза ка је жега (Јел).

личеје несвр. одговарати (брачни друг; одећа, накит). – Кад се облече 
убаво, личело му је на правога господина (СГл).

лишаивац м бот. руса; уп. лишаивка трава. – Трава руса или лишаивац за 
лечење од лишу, пушта жлто млеко, па се намаже (Гос).

лишаивац м бот. једна од биљака које лече русу и друге болести коже. – 
Млеч лишаивац, високо расте, жлто цвеће, рескав лис бел стоји, сок црвен 
пушта када се прећине (К – ЦВ, Пир).

лишаивка трава ж бот. в. лишаивац. – Лишаивка трава је лековита (Рос).
лишчичи м мн. рет. од лишч㎘к мали листови траве који чувају веш од 

мољаца. – Жене су турале у веш за од мољци некакви лишчичи о – траву (Дој).
логове. У логове да падне изр. да постане одузет. – У логове да паднеш па 

да се оковеш (ТД).
логоветин м рет. вођа групе печалбара. – У Румунију он им логоветин, не 

ради, води туј групу (ВЛк).
лозињак м зб. гомила исечених ластара винове лозе. – а си завачам огањ 

с лозињакат (Држ, БЧ).
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лозица ж бот. 1. врста собног цвећа. – Имала сам у саксије мушкатлу, ло-
зицу, резетлу, покривку и зевалце (Гос). 2. фиг. порекло; потомак. – Од какву 
(добру) лозицу какво чудо испаде (Зс).

лозиште с пеј. виноград. – Големо лозиште имамо и голему работу у њега 
(Пир).

лозјарска праскова бот. старинска сорта бресака која се гаји само по 
виноградима. – Лозјарсће праскове има жлте, беле, црвене; праскова је 
лозјарско воће (Ру).

лоји се несвр. прелазити у чврсто агрегатно стање (лој, маст, топљено 
масло, восак, вода). – Мраз, водата се поче лоји на пенџерете (Вој). Маслото 
се веч лоји, одма га пресипуј у судове (Вој).

лојчица ж дем. од лој лој око унутрашњих органа. – Обери лојчицуту од 
цревата, крезлицете, па и тури на жар (ТД).

ломав, -а, -о ломљив. – Бели брес, гранће му иду нагоре, он је ломав за 
јер㎘м, не одговара (Ру).

ломот м галама; дрека. – Голем ломот праје дечиштата, беснеју, не могу 
си пооратим са – жену (Вој).

лом㎘к м мн. ломци поскурица. – Лом㎘к за задушницу, колач㎘к као пепељаш 
(Рс).

лопара несвр. 1. брбљати. – Са лопарам, причам и што требе и што не 
требе (Пир). 2. оговарати. – Иде от – кућу на кућу и час лопара за једну час 
за другу (жену) (Пир).

лопата за наврљување леб у вурњу изр. дуга и равна дрвена лопата 
којом се убацује хлеб у хлебну пећ. – Продал ми је лопату за наврљување леб 
у вурњу (Вој).

лопач м бескарактерна и брбљива особа која говори скаредно не обазирући 
се на околину. – Он је голем лопач, љопавина је голема (Пок. Кп. Нш).

лопов㎘ц м врста клепетуше која се јако чује и која се везује на говече. – 
Ѕвон㎘ц и лопов㎘ц, исто је, само што се лопов㎘ц тура на говеда, а ѕвон㎘ц на 
овце. За говеда је поголем, и разликује се по боју глас, и врзује се на меде-
ницу на најбоље говедо (Јел).

лопужес, -та, -то особа склона подвали. – Лопужес је: обрта га тека, об-
рта га овака, обрта га онака, док те не превари (Брц). Млекарицата је лопу-
жеста, неје тачна (Гос).

лопчуг м житко блато. – Напримо лопчуг за пловће (Цер).
лочка ж локва. – Локва или лочка, там куде се стица вода, кажемо и једно 

и друго (Зс).
лоша болка изр. рак. – Умрел од лошуту болку (ВРж. Пир).
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лоша реч га прати изр. о њему се само лоше говори. – Залуд смо добри и 
паметни, кад ни лоша реч прати (Гра).

лошњав, -а, -о нездрав, болешљив. – Лошњав он, лошњава и бабата, а 
сами живе (ТД. Зс).

лошњаво му изр. болестан је. – Да му неје лошњаво (ТД).
лошотиња ж болест; невоља. – Закачи ме лошотиња и са нес㎘м како 

требе (Ш. Цер).
лубеничарка ж врста јабуке која има црвено месо. – Јаблка лубеничарка, 

црвена када у расечеш (Брл).
луговина ж плодна земља поред реке (коју река ретко плави). – Куде је са 

Тигар, све луговина, све је било наша земља, најубаве њиве ни узеше (Гра).
луда тиква ж бот. биљка чија се лоза у пролеће брзо пење уз ограду. – На 

Џурџовдьн одвечер у крмило смо турали млеч, луду тикву, селин (Чин).
лудача ж бот. дебељача Brionia alba. – Лудача рано пушти д㎇гу лозицу, па 

ђу уплитамо у венци на Џурџовдьн (Д – ГДр, Пир).
лудоча ж бесна жена. – Какво оче таја лудоча од тебе, сине? (Бер, Јал).
лужан, -жна, -жно који је запрљан сопственом балегом. – Влачи се ко 

лужно куче (Зав).
луѕне свр. јако ударити (у леђа, груди, главу). – Луѕну га неколко пути и 

затаји га (Рс). луѕни га, нане, или ја че га луѕнем (Д – Бр, Пир).
луксузирује се несвр. нов. трошити новац на бесмислице. – Огаздела, па 

се са луксузирује, оче сви да виде да се дигла нади сви (Бла).
лула-лула-лула узв. при љуљању и успављивању детета: љуљам те, љуљам те! 

– Дете кад успављујем, појем му лула – лула – лула (Кп. Држ).
луланѕа ж пушач на лулу. – Деда њиан луланѕа бил, на лулу пушил, па су 

по њега Луланѕе (Рос).
лунга несвр. рет. лутати. – Сваку годину лунгајоше по село (Соп).
лунѕа несвр. тући. – Лунѕа ли га лунѕа; удара ко у стару канту (Вој).
лутка ж име од миља које невеста даје најмлађој заови. – Најмладуту 

з㎇ву, она беше још дете, назвала сам лутко; тека су звале младу з㎇ву и друђе 
снаје (Рс).

лутће. Да му пројду лутће изр. да престане да мисли на нешто; да пре-
стане да се јогуни. – Губи се док ми пројду лутћете, а после дојди (Км).

луч-луч-луч узв. овцама при раздварању више запата из заједничког стада при поврат-
ку са паше: излази, излази, излази! – Када двојимо овце окамо луч – луч – луч и 
свака се двоји на своју капију (Вој).

луша ж рет. остатак на дну суда при топљењу масти или маслаца, троп; 
остатак по издвајању млечне масти при прављењу белмужа, белмуж. – 
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Јуримо пцета окол кућу да се окрене белмуж. Кад почне да плива у маслац, 
опекло се, оцедимо масло и чукам лушу да се исипе (Ру).

л㎘бне свр. омршавити. – Нек једе помалко, тека че л㎘бне (Сре, Чин).
льжник м/ж/с лажљивац; лажљивица. – Она је станула голем льжник, 

ману да њој верујем (Кр).
льжидете с зоол. врста мале птице која, летећи поред реке са камена 

на камен, непрекидно поскакује подижући и спуштајући тело Motacilla. – 
Льжидете иде поред реку, поред вирови рипа, нема га на друго место (Ш)

л㎘к на орату изр. брбљива будала која лако каже оно што не треба. – 
Поиспитај га изокол, он је л㎘к на орату, све че ти искаже (Кр).

л㎘ка вода изр. врло питак извор (млаке) воде. – Л㎘ка вода кажемо извор 
куде је добра вода за апетит а неје млого ладна (Изв. Бс. ДД).

л㎘скавица ж 1. бот. Vicia sativa, Latyrus tuberosus и њима сродне врсте 
лептирњача као коров у стрнинама; уп. л㎘скавка. – Граор је покрупан од 
л㎘скавицу и горчив је (Зс). Л㎘скавица бело цьвти, граор плаво (Ш). 2. шљокица. 
– Л㎘скавице на литак, убаво да изгледа, а може и на шамију (Ру).

л㎘скавка ж бот. в. л㎘скавица. – Л㎘скавка црвено цьвти; укачи се на жито па 
га закрпи одозгоре (Гос). Л㎘скавка цьвти црвено, широки листови у жито као 
код грашак (Гос). Л㎘скавка има црвено – љубичасти цветове и д㎇ђе попушће 
(ВЛк). Л㎘скавка црвено цьвти (ВЛк). Л㎘скавка цьвти бело (Мр).

льснија ж в. ластија. – Жетвуту завршимо л㎘сно, на льснију, роднине ни по-
могоше (Јал). Льснија там за орање (Вој).

л㎘снина ж ораница испод шуме. – Л㎘снина је њива испод шуму (Цер).
л㎘сно прил. погодно (за живот, рад). – Дадомо му све да има куде да живи 

и са му је там л㎘сно (Вој).
льсци м мн. продавци предмета који блистају, сјаје. – Льсцити ми про-

дадоше л㎘скавчета, а она убава, л㎘скају се, льшту се (Дој. Рс).

Љ

љаје несвр. шикљати. – Донесоше у на дрвја, крв љаје (Гос. Сук).
љига м/ж пеј. балавац, слинавко. – Ћути љиго, ти ли си наш㎘л да ми даваш 

памет (Кс). Ти ли че ме, љиго једна, искарујеш (Пир).
љиљаковина ж оно које потиче од јоргована; дрво јоргована. – Кржави-

ца од љиљаковину, сувото беремо, л㎘ко за горење (Јал).
љипше свр. цркнути. – Лечи коњатога, немој да љипше (ТД).
љопа несвр. прскати житким блатом у току хода. – Оп㎘нцити свинсћи 

па ме љопају одоздоле како трчим; другарице како трчимо грбинете ни 
каљаве (Дој).
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љопавина м/ж фиг. брбљивац; лажов; оговарач. – Тија је голема љопавина, 
немој га слушаш и немој му верујеш (ДД. Пир).

љопало с фиг. особа која прича без ограничења и стида. – Нечу да ми това 
љопало дооди у кућу преди моја деца да орати гадне речи (Сук, Вој).

љопаџија м пеј. (прост) грађевински радник; лош молер. – Как㎘в молер, 
он је љопаџија, и повише пијан, него трезан (Пир).

љопна ж пеј. женска особа чије су одећа и обућа често замазане блатом. 
– Пробирај, љопно, куде газиш, не мораш право у лочку (Сук).

љосак м површина покривена локвама. – Поравнај га и убаво га угази, кад 
падне ћиша да се не направи љосак (Зав – ддл).

љуљало с три коца за вешање љуљашке на њиви. – Понесем и бебе и 
љуљало на њиву, и там работим барабар сас остали (МЈ).

љуљне му шамарчину изр. нов. ударити шамар. – Љуљну му шамарчину 
пред народ, посмеши га (СГл).

љускавица ж бот. врста крупне и лоптасте јагоде која расте на проплан-
цима, ливадама и по шумама. – Љускавице су поголеме од сунице, лоптасте 
су и, заједно са – сунице, расту у шуму (Пк).

љусне свр. треснути; пасти уз прасак. – Ја љусну доле како да ме некој 
чушну (БЧ).

љута оса ж зоол. врста осе чији је ујед врло болан. – Има љута оса, млого 
боли ка она уапе (Гос).

љута черемика ж бот. врста чемерике Veratrum nigrum. – Љута черемика 
не цьвти, а нељута черемика цьвти (Гос). Черемика има од две – струће; једна 
је љута и бези клас, а што класа неје љута, блага је (Гос).

љутина ж љутитост. – Сол и лук туримо у рупу, па се т㎇ца, т㎇ца, т㎇ца 
да излезне љутината (Ста).

љутна м рет. љутња. – Пројде љутна, помирише се (Пир).
љуто колено изр. по својој природи љута особа. – Ја сам љуто колено била 

и дьн㎘ска сам иста; ако нешто не урадим, ја чу цркнем (Ос).

М

ма...ма везн. рет. било...било. – Ма с волове, ма пешћи, дом се врче са – 
с㎇нце (Зс).

маана. Ти си (си) за маану изр. ти си крив. – Неје детето ништа криво, ти 
си си за маану (Вој).

маање с пређа. – Прели смо рукавице од в㎇њено маање (ТД).
маалка ж женска особа из истог дела насеља, исте махале. – Ни смо с 

мајћу ти друшће биле, а и маалће смо (Сук).
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маал㎘ц м мушкарац из истог дела насеља, исте махале. – Твојти маал㎘ц 
се загледал у мене (Чин). Бејоше се сабрали маалци из маалуту (Дој).

магарећа брига това (да) неје изр. то се тебе не тиче. – Какво работим 
да работим, немој ме питујеш, това магарећа брига да неје (Вој. Пир).

магарица ж бот. врста храста са дебелом црном кором и са нешто 
ситнијим лишћем од цера; уп. магарица. – Неје ни цер, ни горун, ни граница, 
него га кажемо магарица; има дебелу црну кору и високо расте ко сваћи 
храст (Цер).

магариште с пеј. од магаре магарац. – Магариштето изјури из дворат (ТД).
магарчевина ж бот. в. магарица. – Једно – дрво храстово наши зову магар-

чевина (Цер).
мазало. Напраји триста мазала изр. направи велику збрку (штету, 

свађу). – Кад – год дојде она, напрај триста мазала, па не обичамо да дојде 
(Грш).

мазаљћа ж велика дрвена кашика за мешање чварака при топљењу у ка-
зану. – Дај ми мазаљћуту да промешам масту (Пет, Држ).

мазгује несвр. гулити (младо) дрво у пролеће ради мезгре. – Мазгујемо 
дрвја, гулимо корке од буку (ЦД). Жулимо бели габар, мазгујемо (ЦД).

мазљак м маза. – Мушкото је стануло мазљак опасан (Кр).
мазниште с геогр. велика водоравна или искошена равна површина. – Наше 

место Равниште је мазно место, мазниште је, али је под голему косину (Јел).
мазнуљћа ж фиг. 1. размажено и умиљато дете или младунче; уп. маз㎘љћа 

(2). – Таја мазнуљћа, све окол бабу (Држ, Трњ). 2. пеј. лукава особа која лепим 
речима и гестовима успева да добије оно што хоће. – Неје лоше да се пазите 
од туја мазнуљћу; она кад дојде увек нешта однесе, дадете вој (При, Пет. Сук).

мазуљи се несвр. фиг. улагивати се. – Мазуљи се да мож повише да ми 
даду (Пир).

маз㎘љћа ж 1. (грађевинска) алатка којом се нешто равна, маже (бла-
том, малтером). – Узни маз㎘љћуту и убаво га измазни и од овуј страну (Рс). 
2. в. мазнуљћа (1). – Бабина маз㎘љће, дојди си да те баба помази (Рс. Дој). Тов 
прасе је голема маз㎘љћа, дојде до мен, легне и чека да га мазим (Дој).

мајмуна на шију изр. печалбарска торба. – Свак узне мајмуну на шију и 
крене у печалбу (Б – Лс, Гњ).

мајмунсће цигаре изр. бот. врста жбуна који је коришћен за пушење. – 
Тој што ви зовете пушидрво, ми у Паланку окамо мајмунсће цигаре (П, Пир).

мајсторија. Иде у мајсторију изр. иде у печалбу као мајстор. – Иш㎘л је 
у мајсторију, мешал се с народ (Чин).

мајсторче с дем. и хип. ученик код (доброг) мајстора; калфа. – Ти си веч 
станул мајсторче, умејеш и без мајсторатога да направиш какво требе (Чин).
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мајтапи се несвр. шалити се задиркујући саговорника. – Мајтапимо се сас 
мужа; шала је друго, а увреда је друго (Д – Пш, Чин).

мајћетерина ж пеј. неодговорна мајка. – Мајћетерината оставила деца 
дома и отишла на сабор (Сук).

мајћо реч. за изражавање чуђења кад оно; види; молим те. – Улезо там 
да отсечем литрило; мајћо, шиба убава, гора, трепетлиће, не знајеш које да 
избереш. И ја извадим с корен, за кљунове (Ру).

мајћо, гледе си работу изр. шта те брига, не обраћај пажњу на увреде. – 
Мајћо, гледе си работу, с карање нема ништа да постигнеш (Тм).

мајуница у сирење изр. ларва у сиру. – Мајунице у сирење, дешавало је 
се, па ђи чистимо (Д – ТО, Пир).

макар – как㎘в, ква, кво било какав. – Макар – как㎘в да је, муж да је, жени 
се, черко, на време (Ру).

мала мрежа изр. рибарски прибор. – Мала мрежа има осам до дванајес 
растега (Ста).

малакче свр. малаксати. – Малакчала сам, душу немам да одим (Рг).
малацак, -цка, -цко мален. – Бил сам малацак када је било рат (ТД).
малењћа, – ћо рет. мала. – Малењћу сам ђу чувала (Рас).
малечка острика ж бот. врста влатасте траве лошег квалитета 

Dechamptia cespitosa. – Острика има две врсте: малечка острика и голема 
острика (Гос).

мали гости изр. узвратна посета уже родбине новом дому невесте 
недељу – две после свадбе. – По свадбу има и мали гости, најближа рода иде 
код невесту (Вр).

мали зуб изр. анат. зуби младе овце од две до три године, обележје њених 
година. – Кад купујем овцу гледам да има мали зуб или друђи зуб. Мали зуб 
је до две – три године, а друђи зуб је од три до четри године. После отпадне 
мали зуб, а само остану стари зуби (ТД). Кад су два – зуба мали тьг је двиска, 
на трећу и четврту годину овца равња зуби, а од шес – године па натам јавља 
се жљезда и губи зуби (ДД).

мали стамбол бот. врста георгине мање висине. – Има мали стамбол и 
големи стамбол, еве и овам у градинче (ТД).

мали с㎘т м бот. бодљикава коровска биљка (расте поред путева). – Сва 
магаришта једу мали с㎘т највише кад је зелен, после се удрвени; кажемо и 
ос㎘т, а има и големи с㎘т (ТД).

мали чапоњчич изр. анат. један од два закржљала папка изнад папака код 
папкара. – Назад малити чапоњчичи ване гусеница, па одрежем и извадим с 
иглу, има ко црвик, обично на предње, али може и на задње ноге (ТД).
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малкаш м онај који у заједничком стаду има најмање музних грла. – Мал-
каш на крај узима млеко (Зс).

малоземац м фиг. себична и незајажљива особа која шири свој посед 
померањем међа и куповином. – Брат ми је малоземац, све му се мали (При).

мамка ж 1. дем. од мама мајка. – Постарити од мене маму окају нане, а 
помладити, напо мене, окају ђу мамка (Д – БД, Пир). 2. мит. (опака) болест 
пренета мађијама. – Оно била мамка и свртела се око да ми исћорави (Гос).

манав м зоол. врста змије. – Змија манав дојде зелена и жлта на дужице, 
д㎇га је окол метар и живи у шуму и у грмање (Зав).

мандалика несвр. пеј. рет. љуљати, њихати; узалуд нешто чинити. – Само 
мандалика кантуту натам – навам и не вача се за тешку работу (Јел).

мандорача ж пеј. 1. велика и груба алатка, прибор. – Тој неје ложица ко 
ложица, него мандорачу направил (Цер). 2. огромна, груба и ружна жена. – 
Нечу се женим за туј мандорачу, че тражим које личи на жену (Цер).

манѕов м превртљива и лења особа. – Које је манѕов оно л㎘же, крадне, 
прај даравеле (Зав).

манѕупа се несвр. губити време; узалуд се кретати; чинити нешто неко-
рисно. – Манете се од това манѕупање; не манѕупајте се, работа ви чека (Кр).

манистен литак изр. дуга женска хаљина од неваљаног сукна, без рукава, 
украшена (разнобојним) перлама и опшивена жутим ширитима. – Имам 
манистени литаци, с маниста правени (Д – Вч, Км, Пир).

манистор м бот. једна од лептирњача као коров у стрнинама. – Манистор 
у жито расте, црвено цьвти и на житото се укачи (Бла).

манит, -а, -о који има велике мане; ћакнут. – Несу манити, несу ашљаци, 
работни су и вредни, умејатна деца (Вој).

мановилка ж бот. баштенско цвеће, кадифица. – Мановилка ситно цьвти 
жутко и црвено – шарено (Мр).

манћа ж штим. – У Орљу сам чула да штим кажу манћа (Ку).
манут, -а, -о трп. пр. 1. остављен; напуштен. – У село се не оре, све ману-

то (Ш). Сви обичаји, све мануто (МСв). 2. разведен. – Мануто ли је, разведено 
ли је, банѕов некак㎘в стануло (Зав).

мањинац м припадник националне мањине. – Нашити мањинци се убаво 
слагају сас нас (П – Сц, Вр).

мањ㎘к м недостатак; недовољност. – Шуму сам растила, мањ㎘к сено 
беше (Гос).

маове. На маове изр. повремено, на махове. – Дооди му на маове, на маове 
(Пет, Вој). Маглата дооди на маове, вет㎘рат ђу помера (Бер).

маньцни, -а, -о мали. – Он носи ман㎘цнијан дудук (Орљ).
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маовина ж 1. бот. маховина. – Не купуј дрва која су ватила млого маовину, 
она су из мртвину (Пир). 2. анат. паперје; ситне длачице. – Кад се пиле про-
скубе оно прорасте, избије га маовина (Цр).

маовиница ж бот. дем. в. маовинка. – На вретеното тај травка има како ма-
овиницу (Бе).

маовинка ж бот. ситне и нежне длачице на плодоносном стаблу. – Сади-
на има дугачко вретено, па као маовинка на вретеното, и увијено па маови-
ница (Гос).

маркар м нов. продавац немачких новчаница, марака. – Купи сто – марће 
на пијац од једнога маркара (Ш, Пир).

маркезет м текстилно влакно од којег се израђују предмети који се не 
гужвају а шуште (завесе, венчанице, мараме, блузе). – Маркезет је по квали-
тет између свилу и памук; шамија зејтинлија је маркезет (Бла).

маркезетна шамија изр. марама за свечане прилике жутозелене боје. – 
Маркезетна шамија је по боју жлто – зелена као зејтин од сунцокрет (Брл).

мармор м зоол. кл. крупан шумски мрав, чији је ујед болан. – Мармори да 
те изеду, баксузе (Бе).

марта ж бот. један од првих весника пролећа, који има ситан и жут цвет. 
– Марта рано излази, уз реку лис, у суревиште расте и има ситан ж㎇т цвет на 
пешес глумчича. Прва цьвти, најпрво на Младенци (Гос). Подбел зову марта у 
наше село, бере се за лек (ВЛк). Марта има ж㎇т цвет како пул, како слнчоглед 
(Пк).

маружњак м пита од кукурузног брашна. – Напрајила маружњак и сва-
рила васуљ, па убаво поклаџувамо (К – Ћу, Пир).

масаџика ж јединица која је од родитеља наследила велико богатство у 
новцу. – Ја сам била масаџика, тражили су ме млого (ТД). Јединица, мираш-
чика, масаџика кажемо (Цер).

маслар м зоол. 1. гундељ. – Маслар је бубачка која прави лопте од балегу 
(Дој). 2. врста крупнијег инсекта опнокрилца са белим тачкицама на леђима. 
– Маслар лази и има беле тачкице, а живи по стене и колибе (Б – Вш, ЦД).

масурје м мн. пређа смотана на мотовилу па скинута с њега, канура. – 
Масурје су преџа: смота на мотовилку, па се стури од њу, и после се чини 
и припрема за обраду (Д – Сн). Масурје на мотовилку мотају, па му одброје 
пасамцета; каже се тека и за конопно и за в㎇њено (Д – Сн).

матарица ж бот. врста ливадске траве. – Там расту рескуша и матарица, 
ливатсће траве (Пк).

материјалан, -лна, -лно нов. себичан, грабљив. – Бил је материјалан и 
имал је доста паре (ВСв).
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материнство с наслеђе по мајци, мајчин мираз. – Имам мaтеринство у 
Куманово (Ста).

материнсћи језик изр. матерњи језик. – Куде да идем, ја си говорим 
мaтеринсћи језик (Зс).

матерја ж рет. мајка. – Матерјата болесник, па га је тетка одранила (К – ББ, 
Ш).

мaтерчетина ж пеј. неодговорна мајка. – Муж овчар, матерчетината сћита 
по мужје, а деца дрпава и гладна играју се уз рекуту (Дој).

матруна ж бот. мотруна. – Има трава матруна, чул сам од овчарете, али 
не знам која је (Чин).

мацосује се несвр. звати мацо, умиљавати се. – Немој се мацосујеш, че те 
молим; немој се замлачујеш пред народ (Пир).

мачка ж бот. једна коровска биљка у окопавинама; врх плодоносног стаб-
ла трстике. – В㎘р на трску зовемо мачка, а и у морузу расте трава мачка 
(Д – КВ, Пир).

мачкар м особа која се бави мачкама. – Черката мачкар, пригрне мачку ко 
малечко дете (Чин). Ђакат повише мачкар и кучкар, а у књигуту слабо гледа 
(Трњ).

мачкарка ж женска особа која се бави мачкама. – Стрина – Брана покојна 
беше голема мачкарка, деца неје имала (Пир).

машале с мн. машалетија покладна бакља од делова трешњине коре (и гу-
мених отпадака), нанизаних на жици. – Машале је жица и на њу кора од 
црешњу (СГл. Кр).

машење с гл. им. од маши промашај. – При мене нема машење, тачно ударам 
куде требе (Об, Пир).

машина ж шибица. – У Пајеж, куде сам се родила, чула сам да ћибрит 
окају машина, а у Орљу га окамо само ћибрит (П – Пж, Орљ).

машчица ж дем. маст. – Донеси једну – ложицу машчицу да запржим 
васуљат (Пет).

мееее – мео подражавање мекета козе. – Коза врека мееее – мео (Мр).
мед и душа изр. који је широког срца, спреман да сажали и помогне. – За 

човека сам мед и душа, ама ка се накрвавим на некога после му не могу 
опростим (Зав).

меда м/ж/с мили, драги. – Доћинчање кажу медо, а Јеловичање не (Јел). На 
дете кажемо пиле, меде, метке тека му се радујемо (Дој).

медена година изр. медоносна година. – Т㎘г беше медена година, а пора-
но су си биле повише медене године (Пл).

медовина човек изр. добродушна особа благе нарави. – Башта ми је бил 
медовина човек, душа му је била медовина (Зав).
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медоша ж овца која је по лицу жућкасто – браонкаста. – Овца медоша 
има по лице жуткасто – браонкасте шарке (Мр. Ру. Цер).

медуника ж бот. весник пролећа, две врсте – ситна и крупна; уп. медуничје. 
– Медуника се сиса, има у две врсте, ситна и крупна. Ситната цьвти плаво – 
љубичасто, а крупната има крупни жлти цветове (Зс). Медуника има шиљави 
листови који се пресијавају и цьвти у мај – месец, цвет розан, сисамо у цвет, 
оно благо (К – ЦВ, Пир).

медуничје с бот. в. медуника. – Јегличће и медуничје рано упролет излазе по 
наша места (Бер, Јал). Медуничје беремо, па му сисамо цветат, оно благо (Вој).

мезгаљ м отвор на штали за избацивање стајњака. – Имам мазгаљ на 
шталу, кроз њега избацујемо ђубре када ринемо (Соп).

мезетл㎘к м храна уз пиће, мезе. – Пијал㎘к и мезетл㎘к, све има у овуј кућу 
(БЧ).

мејес, -та, -то који има јако изражен трбух. – Таја овца мејеста, има го-
лемо шћембе (Гос).

мејурче с анат. дем. мокраћна бешика (код јагњета, овце, козе). – Мејурче 
је код јагње, овцу, козу, а код свињу је поголемо па може да се лупи и зовемо 
га мејур (ТД).

мека мамудија изр. танак и широк турски новац од сребра или злата. – 
Четри меће мамудије су једна жлтица (Соп).

мека на м㎇зење изр. која се лако музе. – Крава, овца или коза, има некоја 
мека на м㎇зење, ама има понекоје жилаво, не мож га измлзеш како требе (ТД).

мекокорес, -та, -то који је са меком кором, мекокораст (плод). – Теја 
крушће мекокоресте, блађе су и убаво меришу (Јал).

меком㎇ска ж она која се лако музе. – Деца се уче да млзу на овце меком㎇сће 
(Дој).

мел м геол. 1. бела земља. – Това место окамо Мел, там је бела земљата, па 
затова (ВЛк). 2. врста меког и беличастог камена који се лако распада. – Мел 
је ситан и љускав камик, има га у наш атар (МСв).

мелез м 1. врста платна домаће израде са основом од кудеље или лана и 
са потком од вуне или памука. – Мелез је памук и пртено (Гос). 2. изр. тамно-
плав џемпер домаће израде. – Плетен мелез кажемо џемпер који неје ни црн 
ни плав (ТД).

мелем човек изр. великодушна особа која радо теши и помаже. – Он је 
бил мелем човек, млого добар (Зс).

мело. У мелото изр. на лицу места; у најважнијем тренутку. – Бејоше се 
најели, напили и там㎘н се распојали, и ја и там затеко у мелото (Дој). мемица 
ж ситна чипка. – Мемица је ситна чипка, по три у ланче, па га склопиш; ради 
се с кукицу, хеклицу, разни мотиви спојиш у једно (Сре, Кр).
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менђеле с велики метални уређај прикључен уз ковачку тезгу за стезање 
металних делова при обради (турпијом; металним шиљком), стега. – Одма 
турај ралникат у менђелето и изостри га с големуту турпију (Вој. Чин. Кс).

меркезетка (шамија) изр. свечана марама чија се боја прелива. – Баба је 
имала за добар д㎘н зејтинлију маркезетну шамију, оивичену са – шљокице 
(Пир). Маркезетка има у разне боје, па се преливају (Ру).

мерне око изр. (кришом) погледати. – Да не мернеш око, каква лепота, 
какво убавило (ВЛк).

месечина ж бот. в. месечњак. – Месечина је жута и висока ајдучка трава, 
беремо ју за лек (Ос, П – Љу).

месењак (кот㎘л) м котао запремине од седам до осам литара којим се 
одмерава вода за мешење хлеба према бројности укућана. – Месењак кот㎘л 
има окол седам до осам литра, он је мера за воду за брашно када се меси леб 
за целу недељу (Брл).

месечњак м бот. жута, висока и лековита биљка у типу хајдучке траве; 
уп. месечина. – За чај беремо жлту ајдучку траву, зовемо ђу месечњак (Кс).

меси несвр. спремати даће и задушницу (домаћица). – Жената му неје ни 
месила, ни црнину неје носила по њега, неје га жалила ни д㎘н (Брл). Јутре че 
месим задушницу (Сук).

местичкава земља изр. различити типови земљишта на једној парцели 
или на једном потесу. – Тамо је местичкава земља, црвеничава земља пови-
ше (Гос).

место м мн. места 1. име места у атару, микротопоним. – Не знам да – ли 
има таја места у наш топрак (ВЛк. Бе. Јел). 2. човек из место /жена из место 
изр. особа одличних моралних квалитета. – Деда ти је бил човек из место, 
свакому је чинил добро, ама ти неси на њега (Пет, Вој). Моја покојна стрина је 
била жена из место (Држ, Трњ).

метаљћа ж запаљење везнице ока, коњуктивитис. – Оно метаљћа, кон㎘ц 
црвен у око; она трља и баје (Гос).

метач м 1. мушкарац који у високом степену преноси своје одлике на по-
томство. – Ја личим на башту си и синове личе на мене, метач сам (Д – Пра, 
ВЛк). 2. рет. метлар; чистач. – Бил сам метач у предузеће, чистач (Д – ГК, Пир).

метеж м веридба. – Кад се свадба заправи, прво је метеж, веридба, кажу 
га и удум (Д – ЈД, НМл).

метериз м нејасно значење: заседа, бусија. – Да – ли су ајдуци постављали 
метериз куде чекају Турци, не знам да ти кажем (Пир).

метиљ м фиг. (нежељени) бочни коренови (о виновој лози). – Тај труп иде 
исподи струку и пушта метиљ (Зс).
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метларка ж чистачица. – Сине, сине, боље узни метларку да те слуша; 
таја студира, че те мане кад заврши за судију (Кс).

метлица ж врста шаре у виду гранчица на ћилиму. – Шаре на ћилим има 
метлице, кувари, ђулови, венци (Пир).

мечка. Прача га на мечкуту у устата изр. шаље га тамо где му прети 
смртна опасност. – Прача ме на мечкуту у устата, али ја тамо нечу да идем 
(Рос).

меџанлија ж место на међи (двају атара). – То је место меџанлија меџи 
топлодолско и гостушко (Гос).

меџулија/меџунлија ж сусед (са кућом, плацем, њивом). – С Ружу су 
меџулије, кућа до кућу (Зав).

меџурина ж канал који иде дуж међе. – Меџурина зовемо ваду за воду, 
наваџујемо (П – Пж, Бз).

меџусебе прил. међусобно. – Ђоргови се меџусебе бију (ТД).
мешајник м велики сандук за брашно и хлеб. – Мешајник кажемо ковчег 

за брашно и леб, у њег се и месило (Вр).
мешанија ж фиг. збрка; гужва. – Иде мешанија, иде, иде, бише се 

момчетијата (Сук).
мешина ж 1. трбушна дупља. – Одоздоле је мешина, од груди до виме, а 

са стране је слабина; каже се удари ме у слабину (Дој, Јел). 2. део гајда који се 
пуни ваздухом. – Гајде има руцало, пувалник (има пис), гајдуницу (с прсти се 
враже), мешина (Пн).

мешчина ж месо без костију, кртина. – Ти ми даваш само кошчинуту да 
глоџем, ја би да има уз њу и мешчина (Цер).

мижла ж пеј. женска особа која је физички и духовно неспособна. – Ајде 
мижло мижава, поварке, да те не чекамо (Сук).

мизес, -та, -то који је лепо заобљен и уобличен. – Мизеста је добро уобли-
чена, заобљена, згодна (Цр, Вр). Мизести сте сас свауту двојицата: сувачћи, 
мршавшћи, згодначћи, б㎘ш сте (се) напарили убаво (Зав).

милбог. Од милбога да гледаш изр. гледати са усхићењем. – Порасла, 
развила се, лепотија над лепотију, од милбога да у гледаш (ВЛк).

милеје несвр. 1. волети. – Милеје да се милује с младожењуту, млада не-
веста је (Вр). 2. изр. милеје за њега драг јој је. – Милејем за њега, само на 
њега мислим (Вој).

милицајче с (млад) полицајац; полицајка. – Једна унука ми је милицајче 
(Јал). Милицајчето пресретло ногу (Тм).

милома прил. без присиле, милом. – Он нече милома да отиде, че мора да 
га искарамо (Сук, Вој. Пет).
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миломужица ж жена која се превише интересује за мушкарце; курва. – 
Таја ли миломужица, она само у мужје гледа, друго не знаје (Пир. Дој).

милуванка ж бот. врста баштенског цвећа, дан и ноћ. – Милуванку и ла-
тинку имамо свете у градинче (ВЛк).

мирак м мир, спокојство. – Више урадим ночу, него д㎘њу; ночу имам 
мирак (Рг).

миранчьк, -чка, -чко хип. тих, миран, кротак; несвадљив. – Он, сирома, 
миранчьк човек (ЦД. Км. Пет).

мири изр. умиривати завађене. – Иде да ђи мири да се не карају (Пет).
мири стоку изр. обављати свакодневне јутарње и вечерње послове око 

стоке. – Муж отиде да мири стоку, а ја појдо у градину(Цр, Вр).
мириса несвр. песн. рет. мирисати. – Нит ме беру, нит ме мирисају (Зав).
миришљавка ж бот. влатаста трава миришљивка Antoxantum odoratum, 

која даје сену врло пријатан мирис. – У тој сено има миришљавка, волим да 
заспим у њега (К – Вр, Ш).

мирко че игра изр. биће батина. – На дете запрете с прут: ако не слушаш, 
че игра мирко (Зав. ВЈ. Пет).

мисал ж/м мн. мислове 1. мисао; брига. – Имам мислове, имам си бриђе го-
леме (Сре). 2. изр. на мисал опседнут је великом бригом, забринут је. – Он је 
на мисал човек (П – Пж). Брат ми је на мисал; плашим се мож да нестане а да 
се не чујемо и не видимо (БЧ). Б㎘ш ми на мисал, куде се дену детиштето (ТД). 
3. изр. не – мало мислове има имати велике бриге. – Не – мало мислове сам 
имала: шеснајес гроба сам закопала откако сам на – нође (Ор, Кп).

мисирка ж зоол. сива птица певачица, мања од голуба. – У наше сенакош-
ко има тиче мисирка, помалечка од голуба, сива је и убаво поје (Д – Сн, Пир).

мише с бот. (ниска) хризантема. – Има јесенка и мише; мишето је пониско 
и порано цьвти (ТД). Мише је поситно од јесенку, цьвти бело, а има и мишета 
која цьвту розе (Мр). Мише је ситно, а све остало је исто као код јесенче (Пк. 
ВЛк).

мишићина ж бот. бела и ниска хајдучка трава. – Мишићина је бела и ни-
ска ајдучка трава, беремо у за ране (К – ЦВ, Пир).

мишја опаш ж бот. бела и ниска хајдучка трава Achillea millefolium. – 
Мишја опаш, листове му дојду рескави, зелени, а вануло се заземи; превива 
се на раницу (ВЛк. Ш).

млава ж мет. олуја са великим падавинама. – Када наиде јак ветар па доне-
се град, ћишу или вејавицу и направи голему штету, кажемо млава, наишло 
млава (МЛк, Зав).

млада коза (овца) изр. она која се омладила два пута (коза, овца). – 
Ѕвизарка док не очува прво јаре, па млада коза, па дрта коза (Дој, Брл, Јел).
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младар м мн. младари младо воћно стабло; садница. – Насади родна дрвја, 
све младари,там㎘н прородила (ВСв).

младачьк, -чка, -чко који је јако млад. – Младачко (девојчето), срцето му 
поје (Изв).

младенац м обредни кравајчић који се меси на Младенце и размењује са 
рођацима и пријатељима. – Колачи на Младенци што размењујемо, младен-
ци и окамо (Зс).

младенача ж девојчурак; млада девојка. – Ајде младеначо, ајде ти това 
заврши! моја баба ме је тека окала када сам била ни дете ни девојћа; оче да 
каже да сам порасла (Пир).

младина ж оно што је младо (ластар, млада воћка). – Пролет почела, 
израсло веч младина на све стране (Ш).

младица ж млада жена. – Дојде једна – младица и остави овој за тебе (Ш).
младичка ж ластар; млада воћка. – Имам младичће за калемување (Зав, 

ддл).
младишар м мн. младишаре /младишари момци и девојке, омладина; млађе 

особе; уп. младиштаре. – Саберемо се младишаре, музика, оро (Ор). Ово млади-
шари, оче зачас и како било да га напраје (ЦД).

младо сириње изр. сир који није сазрео; млад сир. – Кажемо пресно 
сириње или младо сириње, када га оцедимо и исечемо (Мр).

младиштар м мн. младиштаре, в. младишаре. – Има младиштаре, момчетија 
дрта по село, ни жењена ни домена, а има и девојчетија у пешеснајес године 
(Гос).

младоженци м мн. младенци невеста и младожења. – Ишли смо с мужа, 
младоженци у Смаково у цркву (Вр).

младоженче с рет. дем. младожења младожења. – Немој се, младоженче тол-
ко срамујеш, са сви у тебе гледамо (Тм).

младожењци м мн. в. младоженци. – Младожењци, отидомо там у гости (Ру). 
Не мож да преспу ночту ко младожењци (Зав).

млатав, -а, -о тестаст. – Тентава земљата, млатава за орање (Пок). Мла-
тав лебат, неси га допекла, госпоџо (Вој).

млати грање изр. причати бесмислице, јуначити се на речима; уп. млати 
празну шуму. – Неје ти место да млатиш грање, домаћин си човек (ДД).

млати празну шуму изр. в. млати грање. – Напију се па почну да млате праз-
ну шуму (ВЛк).

млатишума м/ж југоисточни ветар, развигор на крају марта. – Поче да 
дува млатишума, скоро че озеленеје гората (Вр).

млатка ж млада кокошка која носи. – Млачица када пронесе, после је 
млатка, а после стане дрта кокошка (Мр).
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млатошум м брбљивац; маштар. – Он је млатошум, нема какво паметно 
да чујеш од њега (Км).

млатче с млада кокошка док не пронесе, кокица; уп. млачица. – Млатче ока-
мо младу кокошку када пронесе (ТД). Млатчето пронело (Зс).

млачица ж в. млатче. – Млачица, одвоји се и само се рани; после кажемо 
млачицете пронеле (Мр).

млекаџија м преносилац млека од бачије до сабирног или прерадног цен-
тра; уп. млекарџија. – Млекаџија (на бачију) је тија што носи млекото (Зав).

млекарка ж млекарица; жена која разноси млеко по кућама. – Млекарка 
сам била, поштена, најубаво је било моје млеко (Брц).

млекарџија м в. млекаџија. – Млекарџија, а зовемо га и бачијар, сири 
сириње (Зс).

млеч м бот. 1. маслачак. – Беремо млеч за салату, са је това улезло у моду 
(БЧ). 2. рудински млеч и готово све друге биљке које на пресеку испуштају 
лепљив, бео и опор биљни сок. – Све травће које пуштају млеч там куде ђи 
прећинемо, окамо млеч, не разликавамо ђи (Вој). Б㎘цка јед㎘н поголем млеч, 
а има и ситан млеч и крупан млеч (Ру). Јед㎘н млеч окамо млеч или отровна 
салата (Дој). Млечеви има п㎇но, не знам им име (Брл). У морузуту наберем 
млеч за свињете (ВЛк).

млеч који се обрча према с㎇нце м бот. врста млеча Euforbia helioscopia. 
– Има млеч који се обрча према с㎇нце све док оно не зајде, а када зајде, цве-
тат се збере. С тија млеч си мажу патку, а кој болује од србечку, ситне вржице 
му излезну, када се намажу, изгубе се, а исто и испод нокти, и лиша на врат 
и друго (Брл).

млечник м јело од млека у које је стављено брашно. – Деда – Лека је пра-
вил млечник, замутује га с брашно (Нш. Ру, К – ББ).

млечница ж бот. врста јестиве печурке. – Млечницете, једемо и, оне 
пуштају млеко када се преломе (ВЛк).

млечница ж јело од млека коме су додати кукурузно брашно, тиква или 
кромпир. – Млечница се прави од млеко и морузно брашно, а може и сас 
тикву или кромпир; скашка се и сипе (Ру).

млзарник м део појате (или тора) где се обавља мужа. – На појату има 
плевња, појата, колиба, трљак, јагрек, загон, зевник, кочек (за јаганци), ко-
зарник, млзарник, бабица, лесарка (ВЛк).

млзач м музач; уп. млзничарин. – На туја бачију били смо тројица млзача (ВЛк).
млзничарин м в. млзач. – Млзничарин сам бил, неје ми остала ни таја мука 

(Рс).
мливо с зрно које се превози или преноси до воденице. – Муштерија довози 

мливо, а врча брашно (Рас).
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млњосује несвр. оштећивати квалитет усева и воћа. – Блиска смо до 
рекуту, па често сланата млњосује пиперат (Трњ).

млњоше свр. оштетити и смањити квалитет и принос усева или воћа 
(роса, слана, град, болест). – Јака роса оче да млњоше ошав (Вој).

млого гоџа изр. јако много. – Беше дошло млого гоџа народ (Д – ЈД, Пир).
м㎇сти несвр. 1. немилосрдно ударати. – Нетко је това лето млстил камење, 

проширувал си је њиву у Црну дрму (Вој). 2. тући (у главу, леђа). – Ка-те ува-
нем има те м㎇стим до пртку (Сук).

мљатав, -а, -о прил. безвољан; непредузимљив; невешт. – Мљатаво некак-
во, сећира се, не умеје (Зав).

могла ж мет. магла. – Стунти се могла голема (ЦД).
модерисује се несвр. кицошити се. – Убава, има паре, све накупувала и 

само се модерисује (Ос. Црв).
модерише свр. обезбедити савремену и скупу одећу. – Ја сам била прва и 

моји ме модерисали (П, Пир).
модра жила изр. анат. вена. – Кад удари овца на виме, б㎘цнем модру жилу 

да исцури крв (Рос).
модрен㎘ц м врста крушке плавкастог меса. – Отсекал ми је модрен㎘ц 

присад (ВЛк).
модри несвр. бојити у (тамно) – плаво. – Ливадар, ситан граор у жито, 

који цьвти црвено, зрно му крупно по оди жито, модри леб (Зс).
модрило с врста шминке за сенку око очију. – Шминку смо турале: бели-

ло, црвило, пудрило, па модрило под – очи (Пир).
модрица ж врста шљиве са плавим плодом, слична пожегачи. – Модрице 

и меџарће, исто (Вр). Модрице су сличне с маџарће, али су постара и поситна 
сорта сливе, и полуокругле су (Гос).

модро/модро с кратак сукнени горњи женски хаљетак са рукавима, 
обично тамноплав, који су најчешће носиле у хладне дане старије жене и 
труднице. – Модро су носиле само старе жене које су сиротиња, а и када 
се жена породи па облече модро да се не види штрокавото (Гњ). Модро за у 
поље а не за у кућу (Вој).

модрокорка печурка ж бот. врста печурке са великим и подврнутим ше-
широм. – Модрокорће имају голем шешир и нагоре подврнут, а расту и оне 
на игриште куде расту и друђе печурће, као на полумесец излезну (Гос. Пк).

модруша ж посл. паметна особа, мудрица. – Из модрушу две излазе (Цер).
мож да игра јелену изр. чинити нешто бесмислено, трудити се без по-

требе. – Ти мож да играш јелену, ја се у некорисне работе не вачам (Јел).
мозак да ти узне изр. занети, замајати. – Правда из Рудиње, млого знаје, 

мозак да ти узне кад заприча (Ру).
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моје године изр. мој узраст, моје животно доба. – Т㎘г је он бил у моје 
године и отиш㎘л у рат (Пк).

мојете руће круше не беру изр. бранићу се ако ме ко нападне. – Оно, 
мојете руће круше не беру; че ударам и ја, че се браним (Вој).

мокавица ж болест оваца и јагњади. – Мокавица се јавља само у јаганци 
(Мр).

мокреж м влажно и мокро земљиште; кишни дани. – Оно мокреж на све 
– стране, не мож се у њиву улезне (Вој).

мокро кадиве изр. врста дугачке памучне женске хаљине покривена 
најскупљом кадифом, зубун од скупе кадифе, део народне ношње. – Ка сам 
била невеста свекар ми купи мокро кадиве, тегетно, најубаво што има (Вој. Пет).

мокроча ж велика влажност (земље, усева, одеће). – Мокроча голема, не 
знам како че пројду морузете (Држ).

мокруњаво време изр. мет. влажно време са (дугом, ситном) кишом. – 
Мокруњаво времето, не одговара за косидбу (Ста).

молив, -а, -о арх. који је понизан; који моли (бога; човека). – Били смо 
моливи (К – Ћу, Пир).

молитвена вода изр. вода за прво купање бебе у коју је насута освећена 
вода. – Бебе прво купемо у молитвену воду (Брл, Јел).

молитвено дете изр. некрштена беба која је, по обичају, ношена у цркву 
на молитву. – На молитву голему носи мајћа дете које неје крстено; неје до-
бро ако дете неје молитвено (Кс).

мољисује се несвр. нападнуто је од мољаца. – Почело да се мољисује 
(При).

мољисан, -а, -о трп. пр. упропашћен од мољаца. – Чорапцити ти све 
мољисани, мољцити ђи изели (Пир).

мољ㎘ц у воду зоол. мала водена животиња жућкасте боје и црволиког 
облика која живи у хладним изворима и креће се укосо. – Мољ㎘ц у воду, 
жлто, малечко, у кладенац живи и по косину иде; користи се за од темпера-
туру, тури се насред чело (ТД).

моменталан, -лна, -лно плаховит. – Милка је моментална, учас че ти 
каже најлоше речи, а после ко да ништа неје било (Нш).

момина с㎇за ж бот. звечац, влатаста трава. – Туја траву окамо момина 
с㎇за (Д – Сл, Рс).

момкује несвр. живети момачки. – Показа ми слику да видим како је мом-
кувал некада, сликал се с девојће убаве (ВС).

момчетуша/момкуша ж девојка која радо тражи друштво момака. – 
Таја момкуша, момчетуша не седи си дома, по цел д㎘н орлеца (Пир). Она неје 
била голема момкуша, неје ишла млого по момчетија (Пир).
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мондиш м жарг. особа која, без укуса и осећаја за меру, прати моду; гиз-
давко, каћиперка. – Беше мондиш, купували су му родитељи, правеше се 
важан (Пир. Сук. Кр).

мора ж 1. болест гушења (астма, притисак). – Поче ме гуши мора, ис-
плаши женуту (Бс). 2. болест усева. – Угрози ни мора, нема ништа од градине 
овуј годин (Рс).

морас, -та, -то в. морес. – Морасте и шуте козе смо чували (Ру).
морач м бот. врста ароматичне и лековите биљке Anethum foeniculum. – 

Морач, зелено озгоре како колце, цвет му је зелено, листичити му рескави 
(ВЛк).

морена деца изр. угушене бебе, убијене по рођењу. – Имало је морена деца, 
мајће су ђи мориле, не мож ђи очуву (Брл).

морес, -та, -то затворено – црвен; риђ; уп. морас. – Имали смо козе, море-
ста боја, риџо, затворено – црвено (Гос).

мори га изр. бринути; мучити. – Сиротиња ме морило цел мој живот (Зав).
мороша ж коза жућкасто-сивкасто-црне длаке. – Коза мороша има 

жуткасто-сивкасто-црну длаку (ТД).
морошка ж коза која има тамно – браон длаку. – Коза морошка има тамно 

– браон длаку (ВЛк).
моружњак м пита од пројеног брашна са разним додацима. – Од кула-

стру турају у баницу, у моружњак; јела сам, убава је (Ру). Моружњак од маз, 
воду, сир, кукурузно брашно, јаја, све се измеша и пече се (ТД).

морузиште с њива под кукурузом; њива са које је уклоњен кукуруз. – 
Спровел се ко Ленка у морузиште (Пир).

мострица ж извезена ивица на кошуљи око врата и на рукавима. – Оче 
да напрај мострице на кошуљуту окол шију и на крајеви на рукаве, да буде 
поубава (Гос).

мота паре изр. жарг. ради са великим новцем и са много људи. – Све он мота 
неке паре, умеје с паре (Гос).

мотљавина ж фиг. преварант. – Он је мотљавина голема: продава, препро-
дава, узима на зајем, не врча, све на превару (Пет, Држ).

мотри несвр. предвиђати; обраћати посебну пажњу. – На Мечћин д㎘н 
некој мотри за време (ТД). Ја не мотрим тој, не могу ти ништа кажем (Зс).

мочне свр. неконтролисано пишнути (од радости, страха, зависти, 
узбуђења). – Са че онаја да мочне од завидл㎘к када види какво сам ти купила 
(Пир).

мочокрвљив, -а, -о који мокри крв (брав). – Мочокрвљиво говедо штом је, 
одма га продавај или кољи (ТД).
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мрака се несвр. свађати се, тужити се. – Тужи се с некога, мрака се (Б – 
Гр, Пир).

мраморан, -рна,-рно шаљ. мамуран. – Дојдоше мраморни из кавену (Пир).
мрда одома од комат изр. радити код некога макар само због хлеба (слу-

га, пастир, печалбар). – Сиротиња смо, подносе ни, идемо да помагамо, да 
мрдамо одома од комат (ПРж).

мрдалца на ништаљће изр. делови хоризонталног разбоја. – На 
ништаљћете има мрдалца (Рс).

мрдне му око изр. обратити пажњу; посвидети се. – Мрдну ми око на 
њу штом ђу видо (МЈ).

мрдогузица ж зоол. мала птица Motacilla, која, летећи поред реке са ка-
мена на камен, непрекидно подиже и спушта тело. – Мрдогузица иде по 
камење поред воду, нема ју другде (Ста).

мрдољи несвр. рет. шаљ. мрдати; кретати се; радити. – Мрдољим некако, 
још си могу на – нође стојим (ПРж).

мрешка ж рет. смрт. – Увоштила сам се, удиплила, и са нема мрешка (Д – 
КВ, ЦД).

мрждаво време изр. мет. тмурно време пред кишу; кишовити дани. 
Мрждаво времето, не дава ни да косимо ни да сушимо сено (Вој).

мржљак м парче замрзнутог блата или замрзнуте балеге. – Ене ђи де-
цата, ритају мржљаци окол чешмуту (Брл).

мрзашљив, -а, -о безвољан; лењ. – Башта мрзашљив човек, а деца слуђе 
по селата да се преране (Јел).

мрзелан м укућанин кога мрзе. – На мрзелана кућа остањује (Бла).
мрзељивштина ж аугм. лењивац. – Он је голема мрзељивштина, ништа у 

живот неје створил (Сук).
мрзли су на изр. нису волели; мрзели су. – Има који су мрзли на нас што 

смо сложни у кућу (При).
мрзло прил. залеђено (блато, земља). – Разљигавило га, мрзло одоздоле, 

не мож да се сеје жито (Гра).
мрзос м лењост. – Оди мрзос продаде њим све по њиве (Пн).
мрзосветник м лењивац. – Мрзосветник голем, нема вољу ни кућуту да 

си окречи (СГл).
мрзосветњак м човекомрзац. – Тија је мрзосветњак, а ја сам му трн у око, 

не воли ни да ме сретне (НМл).
мрка се несвр. бити у полном жару (овца, коза). – Када се овца мрка она 

блаји и тражи овна (Сук).
мркуљаво време изр. тмурно време (пред кишу). – Мркуљаво времето, 

мож да че падне ћиша, да збирамо сеното (Зс).
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мрло с смрт. – Имамо две – звоне: малата за ђаци, а големата за мрло да 
огласи (Ру).

мрљави несвр. фиг. обмањивати; подваљивати; подмукло говорити и ра-
дити. – Он је подмуклица, све нешто мрљави, неје му чиста работа (Кс).

мрмењиче несвр. рет. мрмљати; тихо причати (самом себи). – Ка ме нема, 
она си све по собуту мрмењиче, преговара, или прича излько (Гос).

мрмње несвр. неразговетно говорити. – Старцат нешто мрмње, не раз-
бирам га (Км. Јал).

мрско ме да изр. непријатно ми је. – Мрско ме кокошку да закољем, а он 
коље човеци (Држ. НМл).

мрс м кл. в. мрсољ. – Мрс те ватило (Пн).
мрсољ м раница на усни или кожи (афта). – На усницу ми се диже мрсољ, 

и загноји (Пир).
мртвак м мртвац. – Дешавало је се да се мртвак увампири и да јаши коња 

кога је јашил (Гос).
мртвакос ж бот. врста лековите траве. – Чула сам да има једна – травка 

мртвакос, за од мртву кос, али у не знам (ВЛк).
мртвачка глава ж зоол. велики (црни) лептир. – Мртвачка глава је пре-

перуга голема; кад стане и погледаш ђу, како мртвачка глава, исто (Пир).
мртвињак м осојна страна. – Кокошчице, има плаве – лиле, и беле, и 

розе; у мртвињак расту и цьвту за задушницу (Бер).
мртвица место изр. мртвина, осојна страна. – Там мртвица место, слабо 

греје с㎇нце, а зими не греје Будинов загон (Зс).
мртвичина ж осојна страна. – Има једно бело као кривдеда и има успра-

ван цвет, расте у мртвичину (Мр).
мрцкав, -а, -о прил. који слабо и нерадо једе. – Свињата млого мрцкава на 

једење (Мр).
мрцоћецавштина ж пеј. 1. безвољна особа; безначајна особа, ништарија. 

– Ао, таја ли мрцоћецавштина че ви је зет?! (НМл). 2. који слабо и нерадо 
једе. – Од туја мрцоћецавштину ми се згади једење, па не волим да ми дооди 
на – госје (Пир).

мрцоцуцав, -а, -о безвољан; лењ. – Мрцоцуцав, работи га од бељу (Брл).
мршавшьк, -шка, -шко хип. који је прилично мршав. – Мизести сте са – 

свауту двојицата. сувачћи, мршавшћи, згодначћи, напарили (сте се) убаво (Зав).
мрштав, -а, -о смежуран, неугледан (о плоду). – Има једна врста шип㎘к, 

плодови му ситни и мрштави (Зс).
мршти се време изр. мет. припремати се падавине. – Поче се одједнуш 

мршти времето, па почемо да збирамо сеното (Пет, Држ).
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муало с 1. сналажљива особа. – Она је муало големо, снајде се зачас када 
какво да работи (П – Сц, Вр). 2. превртљива особа; преварант. – Он је бил 
муало, л㎘ко је доодил до паре (Цр).

муар м бот. мухар Setaria glauca. – Муар наскубем да врзујем снопје с 
њега, а и с водопију и сас гологузу може да се врже (Ру).

мува ж зоол. обад. – Говеда се млого плаше од мувуту (Дој).
мува несвр. (песницама) ударати у меке делове тела. – Били, мували и све 

ђу ст㎇кли (Зав).
мудрак м мудрац. – Ценко калаџија је бил у Пирот и бил је мудрак, паме-

тан (Рос).
мужин, -а, -о мужевљев. – На мужино имање довела човека (Нш).
мужина ж пеј. муж. – Мужината се забави (Км).
муја ж зоол. мува. – Има муја у млекото, извади ђу (Гра).
мујар м фиг. пргава и плашљива особа. – Он је голем мујар, от – све се 

плаши (Вој).
мукавица ж вет. болест оваца. – Мукавица у нође удара, друго је кривоча. 

Мукавица само коди јаганци, а овца иде поширин и не може да добије му-
кавицу (ДД).

мукајетин м предузимљива особа. – Да – је бил мукајетин, да се потрудил, 
мог㎘л је (К – Ћу, Пир).

мукајетлија м трудољубива особа, стваралац. – Башта ми је бил 
мукајетлија, две – куће је напрајил у свој живот (Рас. Рс).

мукомачћи прил. 1. ћутке. – Он сваку работу мукомачћи уработи, нема 
млого да прича (СГл). 2. подмукло. – Мукомачћи га убил (ЦД).

мукачки прил. непријатељски; подмукло. – Гледа мукачки, попреко (Пн).
муле с зоол. мула. – Мазђе и муле повише могу да понесу и од коња и од 

магаре (Сук, Чин).
муле узв.(непознатом) мушком детету: – Еј ти, муле, кажи ми куде је башта ти 

(Вој).
муља несвр. 1. гњечити грожђе муљачом. – Почемо да муљамо, са че ви 

загребем благо вино (ВЈ). 2. шаљ. шишати некога до коже. – Муљају га до 
кожу, да не вача в㎘шће (Пир).

муљав, -а, -о подр. који је ошишан до коже. – Ала си муљав. Кој те ошиша 
до кожу и тека огрози (Пир).

муљак м геол. врста земље. – Ретка земља се зове росуља, муљак (П – Бж, 
Пир).

муљотина м испрана ораница. – Муљотина је њива коју је вода испрала, 
смуљала; парасина је боља (Гос).
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мумче с момак. – Ја сам бил веч мумче, па отидо на акцију (Гос). Мумчетија 
млого, било је шољће (Рс).

мурес, -та, -то који има длаку тамно – браон боје (пас, во). – Имамо муре-
сто куче, окамо га Мурча (Км, При).

мурча м пас који има длаку тамно – браон боје. – Куче које је прицрњено 
– црвено, окамо Мурча (Км).

муси се несвр. дурити се. – Она оче да се намуси, надурли и да ћути по 
два – три д㎘на (ВЛк). Мусе се нешта децата (Изв).

муска ж 1. коза са сиво – црним лицем. – Муска дојде како малко црна у 
лице, малко како сура (ВЛк). 2. коза или магарица која има плавичастосиве 
бокове. – Магарицу мамим муска – муска или пулка – пулка (ТД).

мустаклија м мушкарац са лепим брковима. – Деда ми беше убав, голем 
човек, мустаклија и разуман човек (Пет, Држ).

мутав, -а, -о који ћутећи пркоси; који не жели да разговара. – Ботуресто, 
мутаво, нече ти се јави из инат када те сретне (Пир).

мутавштина м пеј. особа која ћутећи пркоси. – Какво оче таја мутавшти-
на од мене? (Чин, Вој).

мутуљак м мутан талог. – Истреси мутуљакат из бурето, мутуљигуту (Сук).
муцне свр. посл. мукнути. – Сажалело се на вола теле, па муцнул (Соп). Да 

си вол, ти би муцнул, а ти ни реч не рече (Гос).
мучан, -чна, -чно непријатан; тешко подношљив. – Ја немам големо 

памтење, али памтим (све) што је мучно (Цер).
мучи си душу изр. замарати се (бригама, читањем, размишљањем; фи-

зичким радом). – Нечу си мучим душу да учим школу (Пет. ВСв).
мушичетина ж зоол. мушица која у пролеће напада стоку, па стока мрша-

ви од ње, зоља; (било која) опасна мува. – Тате, пази, мушичетината че те из-
еде, сувопиздата че те изеде (Цер).

мушкадла ж бот. собно цвеће, мушкатла. – Имали смо собно цвеће муш-
кадлу и резетлу (Мр).

мушља несвр. бушити рупу инсекат или црв (у дрвету, зиду, сиру). – Осете 
мушљају стенете, буше рупице па после отпада лепат (Пет).

мьциња се несвр. нег. (не) уклањати се боја. – Тај се боја држи, не мьциња 
се (К – Вр, Ш).

Н

на предл. у. – Ишла сам на задругу (Црв). На моје године беше башта ми 
када нестаде (Об. Јал).

– 197 –



Драгољуб Златковић800

на... на реч. у прил. служби на појединим местима, местимично. – Излезну 
кокошчице, медуника, јеглика на – ливаде, на – ливаде. Има млого пир на 
њиве, на њиве у целото поље (Сук).

на-прсти му наврза изр. много пута му понови шта треба да уради. – 
Орати му, орати, па му на-прсти наврза (Вој).

на чучће на чучће изр. местимично. – Никло на чучће на чучће (Вој).
наака га изр. извређати. – Че га наакам, свакакво че му накажем (Зав).
наблиза прил. убрзо, једно за другим. – Умреше наблиза и он и она (Грш. 

Сук).
набоби свр. вулг. оплодити (жену). – Набобил ђу убаво, скоро че је башта 

(Пет).
набој м место убода на телу. – Там куде је убодено оди трн или оди дру-

го, кажемо га набој, а набој млого боли (Држ. Сук).
набоклуџави свр. запрљати труњем, натрунити (прашином, трином, 

сламом). – Набоклуџавил си новјат џемпер с плеву (Вој).
набосује се свр. находати се бос (у току одрастања, и касније). – Набосу-

вали смо се, па смо си на нођете мочали да ђи згрејемо (Гра).
набраздује несвр. орати прву бразду на њиви. – Жената ми води када 

набраздујем (Трњ). Кравете тачно иду куде требе када набраздујем, не карам 
никога да ми води (При).

навам прил. наовамо; све до данас. – Тегај оѕебо. И од тегај навам нес㎘м 
добар; кад добре, кад лоше (Ру).

навиду прил. видљиво; са кога се добро види околина. – За кречану место 
да не буде на виду, и да буде у завет, меко место (Рас).

навилчено сено изр. сено саденуто на пластове. – Понекад навилчено 
сено навилчимо на плас и носимо га на вејћу (ТД).

навиљњује несвр. сакупљати сено у (мале) навиљке ради досушивања 
пред транспорт. – Почнете да навиљњујете сеното, па че га возимо (ДД).

навина ж зоол. врста отровне змије. – Навина је змија оди шаренете, 
љутете, што иду у дрво. Човек се не мож олечи од њи (Зав).

навод м дрвена направа за лучно савијање код прављења рогова дрвених 
вила. – Најдем нагодно дрво за вилу, отсечем га, спремим га и турим рогове-
те у навод (Д – Вч, Пир).

наводни свр. наквасити наводњавањем (земљиште). – Ја имам воду да 
наводним туја земљу (Сук).

навоња шију изр. рет. истегнути врат. – Навоњал шијуту, претегал (Зав).
навраска свр. ишибати. – Дете, немој, че те навраскам (Пир).
наврчи свр. упрести (у виду врпце). – За добар д㎘н оп㎘нци чучуље имају, 

брчкамо странете, наврчимо и, закачће узокол (К – ЦВ, Пир).
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навурди свр. припремити довољно вурде за зиму. – Навурдили смо некол-
ко качетија вурду, че се најде и за славу и за свадбу (Јал).

наглавља несвр. допуњавати; надокнађивати; повезивати делове у цели-
ну. – Ка се исплете, наглавља се и напрај се плетена дреја (ПРж).

нагне га изр. принудити. – Нагнуше ме да га узнем, а нес㎘м га волела (Гос).
нагњаса свр. пеј. напунити до самог врха (уз притисак). – Убаво нагњасај 

крошњуту, нап㎇ни ју до в㎘р (Кп).
нагодан, -дна, -дно погодан. – Неје ми таја матика нагодна, држаљето 

криво (ВЛк).
нагој(и) се свр. набубрети (зрно, плод). – Паде ћишица, че се нагоје зрната 

на грозјето (Гра. Вој).
нагосподњичав, -а, -о који се понаша отмено. – Мој муж је бил 

нагосподњичав и водил је рачун да сваћи има (Цр).
награбуса свр. наћи се у невољи. – Награбуса ја, оболе (Дој).
награња се свр. разгранати се. – Чаше се награњу, наприче се саме; ус – 

притку се саме дигну па се саме вржу и награњу се (П – Пж, Орљ, Бз).
нагризује несвр. гристи (мало). – Изнесе три – класа и свак нагризује (Зав).
нагрмиш прил. у виду жбуна. – Нагрмиш цьвти цволика; отидомо да ко-

симо, оно само цволичак (Гос).
нагрчкана коса изр. подешена коса, колмована. – Нагрчкана му коса, 

начешљал ларме, оправил косуту (Дој).
нагугли свр. навући на главу. – Што – си тека нагуглил капуту? (Вој. При).
нагугуши се свр. 1. набрекнути врат (код разљућеног ћурана). – Нагугу-

шил се ко ћуран (Пир. Гњ). 2. фиг. наборати се. – Какво ти се това нагугушило 
на грбинуту (Јел).

нагусто прил. угушћено са мало воде (о припреми јела). – Васуљ варимо 
чорбасто и нагусто с пипер (Ру). Све заједно нагусто се вари (ТД).

нада ж рет. саденуто сено између навиљка и пласта. – Сено големо кад се 
садене, уз њега се остави нада, садено сено између навиљак и плас, које се 
накнадно надене, када се слегне сеното; ни кажемо сено. Стог је за жито, а 
камара, она нема в㎘р, за сламу (Рс).

надбачује сас речи изр. победити у разговору. – Лајач је, ама нес㎘м се 
дала да ме некој надбачује сас речи, одговарала сам вој на сваку реч (Б – Дч, 
ЦД).

надброји свр. изброји више него што јесте да би подвалио. – Ти надброји 
јајцата, очеш да ти повише платим (Брц).

надватрипути прил. два – три пута. – На два – три – пути доодише 
наваџије за њу (Сук).

надваш иде изр. хода погрбљен. – Остаре и она, поче надваш да иде (Дој).
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надвиши свр. увећати; подићи. – Надвишили ми године да не идем у 
школу (К – Ћу, Пир).

надвлада свр. победити при такмичењу. – Била сам жетварка, неје имало 
кој да ме надвлада (Соп).

надгачкује се несвр. такмичити се у бацању камена у даљину. – 
Надгачкујемо се с камик кој че га подалеко врљи (ТД).

надека. Кој надека изр. свако у свом правцу. – Сабрамо се, провеселимо 
се и отидоше кој надека (Јел). Нек иду кој надека види, мен ми не требу ни 
јед6н (Вој).

надене свр. накнадно сложити сено на врх стога, после слегања сена. – 
Кад се сеното слегне, наденемо на њега наду, коју смо саденули уз њега, она 
је између навиљак и плас (Рс).

надењује несвр. денути (кабасту сточну храну; цигле). – Тува сам 
надењувал мож и по двајес стога сено (Соп).

надиџа се несвр. јести више од некога, надједати се. – Надиџају се дрти-
ти, а оно нема леб ни за децата (Бер).

надјашује ђи изр. намеће им се као претпостављени; понижава их. – По-
чела јетрвата да ђу надјашује (Држ).

надовлачи свр. довући у више махова. – Беше сајле надовлачил, колци на-
бива; после реката дојде и затиња, и (тека) прошири си њивуту (Соп).

надотера се свр. лепо се обући; нагиздати се. – Идемо на уранак, па се 
девојчетија надотерају да су убава (Зав).

надрѕан, -а, -о неодмерен; брљив. – Он је џангаза, надрѕан, неодмерен, 
брљив (Зс).

надрнчи свр. навадити се. – Надрнчиле се кравете у отаву (Зав).
надује се свр. кл. црћи (од надуна) (брав). – Надуло се, да бог даде, улезло 

ми усред градину (ДД).
надума свр. наговорити. – Надумали га башта и мајћа да убије човека (ТД).
надунђерњичав, – а, – о који се донекле разуме у зидарски занат. – Ја сам 

надунђерњичав, зарадим тека некоју пару (СГл).
нажарил, -а, -о заруменио се (од узбуђења, пијанства). – Беше арне на-

жарил, запупурил, напил се (Вој).
назамлатњичав, -а, -о који без зазора прича бесмислице. – Назамлатњичав 

си је оди дете и ни знаје какво прича ни куде прича (ВЛк. Пк). Назамлатњичава 
ала, само се утепује, ни једна девојћа нече да шета с њега (Рас).

назрњен, -а, -о трп. пр. накруњен. – Назрњена зрна моруза у кот㎘лат (ТД).
наими свр. мит. одредити по имену. – Наимимо за стоку, и давамо (Бе).
највоља ж највећа жеља. – Немаш што ти је највоља, ред и слогу у кућу 

(ТД).
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најдава несвр. највише давати. – Шипковица, там је најдобра трава, 
најдава млеко (Зс).

најде, па зајде изр. заборави се у изобиљу. – Понекоје најде, па зајде (Вој).
најмераклија м онај ко највише воли оно о чему је реч. – Ја и ти смо 

најмераклије на пијење и на једење (ВЛк).
најнезгодија ж највећа неприлика; велика беда. – При њега је најнезгодија: 

голема су сиротиња, а он је, најстар брат, мора да брини бригу за свата 
сирочетија (Гос).

најпоследњо м поим. прид. оно што је на самом крају. – Остаре и дојдо на 
сам крај, најпоследњо што – је (Рс).

најскоро време. У најскоро време изр. ускоро, убрзо. – Шап га ване у 
језикат и мора да црца у најскоро време (ТД).

најстаровремсћи, ка, ко најстарији (о цвећу). – Мушкатла је 
најстаровремско цвеће (Ш).

накаден, -а, -о трп. пр. 1. окађен. – Дрејете су му накадене од уроци (Пир). 
2. изр. накаден сас црн тьмњан изр. мит. зао је. – Он је малко накаден сас црн 
тьмњан (Вој).

наказ м наказа; особа одвратног морала. – Он неје човек, него наказ (Вој)
накамарили се свр. фиг. легли једно преко друго (при сношају). – Затекал 

и, накамарили се јед㎘н на друђега (Пок).
накара се свр. 1. нарасти, телесно сазрети. – Ако се рано прегони јуница, 

не мож да дорасте, да се накара љуцћи (Мр). 2. удебљати. – Најело се, напило 
се , одморило се, ко планина се накарало, човечина (Зав).

наклове се свр. халапљиво јести (без жвакања) . – Седнем, накловем се 
зачас и бегам на работу, нема седење (Вој. Пир).

накнада ж надокнада. – Накнаду че дадеш ли што смо работили повише, 
него што смо се договорили (Изв).

наковенѕује несвр. наговарати некога да се свађа са неким или да га мрзи. 
– Наковенѕувала га жената и он дојде да се бије с башту ми (Д – Зв, Пир).

накосо прил. под нагибом. – Успон је, али је накосо, па могу да износим 
воду (Соп).

накошување с гл. им. од накоси косидба (у току). – Има гоџа за накошување 
и убаво се реже тај трава (Соп).

накошуљће прил. само у кошуљи, у танкој одећи. – Има да се распуштим 
накошуљће, завет је там (Дој).

накрупно прил. у већим комадима. – Сечи га накрупно, немој наситно (Сук).
накучи свр. 1. наштенити (кучка). – Кучката накучила неколко кутриш-

та, свата бела (Изв). 2. пеј. нарађати (жена). – Деца сам накучила белисвет 
(Рс, Пк).
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налабује несвр. слабити (притисак, доток, бол). – Болката поче да 
налабује, са веч могу да одим (Јал).

налага огањ изр. ложити (са много цепаница). – Налагали огањ голем, 
пекли вола (Вој).

налади се свр. фиг. смањити блискост (особа). – Слагали смо се убаво, 
ама се наладимо откако преписа на шуракатога кућуту (ВЛк).

наладни време изр. захладити. – Наладни времето, зајесени се (ВЛк).
наланће ж мн. нануле, дрвене кломпе у виду изрезаних плоча и са каишком. 

– У ратат сам носила наланће (Држ).
налога ж врста лисника који је саденут у великом дрвету. – Налога, у 

расовато дрво шума, лисник у дрво (Д – Ис, Сук).
налоповњичав, -а, -о који је склон крађи. – Налоповњичав, поткрачкује 

(СГл).
налутује несвр. наилазити успут повремено. – Налутује понекад и овам, 

али не знамо када че пак наиде (При. Вој).
намаа свр. фиг. добро напунити. – Намаамо кавторчето и убаво се грејемо 

(ЦД).
намањ㎘к прил. недовољно. – Туј годин сено беше намањ㎘к, а и шума беше 

намањ㎘к, беше у гусенка изела (ТД).
намести се свр. мит. случајно се десити баш како је најбоље (или најгоре). 

– Кад требе нешто да се деси, оно се само намести (Пир).
намета се свр. наследити особине једног од родитеља или рођака. – Све 

се на њега наметала децата (Гњ). На тога овна се наметала све јаганци (Ру).
наметно прил. наметнуто. – Кад човек батали некоју работу, тов му после 

дојде како наметно (Вој).
намица несвр. навлачити. – Немој да намицаш капуту на ушити (Цер).
намлази свр. помусти. – Сто и педесе овце сам чувала, осамдесе и пет 

литра сам намлазила, сестре су помагале (Брл).
намотавеје свр. озепсти; имати болестан изглед (човек, брав, 

вегетација). – Угревушка при овце: намотавеје у лице, лабаво пасе и ниско 
држи главу како пасе, и пол㎘ка оди (ДД).

намрдне свр. намигнути. – Ја намрдну с око на Бису (Рс).
намрзл㎘к м мржња. – При њи је намрзл㎘к голем (Пет).
намрзне си изр. почети се мрзети. – Да си намрзнем једну – јетрву, нечу, а 

нечу ни мужа с брата да си намрзнем; како је било, нека је, че претрпим (Кр).
намртво стануло изр. ништа се не мења, све остаје сасвим исто. – Нам-

ртво све стануло, ништа се не покреће, ништа се не мења (Пир).

– 202 –



805Допуна Речнику пиротског говора

намува се свр. 1. увући се (мноштво). – Кад човек спи, дојду ђавољети па 
му се намувају у гузицу (Б – ЦЈ, Пир). 2. фиг. много појести; прејести. – Толко 
се намува да не мож ни да се саведе, ни да дише, само п㎘шче (Пир).

намукује се свр. поднети велику патњу. – Муће сам се намукувала, нес㎘м 
јако добро видела (Гра).

нана ж мајка. – Постарити од мене маму окају нане, а помладити, напо 
мене, окају ђу мамка (Д – БД, Пир).

нанизује (се) несвр. низати, повезивати исте елементе у целину пред-
мета. – Брдо се нанизује од зупци, дрвене игле, и има горњу и долњу витку 
(Вој).

наоблака ж рет. (изненадна) облачност. – Створи се наоблака одједнуш и 
намокри ни ћиша до кожу (Пир).

наод㎘к прил. у ходу. – Наод㎘к ручује, наод㎘к вечерује (Пет).
наокуп прил. заједно, скупа, на окупу. – На Б㎘дњи д㎘н сви да смо наокуп 

(Зс).
наорле прил. преко оба рамена (ношење детета; ношење већег терета). 

– Чича ме тури наорле, нође на – груди, и носи ме, радује ми се (Пл).
напарасује се несвр. запуштати се, не одржавати како треба (тело, 

одећу, зграде, имање). – Немој се тека напарасујеш, девојћа си, свекрве те 
гледају (Држ).

напељушти свр. пеј. набацати без реда. – Вода, ћиша, ветар, у бунарат 
напељуштило шуму, грањак, лисје, све (ПРж).

напипа свр. фиг. налетети; наслепо изабрати. – Ја би се оженил, него не 
знам кво че напипам, него ајд ми најди некоју (Зав).

напичи свр. вулг. свом снагом усмерити, принудити. – Че га напичим и он 
че ми све каже (СГл).

напластује несвр. сакупљати сено и денути га у пласт. – По четирес кола 
сено сам напластувала (Рс).

наплита несвр. исхабане и поцепане делове одеће замењивати плетивом. 
– Које се сцепи ја га наплитам, нечу да су ми деца дрпава (Пир).

наплитак м део поцепане чарапе обновљен плетењем. – Убав ти је на-
плитакат, не познава се млого да је наплетено (Пир). Наглавак или наплитак 
је на чарапе које су биле сцепене (ТД).

напнигајде м/ж/с срдљивац. – Он је напнигајде, срди се ко малечко дете 
(Чин, Вој).

направа ж мађије. – Баба – Жика из Грљан од направе баје (Зс).
направено с поим. прид. мађије. – Нешто вој је направено, не мож се ожени 

(Пет).
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направи си комендију изр. учини нешто непромишљено себи на штету. 
– Пази да си не направиш комендију сас това девојче (Вој).

направо иде изр. без обазирања, без размишљања. – Она иде направо, 
срамота, несрамота казује га преди сви (Кп).

напрај дамбу на човека изр. направити смицалицу. – Он ми је правил 
дамбу неколко пути и ману да се дружим с њега (Пл).

напраји пандало изр. учинити (намерно) да неко претрпи штету. – 
Напрајила му пандало, рекла да га је видела како из једну – појату излази с 
некакву жену (Сук).

напраји га ко без – руће изр. в. напрајил га та му избил очи. – Напрајил га ко 
без – руће, а казује се да је мајстор (Вој).

напрајил га та му избил очи изр. лоше га направио; уп. напраји га ко без – 
руће. – Напрајил га та му избил очи и са тражи још и да му га платим (Сук, Чин).

напривечери се свр. приближити се вече. – Штом се напривечери стока 
се покрене кам појату, а огањ по светлије (ТД).

наприпус прил. без ограничења; без мере. – Наприпус пију, не знају за 
меру када се там зберу (ЦД).

напричи се свр. везати (се) уз притку. – Чаше се награњу, наприче се 
саме, па се саме вржу и награњу се (П – Пж, Орљ, Бз).

напростре свр. разастрти (веш, сено при сушењу, циглу после 
калупљења). – Напрострем веш да га издува и исуши вет㎘рат (Км).

напрскан, -а, -о трп. пр. фиг. који има много ситних шара по телу. – Коза 
кањоша или кања дојде малко шаркава, напрскана (Зс).

напуџује несвр. терати, гонити (из боравишта). – Зетат напуџује бабич-
куту, нече да чује за њу (Сук. Грш).

напшива несвр. појачавати ивице вишеструким шивењем. – Напшивам 
тарл㎘ци и носим и како ципеле да су (Брл).

нарамак м оно што може да се носи о рамену( а није везано) (грање, 
дрва, сено). – Ластримо, т㎘кмимо у вејће, а нарамак је више од вејћу, колко 
мож да понесеш (Мр).

нарамчује несвр. ређање одсечених гранчица у мале гомиле погодне за 
преношење, превоз и дењење у лиснике. – Мужјети нарастили шуму па иде-
мо да ју нарамчујемо (Пк). Када се осуши нарамчена шума, ми у врзујемо с 
врбово прутје у нарамци и денемо на лисник (Пк).

нарича несвр. намењивати. – Она нарича кому која њива да се падне (Пет).
нарони свр. намрвити. – Од клас што остане од Мечћин д㎘н, зрна нарони-

мо у воловодник (Зс)
нарцис м врста баштенског цвећа у типу нарциса. – Нарциси садимо у 

градинче, они су ситни (Пк).
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насамарчи свр. 1. намагарчити. – Насамарчила га шурњајата, дала му 
мрзлу тикву да си понесе (ВРж). 2. оптужити за тајну љубавну везу. – Они 
ме насамарче с њега, а ја с њега нес㎘м ништа имала (Дој).

насева се несвр. засејавати се. – Врат требимо у жетву, да се не насева 
(Гос).

насевује се несвр. в. насева се. – Ако забавимо жетву оно житото почне да се 
истриса и да се насевује (Држ).

насилство с насиље. – Нече с насилство у кућу, у брак (Рос, ВРж).
наситно прил. у ситним комадима. – Када је сецкано наситно боље га једу 

(Пет. Вој).
насличи свр. грубо опредити контуре (цртежа, предмета, замисли). – 

Очу малко да насличим рало, и да га направим (Сук).
наслутује несвр. наслућивати. – Ја наслутујем да оче да ми подвали (Чин. 

Вој).
насмејан и нашален изр. весео је и воли да се шали. – Он је јако бил 

насмејан и нашален, то му је од деду – Лазара (Пс).
насмине се свр. рет. осмехне се. – Какво да вој кажем, она се не вређа, само 

се насмине и отиде (Бз).
насмитушка ж особа која омета. – Ја имам работу, а ти си ми б㎘ш на-

смитушка (Пир).
насрди свр. (јако) наљутити; расрдити. – Кој те насрди, кој те толко 

наљути? (Пир).
настрањичав, -а, -о фиг. који је пошао на погрешну страну и не можеш 

га вратити; ћакнут. – Настрањичаво, запне ли на некоју страну не мож га 
врнеш (Км).

наталамбаси свр. понети превелик терет (бочно, у рукама). – Шерпу го-
лему наталамбаси (ВЛк).

натам – навам м врста плетења. – Кат – се плете здрав бод или се плете 
јед㎘н опако јед㎘н лице, тьг се познава које је опако а које лице, а кат – се 
плете натам – навам тьг се не познава које је опако а које лице (Б – Са, Пир).

натам(о) прил. касније (за који дан, недељу). – Е натам, ка се отени рабо-
та, че сврнем да си пооратимо (Чин, Вој).

нате ви изр. ево вам. – Нате ви, деца, по кришку леб, само да ми не улазите 
у кућу (Пир).

натисал, сла, сло перф. од натисне свр. притиснути. – Као да ме натисал топ, 
осечам тежину (Гос).

натковали свр. оборити у рвању. – Помалечьк, али жилав; натковали га, 
пребори га (Вој).
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натлапа ж фиг. уображена особа. – Он је напоница, натлапа, оче све у 
њега да гледају (Пк).

натоварује се несвр. преузимати и носити терет. – Немој се толко 
натоварујеш, ти си веч баба станула (Пир).

натротоњи се свр. обући се неукусно и много. – Натротоњим се и идем по 
Тијабару, купујем кво ми требе (Пн).

натрти влашу изр. непрекидно пије из флаше (ракију, вино, пиво). – Мен 
срамота да натртим влашу да пијем или да улезнем у кавену (ТД).

натрти срце изр. оштетити срце. – С голему работу срцето си натртил 
(ТД).

натрује свр. затровати. – Који је пастир неискусан мож да натрује овце 
ако и пасе у цволику, жлтеницу или детелину, па се деси да полипшу све (Дој, 
Јел).

натрукује несвр. преносити шару са платна на платно индигом или 
алуминијумским кашиком која се повремено трља о косу и о платно које 
преузима шару. – Натрукувале смо с индиго или с алуминијумску ложицу, 
коју трљам час сас косу час сас платното на које се пресликује (Сук, Сре).

натрутује несвр. гњечити и оштећивати (рана). – Пази да ти се раната не 
натрутује, да мож да зарасте (Вој).

натсили свр. надвладати; наметнути се. – Натсили снаата и са сви у 
кућу почемо њу да слушамо (Цр).

натупа несвр. добро сабити потку при ткању. – Кат – се убаво натупа, 
боље се ткаје (Пир).

натура несвр. наметати; клеветати. – Нечу да натурам које неје било, 
нечу да си грешим душу пред бога (Брц).

натурица ж упорна и тврдоглава особа (у послу). – Он је голема натурица 
на работу, и како га реши тека га праји, не мож га препрајш (Пир).

натурљив, -а, -о упоран у остварењу својих замисли. – Натурљив је, кад 
нешта намисли мора да је тека (ПРж. НМл).

натурњак м свађалица; насилник; крвник. – Он је голем натурњак на 
бијење, ама и њега бију, неје му л㎘ко (Цр).

нат㎘кми свр. сложити; уредити. – Нат㎘кмимо шуму на нарамчићи, и не 
веже се (К – ЦВ, Пир).

наћити свр. сложити у букете, свежњеве, нарамке. – Само једно је с㎇п, 
а повише гранће је вејћа, наћитена шума за лисник (Дој).

наћопује несвр. (помало) храмати. – Девојчето наћопује малко, али л㎘ко 
се слуша и вредно је (Црв).

наћорав, -а, -о слабовид. – Малко сам наћорав од детинство (Б – Лес, Гњ).
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нацртује се несвр. улепшавати лице, шминкати се. – Задевојчила се, по-
чела да се нацртује (Соп. Пир).

начви м мн. рет. дрвени ковчег за брашно, наћве. – Једна из село удала се у 
град, па када у питали месила ли је у начви, а она рекла: – Ја не знам шта су 
начве! (Ру).

начетри се свр. обликовати предмет дељањем по дужини како би имао 
четири стране. – Начетри се клис и напишу се на њега римсћи бројеви (Соп).

начит, -а, -о трп. пр. рет. онај који много зна и мудро говори. – Моја баба 
је била начита, иако је била неписмена; она ме је учила како да се владам у 
народ (Д – Ву, Гњ).

начичкује се несвр. накупљати се једно до другог; хватати се као чичак. 
– Начичкује се осиљ на нову дреју (Вој).

начник м бот. дан и ноћ. – У градинче имамо басмицу, каравил, начник, 
милуванку, латинку (ВЛк).

начубри уши изр. начуљити уши и (кришом) слушати разговор. – Скута-
ла се зади плотат, начубрила уши и слуша какво оратимо (Чин).

начуруши се свр. пеј. лоше се обући. – Начуруши се, навлче – облче шаре-
но и разно једно преко друго, и тека излезне на собор (Зс).

наџак човек изр. својеглава особа. – Он је наџак човек, не могу га убедим 
никако (Пир).

наџунџури се свр. погрбити се; превише се обући. – Малко ли сам се 
наџунџурила, мечку че уплашим (ТД).

наша работа изр. пеј. наша глупост, наша глупост. – Све што је про-
шло, лоше је; све што дооди, че буде добро, а неје тека. Това је наша работа, 
српска (Пир).

нашиван литак изр. дуга женска хаљина од неваљаног сукна, без рукава, 
везењем украшена и опшивена жутим ширитима. – Нашиван литак сам но-
сила за – на сабор (Д – Гу, ВРж).

нашивује несвр. пришивати. – Нашивује шарће на платното (Држ).
нашминга свр. нашминкати. – Несмо се шмингале када смо биле младе 

(Б – Са, Пир).
наштипка се свр. иштипати своје образе како би поруменили. – Наштип-

камо се да будемо убаве, па излезнемо у народ (Јел).
нашушеничи свр. исећи на тракасте одреске (месо, сланину); одвојити 

сво месо од костију. – Код – нас се не каже мезри месо, него се каже нашу-
шеничи месо (ТД).

наьрве свр. начети. – Гризне баба од сва три – класа и остави и, и као 
мечката дојде и наьрве и (Гос).
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на㎘рмњак ж себичњак. – Данас је тако: ми смо на㎘рмњаци људи, само-
живни; само да живим ја, да не живиш ти (Ш).

не вача ми га око изр. 1. изгледа ми болешљив; забринут. – Не вача ми га 
око, заштукал, једва оди (Пет). 2. не допада ми се; опрезан сам са њим. – Под-
мукло гледа, а вали ме, ич ми га не вача око (Изв).

не знаје ни за кво ни зашто изр. чинити нешто без размишљања и без 
користи. – Ока, а не знаје ни за кво ни за што, а повише он крив него друђи 
(Трњ).

не могу да знам изр. мало знам о томе; нисам баш сигуран. – Не могу да 
знам. Рода су, ама не могу да знам колко и од коју страну (Пет. Држ).

не пипа се изр. не може да се користи (прескупо, јако горко, преслано, 
превише љуто). – Скупо, не пипа се (Држ). – Оно љуто, не пипа се, не тура се 
на – уста (Вој). Горчиво, на – уста се не тура, не пипа се (Сук).

небо с рет. обич. таваница. – Јајце вржемо с кон㎘ц и иглу за небо, па га 
ламкамо (Зс).

невестуљћа ж зоол. ласица; нека животиња слична ласици. – Невестуљћа 
је друго, ласица је друго (Рс).

невестачћи, -ка, -ко оно што припада невести, невестински. – Све што 
је невестачко че туриш на послужавник (Брц). Купише ми невестачће ципеле 
(Брл).

невињен, -а, -о невин. – Јетрва му клне невињено дете (Д – Пш, Пир).
недељарка ж јетрва редуша у току седмице. – Три брата: јед㎘н овчар, 

друг говедар, јед㎘н орач, а једна јетрва је недељарка туј недељу (ВЛк). Мајћа 
ми беше тьг недељарка у кућу, а били смо једанајес деца (Кс, Пир).

недовиџује несвр. не видети добро због слабог вида. – Откако мукува, 
отегај недовиџујем (Рс).

недознавује несвр. не сазнавати, не обавештавати се на време. – Карају 
се, договарају се, продаву, праве какво праве, и све гледу да ја не дознавујем 
(СГл).

недојеџује несвр. не завршавати оброке. – Невеста сам, све си недојеџујем 
(Сук).

недомаћин м лош домаћин. – Башта и мајћа ствараше, а син јединац, 
недомаћин, које запушта које продава (Сук).

недоорачује несвр. не моћи све рећи. – Све – ме пресича свекрвата, и какво 
да закажем све недоорачујем (Пир).

недопричује несвр. в. недоорачује. – Не даву му да допричује када нешто за-
каже, супурдисују га (Вој).

недорича несвр. не завршавати исказ. – Почнем да се жалим, али недо-
ричам, свекрвата ме одма измаршира (Држ).
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недосаља несвр. недовољно солити. – Ја не обичам слано, па недосаљам, 
па ми се мужат љути (Јал).

недоспелац м рет. 1. недоношче. – Ти си недоспелац, прајен си с пљунку 
(Зс). 2. закржљало грло стоке. – Чемеричаво јагне је као недоспелац, као да 
је прајено с пљунку (Зс).

недостане свр. не имати довољно (на располагању). – На мајку малко 
украднем преџу, мож да вој (после) недостане (Б – Са, Гњ).

недотрепан, -а, -о трапав. – Недотрепан, једва влачи нођете (Д – КВ, ЦД). 
Ѕопаво оди, недотрепана (Пл).

нед㎘гља м слаба и немоћна особа. – Тија па нед㎘гља, не може си ни ду-
пето носи (Чин, Вој).

незадојак м младунче које није сисало прво млеко, колострум. – Незадојак, 
неје попило куластру; незадојило се, запупавело, запртак (Зс).

незадоји се свр. неподоји се младунче у правом тренутку па не посиса 
најквалитетније и неопходно прво млеко. – Дете ако се не задоји на време, 
оно запупавеје, а и при стоку је исто (Држ).

незараден, -а, -о посл. који није стечен трудом. – Незарадене паре се л㎘ко 
троше (Пет).

незграбно једе изр. журно јести. – Незграбно једе, варка се да иде на 
појату (Пк).

неиз㎘спан, -а, -о неиспаван. – Неиз㎘спана сам, дете ми болно, целу ноч 
сам му настовувала (НМл).

неистрпљиво прил. рет. нестрпљиво. – Он све работи неистрпљиво, па му 
неје чиста работата (ВЛк).

неје без ич изр. нешто ту није у реду (кривица, лоша намера, брука). – 
Неје без ич; не чумо када су се карали, а манули да орате и да се друже (Чин, 
Об. Вој).

неје мукајет изр. незаинтересован је; непредузимљив је. – Неје си мукајет 
да си произведе, да си направи или да си купи, него све тражи од другога (Вој).

неје му право изр. не одговара му; није му по вољи. – Неје му право што 
на черкуту дадомо туја њиву мираз (ВЈ).

неје ти това за работу изр. не дирај то (да се не повредиш; да га не оште-
тиш). – Това ти, дете, неје за работу, че се убијеш (Вој).

неједење с гл. им. изостављање оброка. – Кажњавали су ме с неједење и с 
бијење, а девојћа сам била (Дој).

нек ти се роди благ. при нуђењу храном: хвала, не могу јести. – Нек ви се 
роди, дома там㎘н преручамо (Чин, Вој).

некој(а) си изр. некада неки / нека (особа). – Некоја си Гостушанка рекла 
(ВЛк). Бил некој си Златко, у Јарчиште му бил козарник (Јал. Вој. Чин).
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нељута черемика ж бот. врста чемерике Veratrum album. – Љута черемика 
не цьвти, а нељута черемика цьвти (Гос). Черемика има од две – струће; једна 
је љута и бези клас, а што класа, неје љута, блага је (Гос).

нема га буде изр. ускоро ће умрети. – Млого болна, нема ђу буде, че си 
останемо без бабу (Сук. Трњ).

нема – куде је дошло изр. дошло се до самог краја, не може се даље. – До-
шло је више нема – куде (Грш).

нема – нема изр. после краћег времена. – Нема – нема и поново чумо глас 
(Сук, Чин. Вој).

нема нигде никога изр. нема никог нигде. – Остало само, нема деца, нема 
роду, нема нигде никога на свет (При, Пир).

нема ништа с ништа изр. нема баш ништа, пука је сиротиња. – Пропило 
се, испродало, нема ништа с ништа (Вој).

нема пару изр. без новца је. – Нема пару, све на зајем узима, и све да одра-
боти летоска кому је дужан (Пет. СГл).

нема прегњи зуби изр. 1. није у стању да сачува тајну. – Немој вој 
казујеш, она че раскаже на сви; она нема прегњи зуби (Држ. При). 2. није у 
стању да прећути. – Ја немам прегњи зуби, у очи че му све речем преди сви, 
само ако ме закачи (Пок).

нема траву стискавац изр. не сме да се усуди; плаши се да то учини. – И 
он би крал, ама нема траву стискавац, плаши се од бијење (Вој).

немам к㎘га изр. немам времена (баш сада). – Са немам к㎘га, после че 
сврнем (Вој).

немотно прил. бедно, оскудно. – Сиротинсћи се живило, немотно (Пир).
ненасмејан, -а, -о невесео; намрштен. – Са народ ненасмејан, невесел; ни 

причамо ни се насмивамо (Дој).
неокосен, -а, -о непокошен. – Остаде од ливадуту на једьн – крај неокосе-

но (Пок).
непорасал, -сла, -сло перф. који је, према узрасту, слабо развијен. – Отиде 

у бели свет у дунђери, још непорасал (Б – Лс, Гњ).
неправ, -а, -о 1. неправедан. – Ти си неправ, делиш како теб одговара, теб 

да је највише (Орљ). 2. лажан; лажљив. – Она је неправа, не говори истину 
(Ос).

неправија ж неправда. – Знаје разне неправије какве су биле у државу 
(Б – МБњ, Пир).

неправо прил. лажно. – Неправо се закунеш или присвојиш туђе, па те 
стигне проклетија (Цр).

непревишија ж јогуница; тврдоглава особа. – Он је непревишија, нема 
се мож договорите (Пет).
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несвеслија ж неопрезна особа; несташно дете. – Баба ми је често гово-
рила: – Немој, несвеслијо једна, че паднеш, пази се (Пир).

несклопена уста изр. изобличена уста. – Нечу га, гледе га как㎘в је шавра-
дес, голема уста а несклопена (Зс).

неукаљано дете изр. невинашце. – Зашто клнеш неукаљано дете, невино 
(Соп).

неукротљив, -а, -о неукротив. – Младо, лудо, неукротљиво, какво на-
мисли това че направи (Дој).

нецеден, -а, -о непроцеђен. – Потсирила домаћицата нецедено млеко (Гос). 
Испил нецедено и неварено млеко (Пк).

нецује несвр. хеклати дужом (и посебном) иглом (завесе, чипке). – Волела 
сам да нецујем, па си имам нецоване завесе (Сук, Сре).

нече га посеру како очеју изр. вулг. неће им се остварити (зла) намера. – 
Нече га посерете како очете, че ви закачи дрејете па че ви смрди (Пир).

нече да му мисли изр. неће више да брине о томе. – Че ти платим колко 
тражиш и нечу више да му мислим (Вој).

нече да прај питање изр. сложиће се, пристаће. – Колко кошта да кошта 
ја нечу да прајм питање (Грш, Чин).

нече жито да ти се истресе изр. има времена, чему безразложна журба. 
– Де, нече жито да ти се истресе, (ожел си га); де, седни малко да пооратимо 
(К – Ћу, БЧ).

нече ти се одједе изр. нећеш претрпети већу (материјалну) штету. – Де, 
нече ти се одједе ако на сирочето дадеш крошњу грозје (Јал. Вој).

нечињен, -а, -о необојен (пређа, платно, одећа). – Топодолци су носили 
црно и црвено, нечињено (Црв).

нечис сас памет изр. ћакнут; луд. – Примећавам да је нечис у главуту 
(СГл).

нечу ви иглу изр. не тражим од вас баш ништа (посебно). – Ја ви иглу 
нечу, нечу ви оштетим (При. СГл).

нештавен, -а, -о трп. пр. нештављен. – Има сирова кожа, и има нештавена 
кожа, и штавена кожа (Мр).

неште прил. наташте, пре узимања јела изјутра. – Какво прво се узима 
неште (срце) сам заборил (Зс).

ни број ни крај изр. не може да се одреди. – Оно овце, овце, овце, не знаје 
њим се ни број ни крај (Вој). Народ налезло и још налази, не знаје (му) се ни 
број ни крај (Кр).

низан литак изр. дуга женска хаљина од неваљаног сукна , без рукава, 
украшена шљокицама и опшивена жутим ширитима. – Низан литак је од 
пртенице, па нанизан с перле, за убаво (Брл).
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није зам. ми. – Није смо ишли у њи на – госје (Км).
никсица ж весник пролећа сличан зумбулу, има ситне и плаве цветове и 

расте по ливадама. – Никсица има ситачћи плави цветове и расте по ливаде 
(К – Вр, Ш).

никуде прил. нигде; ни у ком правцу. – Куде че идеш? На никуде! (Сук, Вој).
ниска черемика ж бот. врста ниске чемерике. – Ниска черемика је леков-

на, она ниско расте и бези цвет је, а стабло њој светло (Зав).
нит(а) м/ж, мн. нити конац (основе). – Има од једну нит, од две – ните, од 

три – ните препредено, уврткано одједно, одве, отри; кажемо га од једьн – 
кат, од два – ката, од три – ката (Пир).

нити м мн. дебеле вунене нити кроз које се провлачи потка при ткању на 
разбоју. – Између нити провлачим кон㎘цат и тупам с тупицуту (Пир).

ничи несвр. гладовати (до мрака првога дана ускршњег поста). – По по-
кладе, ничимо све до вечеру (Б – Са, Пир).

ножице ж мн. вертикално постављени делови (запрежних) саоница (4), 
који држе предњи и задњи оплен, јастук. – Санће имају четри ножице, које 
држу два оплена, предњи и задњи, а коди ђаволсће сане је само предњи 
оплен и њега држу две ножице (Ш).

нож㎘к м дем. од нож м мали нож, ножић. – Има бавчица и има жилица, и ја 
с нож㎘к расечем малко да истече крват (ТД).

носи литије изр. иде испред колоне (веселих, пијаних). – Ти кад се напијеш, 
ти носиш литије; по теб млого иду, сас теб пију (Пир).

ноћна фрајла ж бот. врста цвећа које ноћу јако мирише. – Тов цвеће ночу 
најјако мерише, па га окамо ноћна фрајла (Пир).

ночни леб изр. хлеб, који је вредна домаћица умесила и испекла преко 
ноћи. – Преко – ноч омесим леб и опечем, да могу да постигнем на работу, а 
свекрва ми се љути што месим ночни леб (МЛк, ВЛк).

ночник ж бот. врста цвећа. – У градинче смо имали ђурђевку, божур, 
девојачко срце, игличку, зумбуљ, лале, ночник, латинку, милованку, ситне 
руже, јесенку и јесенче; јесенката је крупна а јесенчето је ситно (К – Вр, Ш).

нуни – нуни узв. при љуљању бебе: спавај, спавај! – Нуни – нуни, бабино 
малечко, бабино злато (Соп).

Њ
њокалица ж носница; њушка. – Њокалицу на свињу окамо њушка (НМл).
њоњав, -а, -о глуп, својеглав и ћутљив; уп. њуњав. – Њоњав, само ћути и 

работи си какво работи а не знајеш какво ти мисли (Км. Пет).
њуња се несвр. (дуго) обавља разноврсне лакше послове. – Увек се нешто 

њуњам, работим, тарашујем (Чин).
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њуњав, - а, -о, в. њоњав. – Њуњава снаата, не знам како че се сложимо (Вој).
њури несвр. ћутати расрђен. – Не знам кво ти је, њуриш цел д㎘н ко мутав 

(Пир).

О

обамре свр. бити на самрти. – Старцат веч обамрел (Пир).
обвива несвр. обавијати. – Марамица унутрашњос обвива, црева, дробове 

(ТД).
обдарен с памет изр. лако учи, истиче се интелигенцијом. – Детето обда-

рено с памет, све петице доноси и – школу (Гњ).
обдоји свр. посисати (младунче). – Дете болно, нече да једе, нече да обдоји 

млеко, па млеко бржди и шврска (Д – Бо, Пир).
обдуши се свр. навићи се на одређени мирис (и уживати у њему). – Само 

чуре сас синатога, пуше, ама њим не шкоди, они се обдушили (Држ).
обеди свр. окривити; наклеветати. – Обедише ме да сам њим украл 

сећиру (Пок. ВЛк).
обдржа несвр. издржавати; подносити. – Неје могућан да обдржа два – 

ђака (Нш).
обере м㎘ат изр. обријати. – Ајде да дојде да га обричи, да му обере м㎘ат 

(Брл).
обиаџује несвр. обилазити. – Дооде черћете, обиаџују ђу (Бер).
обибне свр. рет. обухватити. – Грмадача круша, дивљачка, двојица не 

могу да у обибну (Зс).
обивати несвр. обухватити. – Обивати ме с двете руће (Чин, Вој).
обирџија м онај који по неком (свом) праву долази и узима део прихода. – 

Поп је обирџија (Кр).
објачка свр. порасти довољно и ојачати (подмладак). – Нек још малко 

објачка синат, па че му после давамо да работи тешће работе (Пир).
обједињује несвр. спајати у целину. – Ја че си обједињујем њивете, поче 

да се замењујем сас комшијете (Трњ).
облажи свр. загадити додиром (животиња, гусеница, инсекат). – Не из-

носи класат на дрвник да га не би облажиле мачће (Пк).
облак. 1. изр. пада на облак падати понегде киша. – Пада на облак: негде 

падне негде прескочи; пада до меџу (Јал. Чин). 2. изр. пројде на облак кратко 
(и мало) ће падати киша и неће свуда пасти. – Ако беснеје, не сећире се, при 
њу како на облак пројде (Држ, Трњ).

обложина ж рет. оно чиме се нешто покрије. – Начади се обложина, прцањ 
оди пртенице, па се преко њега натурају клчишта на три – дируђе (Д – ВО, 
Пир).
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облче се свр. добити перје (о птици). – Гољиштари, нек се облчу, па после 
че и узнемо из гњездало (Ш).

обљутавеје несвр. постати неукусан. – Које често једеш, оно ти после 
обљутавеје (Км. БЧ).

обмртав, -тва, -тво који је на умору. – Купал сам и облачил седам – осам 
човека обмртви (Гос).

обневидева несвр. постепено губити вид. – Који млого пију ракију, 
обневидевају; Бошко Турчин је затова обневидел (Гос).

обнесе свр. однети (далеко). – Окамо да га Џерман носи у јељакат, па об-
несомо у Чипровци, у Бугарску (Зс).

обноси свр. облачити; носити дуже време (одећа). – Какво ја обносим, 
после сестрете ми носе (Гњ).

обољује несвр. обољевати. – Обољувал сам од туја болку (ВЛк).
обоси свр. учинити босим. – Ти једнога коња обоси при воденицете, паде 

му потковица (Соп).
обрадљиво земљиште изр. ораница. – Обрадљиво земљиште смо имали 

доста (Зав).
обрадушка ж оток испод браде. – Обрадушка кажемо кад испод браду 

отече (Мл).
образдује несвр. обележавати браздом (правац орања, међу, круг). – Сама 

иде тај крава поред слог, с њу се л㎘ко образдује (Пн).
обрне се колото изр. променило се време и власт. – А, са се променило, 

обрнуло се колото, репат излезал напред (Пир).
обузда свр. изградити и опремити. – Он је три – куће обуздал од темељ до 

кров, све с краџу (Зав).
обујен, -а, -о који је поткован (о стоци). – Обујени волове су који су за 

слушање, потковемо и (ТД).
обуши свр. вулг. почети се курвати. – Она нече, нече, па дојде и то, па об-

уши, па поче да збира воловодицуту (Зав).
об㎘д м бот. бурјан Sambucus ebulus. – Об㎘д или крстатац, исто је (К – Ћу). 

Ми туј травку кажемо аб㎘д или об㎘д, а кажемо у и крстатац (Зс).
об㎘д м зоол. обад. – Од об㎘да се штркљу говеда, бегају у шуму (Гос). Об㎘д, 

од њег се штркља говедо (Ш. Ос).
овикава несвр. причати уз плач и кукњаву. – Никад се не насмеје свек-

рвата, све некако овикава (Брл).
овикује несвр. оплакивати. – Када се напије он си покојну мајћу овикује, 

а често је пијан (Вој).
овисне свр. 1. (привремено) остати без рода (воћка) или без подмлатка 

(жена, брав). – Шупљеје дрвото, че овисне и нема да роди (Гос). 2. пеј. сести 
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и не померати се. – Дојде у нас, седне на столичку, пружи нође, овисне тека, 
и не сеча се да си дом иде (Пк).

овлече свр. претрпети (муку, батине, грдњу). – Домаћин га на крај овлече 
ко бос по трње (НМл).

оврвошти свр. завршити посао. – Вејамо васуљ и оврвоштимо га све (Јел).
овс㎘к м дем. од ов㎘с. – Дадо му трице, сол, зоб㎘к, овс㎘к, нарани коња убаво 

(ТД).
овчарница ж обич. хлеб који представља појату и стадо оваца на 

бадњевечерској трпези. – За овце и појату меси се посебан леб за Б㎘дњу 
вечер (Зс).

овчарска душичина ж бот. врста мајчине душице. – Овчарска душичина је 
ситна, а има пошироћи листове, и добра је за у манџу, за у васуљ. (Мр).

овчарсћи босиљак м овчарски босиљак Origanum vulgare. – Овчарсћи 
босиљак плаво – модро цьвти (Мр).

овчи несвр. уско сарађивати. – Они не овче с њега, скарали се (Вој).
овчица ж зоол. инсекат који пуже као вашка уз кожу овце, овчији штркаљ. 

– Овчица је као вашка, мала, види се, црвена глава а тело тамно – бело, нема 
у откока је уведено купање овце (Дој). Овчица је мува која нема крила и уједа 
овцу (Мр).

огањ у дупе изр. полни нагон. – Дрта старчетина, ама још има огањ у дупе, 
закачује младете жене (Зс). Још имам огањ у дупе, муж ми требе, очу пак да 
се женим (Зав).

огрегатор м нов. рет. агрегат. – Добивају струју од огрегатор (ДД).
огрљица ж вуна око грла овце. – В㎇на окол грло, звали смо у огрљица, иде 

у штим (ТД).
огрози свр. оштетити; опљачкати. – Турци су доодили по пориз и млого 

огрозили народ (Пк).
огрули свр. изломити (класје) гажењем. – Грувају га коњити у вршу како 

га газе, па га огруле (Вој).
огули му уши изр. разнети, отети, опљачкати. – Три – черће имам, зето-

ви че ми огуле уши (Рг).
од конопац до вен㎘ц изр. од почетка до краја муке. – Сви су ме пцували 

од конопац до вен㎘ц (Кр, Вој).
од Руј до Ком изр. шаљ. две најудаљеније тачке у општини Димитровград: ићи 

дуго по планинским врлетима. – Проведо ђи од Руј до Ком (Д – Ж, Пир).
одава се несвр. удавати се. – Остаре веч, а још се не одава (Зс, Пир).
одалеко прил. фиг. изокола. – Ја млого не заорачујем одалеко, него направо 

(ЦД).
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одаљује се несвр. удаљавати се. – Поче да се одаљује од нас и одаљи се 
од сву роду (Сук).

одачка ж ходалица. – Он си напраји одачку за дете, побрже да прооди (Вој. 
При).

одбеде прил. без воље, под притиском околности. – Одбеде иде на работу, 
нема више кој да га џабе рани (Пир).

одбира се несвр. подешавати. – Зевта да се отвори, цеп㎘ц; да се одбира 
зевта на цеп㎘цат (Рс).

одведено дете изр. пасторче које је доведено у други дом. – Он је одведено 
дете, неје му било л㎘ко у чуж дом да расте (Гра).

одвезе се свр. склизнути у страну. – Како на друго држло да нагазим, 
с㎇бата се одвезе и ја падо и с главу на дрво удари (ТД).

одвит, -а, -о, в. одвитан. – Колко му даваш повише, он по одвит стоји (НМл).
одвитан, тна, тно крут; својеглав; тврдоглав. – Он је одвитно човече, с 

њег нема договор (Вој).
одгледа свр. фиг. одгајити, однеговати. – Одгледала му је децата од мрву 

месо (Рос).
одек-додек изр. одакле – докле; откада – до када. – Одек – додек че се там 

задржите (Вој).
оделка свр. дем. од одеља (мало) одељади, задељати. – Оделка кору на мла-

дичку и она се после осуши (Зав).
одземан, -мна, -мно висок. – Она је одземна жена, висока и убава (Цер).
одима ли изр. ако му се пружи прилика да дође до новца. – Одимате ли 

паре, злато, купете си да се види нешта у кућу (Пир).
од㎇жи се свр. потрајати; закаснити. – Његово се школување одлжи, ис-

продадомо си све ис – кућу само да га ишколујемо (Чин).
одликава се несвр. одликовати се. – Он се одликава од нас и сас памет и 

са – знање (ДД).
одљоска свр. фиг. нов. одиграти. – Ајде да одљоскамо једну – партију (Тм).
одмекне свр. омекшати (кожа, хлеб). – Кад натопим оп㎘нци од кожу у 

воду, они одмекну (ТД).
одмени свр. заменити на послу; помоћи. – Остарели, деца развачала, нече 

и никој одмени, а работа голема (ДД).
одметне се од главу изр. заборавити; превидети. – Нешто сам тел да ти 

кажем ама ми се одметну од – главу (Д – Пг, Пир).
одмивује се несвр. испирати се. – Не одмивује се т㎇сто сас ладну воду, 

него сас ћипеч и с цеџ (Вој).
одмрзиња се несвр. одмрзавати се. – Месото се одмрзиња, са че буде го-

тов руч㎘к (Пир).
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однекња прил. ономад, ових дана. – Видомо се однекња неколко пути, а 
дьн㎘с се несмо видели (Бз).

одоброваља се несвр. ослобађати се гнева, попуштати. – Свекрва ми је 
била брза, али се брзо одоброваљала (СГл, ВСв).

ододи несвр. рет. чинити. – Ододем да купим волови у Пирот (Тм).
ододи свр. остати дуго неожењен или неудата. – Че ододе стара 

момчетија и девојчетија, нече се жене (Вој).
одоми черку изр. довести домазета. – Одоми черку, доведе зета из бугар-

ската села (Гра).
одорачује несвр. одговарати на питања. – Ти му оратиш, ти му одорачујеш 

(Пс, Бла).
одотудака прил. отуда. – Дојдоше одотудака некакви, кажу да су трговци 

(Ш).
одрадује се свр. рет. зарадовати се. – Идо у село, три срне видо, и одрадува 

се (Зс).
одражен, -а, -о трп. пр. јаче изражен. – Онаја боја је повише одражена од 

туја (ТД).
одрани свр. отхранити. – Ја сам га одранила с моји десет прста (Јал).
одреме свр. фиг. не покретати се; не радити на послу. – Дојде, одреме и 

узне си паре (Бла).
одрипи му нумера изр. уздићи се, доћи на већи положај . – Са је посла-

ник, одрипи му нумера; са че ни одма заборави (Рс).
одрипне свр. одскочити. – Ја ударим лоптуту, она одрипне (При).
одроби свр. (трајно) ослободити невоље. – Че давам и че придавам, да 

ишколујем и одробим детево (Бз).
одрпавеје свр. почети ићи у ритама. – Човек ка остареје, он без здравје 

остане, осамеје и одрпавеје; стане плашило (Сук).
одрсне се свр. дрско одговорити, брецнути се. – Ћути, черко, па се по-

некад и одрсни, брецни се, љутито њој одговори (Дој).
одруса се свр. обавити сношај са уживањем (мушкарац). – Убаво њу се 

одруса (Рс).
одужен, -а, -о трп. пр. дужи него што треба; све дужи. – Погрби се, пан-

талонете ми све (повише) одужене (Д – ЈД, Пир).
одума свр. наговорити да одустане. – Одумаше га да не иде с – нас (Ш. 

Цер).
од㎘пне свр. рет. изненада јако гурнути. – Ка – те од㎘пнем од мосат има да 

пливаш ко жапче (ТД).
ожми се свр. фиг. олењити се. – Да се раседне, да бог даде, што се тека 

ожмал (ДД).
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озгора прил. одозго. – Таја вода иде озгора (Бе).
озелени свр. обојити зелено. – Имали смо благу јабалку као мед и све ти 

озелени уста (Зав. ДДл).
ојари се свр. омладити се, ојарити се. – Кажемо ојари се коза, али слабо, 

ретко, повише кажемо окози се (ТД).
ојда, с㎘ – с㎘ – с㎘ узв. при пујдању паса: гони га, држи га! – Кад окнем ојда, 

с㎘ – с㎘ – с㎘, свата пцета крену да гоне (Д – Ви, Пир).
ојле узв. непозн. вулг. само у изразу: – Ногу дигнеш: п㎘ш /Ојле, бојле, чук! (При, 

Пн).
оказује се несвр. јављати се један другом, одржавати добре рођачке од-

носе. – Оказујемо си се, ни смо с њега сватнина (Изв).
оклеђија ж мит. оклагија. – Перу оклеђију, поје те, или перу круг, 

растакаљћу, да мож л㎘ко да родиш (ТД).
оклемпи уши изр. висе му дуге уши. – Оклемпил уши како магаре (Гос).
оклипчи се свр. опустити се и безвољно седети. – Оклипчил се, човек у 

најбоље године и усред летњи д㎘н и усред село седи у ладовину (ТД).
околинка ж дем. околина, најужи круг око нас. – Тај околинка се још 

држи, још има народ у тај села (Соп).
окрни свр. обити (папак, копито, рог). – Плекче му турим уз копиту да 

држи, да не окрни копиту (ТД).
около – около изр. у широком кругу около. – Около – около, па се врнем 

дом (Зав).
окопити свр. однеговати младунче да се развије; однеговати болесног 

брава да оздрави. – Окопитимо га, оправи се јагне, поче да заигрује (Пк).
окрни свр. фиг. распарити. – Бог ме окрнил оди друство, удовица сам пре-

ко тријес године (Нш).
округлина ж предмет кружног облика; кружно обележена површина. – 

Однеси саксијуту у ћошето и тури ђу на округлинуту (Пир). – Трпеза на коју 
смо јели дојде како округлина на три нође, остало од деду ми (Вој).

окрупи се свр. прејести (и препити). – Дешава му се да се окрупи; препије 
млеко, па бљује (Ш).

окушује несвр. кушати, пити алкохол. – Башта му испије по ћило рећију 
на д㎘н уз астал, а мој муж Бранко неје окушувал (ВРж).

ок㎘ш/окьш узв. запрежним воловима да стану: стој! – Ок㎘ш Сивчо, ок㎘ш 
Мурџо! (Вој). На коња се окне ђокьш, а на вола окьш, да стане (Вој, Пет).

олене свр. попустити у гневу; опустити се. – Он се зачас наљути, зачас 
олене (Пк).

олењи се снага изр. омлитавити; постати безвољан и тром. – Олењи се 
човеку снага када не ради и дојде болес (Бз).
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оложи се свр. спустити се ниско; прилећи. – Последњи нарамак с крупну 
шуму се окрене наопако и оложи се одозгоре, да штити лисник (Ру).

олькчеје свр. постати лакши; омршавити. – Олькчела у снагу, како за-
носи се и једва оди (ПРж).

ољагава несвр. клеветати; кудити. – Са он мене љага, а ја њега не 
ољагавам (Пир. Држ).

омагари се свр. омладити се магарица. – Кажемо да је ждребна магарица-
та, а после кажемо да се ождребила или омагарила (ТД).

омак м коњ од једне до две године, омац. – Од једну до две године мушко 
је омак, а женско омица (Мр).

омерљава несвр. двоумити се пред одлуку; одмеравати. – У шибуту има 
кривуљице; ја одмерљава које да отсечем (Пн).

омете свр. фиг. (кришом) безобзирно присвојити. – Не може све да омете, 
сви нас да одбије од имање (Пир).

омечи свр. омладити се мечка. – Мечка омечи по две (Зс. ТД. Брл).
омеџи се свр. мит. оцртати се на тлу. – Само се њему, а парничар беше, 

омеџил гробат, испуцало около (ДД).
омеџује (се) несвр. оцртавати (се) на тлу. – Гробат му се омеџује, земљата 

се слега (ДД).
омица се несвр. падати са висине; упадати. – Омицала сам се у плевњу, 

одвисоко (СГл).
омлади се свр. озеленити се и почети бујати (трава, усев, оштећене 

воћке после града или мраза). – Омладила се травата по ћишуту (Км. Вој).
омразје м мн. мржња. – На Свети – Стеван се проштавају дугове, омразје, 

све се проштава (Д – Сн, Пир. ВРж).
омржњује несвр. немати воље (за игру; кретање, рад). – Почиње да ме 

омржњује, не ради ми се (Ос).
омрси се свр. добити запаљење услед додира инсекта. – Омрсила се усни-

ца, мрсничина ми се дигла (ВРж).
онада се свр. надати се. – Ја се онада да че сврну, али не сврнуше (ПРж. Кр).
ондеа прил. онде. – Знаци поставе: некој туа, некој ондеа (Пк).
онемоћеје свр. занемоћати. – Онемоћел сам, за нигде нес㎘м, манете ме 

(Зс).
оно било изр. заљубљени пар почео сексуални живот. – Оно било, че буде 

скоро свадба (Пк).
онова зам. оно; то; полни орган. – Мазал га с млеч, па му отекло онова. 

(Држ).
онојте зам. оно; то. – Онојте ми донеси, ене га там (Гњ).
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опази се свр. рет. затруднити. – Ја сам се опазила, ал нечу да им кажем да 
че родим (ТД. Соп).

опалка ж свечана марама браонкасте боје. – Опалка шамија, цигласта 
боја када је (Ру).

опаљује несвр. излагати пламену или јакој ватри. – Буре опаљувал, и оно 
експлодира (Пир).

опари свр. фиг. дати некоме много готовог новца. – Ја и жена ђи опаримо 
и са оче да ни нема у кућу (Рос, Пир).

опечак м неотесана батина; мотка погодна за тучу. – Најди јед㎘н опе-
чак, јед㎘н омашљак, какво ти дојде до – руку, па да га изрепчиш (Зс).

опива несвр. опијати. – Врат опива и кад је леб ладан, ама не вара свакога 
(Пк).

опинци м мн. рет. опанци. – У Доћинци, Брлог, Јеловицу и Височку Ржану 
кажу опинци, а ми кажемо снадале (Рс). У Рсовци кажемо оп㎘нци, утепа и 
жльто, а у Доћинци кажу опинци, утрепа, жльто (Рс).

опиња се несвр. невољно прихватати, устезати се. – Она се опиња, па се 
опиња, па једва пристаде на крај да појде за њега (Изв).

опири се свр. закоровити се зубачом (и пиревином); јако се закоровити 
(ораница). – Народ нема, па се њиве опирише и поље стану бучаво (ВРж).

оплатија ж пропланак; пространа и равна површина без високе 
вегетације, погодна за испашу. – Оплатија, бузал㎘к или отрадија је широк 
простор за испашу (Пк, ВЛк).

опишљар м фиг. незрела млада особа. – Онова там све опишљаре, све из-
биколци (Бе).

оплен м попречно постављен горњи део предњег одн. задњег дела за-
прежних кола или запрежних саоница, јастук. – Сане имају две – струће, 
две – сане, предњи и задњи оплен (Мр). Ђаволсће сане имају два – слпца, 
једьн – оплен, појанте (Гос).

оплишак м млад момак; врло млада девојка. – Још си ти оплишак, још 
неси почел да се бричиш (Кп).

оподи несвр. трудити се око некога или нечега. – Оподи ме доктурат, дава 
ми инекције (Зав).

опоје свр. деловати анестетички, опојити. – Црна бука је за осовине, 
процеп, јер㎘м, да му друга дрвја не опоју врат (Зав – ддл).

опоји свр. опојити; ошамутити; довести у болесно стање. – Оѕебла сам, 
опојила сам нођете (Гос).

опојка ж оно што опија, ошамућује; анестетик. – Дадоше ми инекцију с 
опојку, да не усечам, да ме ништа не боли (Зав).
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опомиња несвр. помињати; подсећати на. – Добро је што писујеш за нас 
и наш – крај опомињаш (Гос).

опорит леб изр. хлеб који се мучно једе (опор, неукусан, тврд). – Опорит 
леб једеоше, ама ја и, млада невеста, зачас оправи (МЛк, ВЛк).

опрај(и) се свр. поправити (здравље, кондицију, карактер) ; поправити 
се. – Јаганци се опраје када се крме; ако се не крме, не мож се опраје (ТД).

опргљача ж радна прегача. – Има неколко опргљаче ткане (Пн).
опре свр. не може даље; не може више. – Дошла је коса до камик, опрло, 

са – силу работа (Сук).
опрудује се несвр. оједати се (од зноја, мокраће). – Детето се више не 

опрудује (Држ. Пир).
оптрчује несвр. окружује трчећи. – Свако јутро оптрчујем Кеј од Големи 

мос до Железничћи мос (Пир).
опупи се свр. јако истаћи стомак или тур (породиља; гојазна особа). – Ти 

седиш а опупила си се, скоро че родиш (Соп).
опушта га изр. прдети; тихо пуштати ветар. – Обича да га опушта, тека 

прај смеј на будале које га уважавају (НМл).
опште прил. 1. никад. – Он опште не сврча при своји родитељи (ВЛк). 2. 

никако. – Некоја смрака опште нема зрна (Зс). 3. нимало. – Она опште не раз-
бира (Нш).

оп㎘нци. Лаје си оп㎘нцити изр. узалуд претити, клеветати, омалова-
жавати. – Мани га, нек си лаје оп㎘нцити, ништа ми не може (Вој).

оратаџија м пеј. ирон. свадљива особа. – Оратаџија неје било у нашу кућу, 
слагали смо се (Дој).

орачка ж жена орач. – Рат, жене су биле орачће, нема кој (Зав).
органдинт м рет. врста ретког платна. – Органдинт је ретко платно; како 

га уштиркаш и испеглаш, тека стоји (Б – Са, Пир).
ореже свр. фиг. јако ударити каишем, шибом или тољагом. – Прво ореже 

сваку сестру сас тојагу, после иде куде иде (МЛк).
орешчек м зоол. птица слична славују али мања од њега, која прави гнездо 

у корену ораха. – Орешћек је малечко тиче које прави гњездало у шупљар на 
ореј или у корен на ореј (Гос).

ориз㎘к м хип. од ориз пиринач. – Купи и однесо на тетку малко шићерчек, 
ориз㎘к и ћеску бомбоне (Нш).

оровује несвр. жалити, оплакивати. – Почели га оровују, гуши се, че 
умре (МЛк).

ороњује несвр. нов. старити; нагло опадати. – Бриђе ме налегоше, поче 
да ороњујем, а нес㎘м толко стар (ТД. Пир).
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ороси се свр. одједном се јако ознојити. – Изби га зној, све се ороси и умре 
(Брл).

оруби свр. изгристи са уживањем; исећи зубима као ножем. – Уванем 
зељћуту и орубим ђу како зајак (Пл. Вој).

орштина ж парлог, запуштена њива уопште. – Садина расте по оршти-
не, напуштене њиве (Ру).

осавина ж осовина. – Моја кола имају гвоздене осавине (ВЛк).
осамен, -а, -о усамљен; одвојен од осталих. – Нашето лозје је осамено 

(Брц). Наша кућа далеко од село, па сам расал осамен (Д – Пг, Пир). Расал је 
башта ми осамен на појату у Кључ (Сук).

осем село изр. далеко од сеоских домова. – Ми смо били осем село, тамо 
сам расал (Мр).

осети се свр. предосетити. – Свекрвата се осетила да је снаата трудна 
дошла (Соп).

осећај м достојанство; брига за ближње и друге људе. – Оно нема осећај; 
нема си човечанство (Вој).

оситан, тна, тно који је малога раста. – Моја баба беше оситна баба, али 
је све знала и умејала (ДД).

осица ж дем. 1. зоол. (мала) оса. – Када те уапе осица, одма извади, сине, 
жалото (Сук). 2. фиг. вредна (и љута) особа. – Ја сам осица на работу, не седам; 
кад једну – работу почнем, мора да ђу завршим па какво да је (Д – Бо, Пир).

оскудне године изр. време дуге и велике оскудице. – Ја сам била у оскудне 
године, па нес㎘м смејала да имам млого деца (Кс).

оскупи свр. подићи цену (изнад очекивања). – Оскупила си грозјето, нече 
га л㎘ко продадеш (Држ, Трњ).

оскуџује несвр. оскудевати; одрицати се животних задовољстава. – 
Таја је карала до крај, неје оскуџувала за мужа (Зс).

ослутује несвр. 1. ослушкивати; опрезно пратити сумњиве шумове. – 
Седнем и ослутујем, да – ли че чујем нашити ѕвонци (ДД). 2. предосећати. 
– Ослутујем да ли се неје нешто лоше десило (Пок).

осмеј м рет. осмех; црте доброћудности на лицу. – Човека познавам да – 
ли је добар по лик, по осмеј, по глас, по причу (Зав).

осмени оп㎘нци м мн. врста опанака од посебно штављене коже (за све-
чане прилике). – Оп㎘цити њим осмени сас два – реда брчканице (Брл). Осмени 
оп㎘нци су од посебно штавену било коју кожу (Брл).

осмуди свр. додиром или уједом изазвати голицање, црвенило или упалу 
(инсекат, гусеница). – Консће мује сам пуштал и на девојће и на куче; оно у 
осмуди, облази у (ВСв).

остојање с 1. размак. – Зграда се прави на остојање од меџу (Кп).
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2. одстојање. – На остојање смо с њега (ВЛк).
остоји на реч изр. одржати реч. – Поверење је да остојиш на реч, и ја, и 

ти, и сваћи (Зав).
острани свр. одстранити; уклонити се. – Ја се острани да им не смитам 

(Рос).
острвак м остатак сапуна. – Узимајте оди острвцити, немој да начињате 

нов сапун; нема сапун за врљање (Пк. Рас).
острижљак м пеј. онај кога су ошишали до коже (особа, брав). – 

Острижљаку, че ти изгори главата ако не носиш капу (Трњ. Јал).
острилце с зарезач за оловке. – Украдо у школу острилце и уватише ме 

(Пир).
остро на шиљаво (удари) изр. сукобити се две стране сличне по јачини, 

посвађати се. – Удари остро на шиљаво, ни јед㎘н не попушта, једва ђи 
одвојимо да се не потепају (Пир).

острушће ж мн. састругано тесто са зидова суда у коме је мешен хлеб. 
– Млого мрзим кад врљам острушће оди тестото; да имамо свиње турала би 
ђи у помије (Пир).

острушчица (за н㎘чви) ж широка и кратка троугласа плочица са дрве-
ном дршком, за стругање остатака теста са зидова суда (копања, наћве, 
текне). – Нема врљање рана: сас острушчицуту за н㎘чви све оберем тестото 
оди зидовете, па и њега опечем (Ру).

оступи свр. одступити. – Мирковчанин убије Кљоштичанина и 
Кљоштичани оступе (Ру).

осудено прил. досуђено, судбински одређено. – Оно што – ти – је осудено, 
не мењај (Пк).

осуљ м бодље на плевици стрнина, осје. – Сас решето сејемо житото да га 
одвојимо од осуљети (Ру). Улезе ми осуљ у грбину (Зс).

ос㎘т м бот. бодљикаве врсте трава. – Ос㎘т расте високо, има црвени цве-
тове и прави љубичасту четкицу као за бријање, а бьцкољ је ветроваљ (ДД).

оталпи свр. покрије дугим и пљоснатим буковим цепаницама. – Шиљатица 
се оталпи, а ако нема гора, плете се и користи се слама (Зс). Од буку цепани-
це, талпе, па се оталпи једно до друго, оталпена колиба (ТД).

отвори алу изр. не моћи се заситити (хране, пића, мушкараца, жена). – 
Отворила једну – алу, па пропушта једнога – другога (Зав).

отвори му се грцман изр. почети халапљиво и безобзирно јести за 
заједничком трпезом. – Отвори ли му се грцман, вола печенога че изеде (Држ. 
Вој).

отегне свр. фиг. поднети (терет, муку). – Која је черка покре башту и 
мајћу, она највише отегне (МСв).
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отедевка ж бот. мала линцура Gentiana cruciata i G. Verna L. – С отедевку 
смо лечили овцу (ВРж).

отежало с дрвена руда (између јарма и плуга; између јарма и терета). – 
Тај руда од јер㎘м до плуг, кажемо у отежало (Ста).

отезаљћа ж оно што затеже задње вратило на разбоју. – Повртаљћа је 
на десну руку, а оној што отеѕамо, отеѕаљћа је на леву руку (П – Пж, Орљ, Бз).

отени се работа изр. привршити се главни послови. – Е натам, ка се отени 
работа, че сврнем да си пооратимо (Вој. Пир).

отеретен, -а, -о трп. пр. оптерећен; који непрестано обавља тежак фи-
зички рад. – Ја сам отеретен човек, све работе ја мора да завршавам (Сук. Јал. 
ВЈ).

отет, -а, -о трп. пр. својеглав; опак. – Била је отета свекрветината, изази-
вала ме је (Гос).

отиде му од душу изр. лакнути. – Звал сам те, дош㎘л си ми; отишло ми 
одушу (Б – Км).

отиде од памет изр. заборавити; превидети. – Ошло ми од памет㎘т да че 
дьн㎘с госје да ми дооде (ТД).

отклембуси свр. отићи полако, одхрамати. – Порано че појдем, да от-
клембусим до мрак до село (К – ББ, Ш).

отклечи свр. поднети клечање. – За тија д㎘н има да отчучиш, отклечиш, 
отседиш, ама че претрпиш (Вој).

отклони се време свр. престати лоше време (мраз, мећава, честа киша). 
– Чекамо да се отклони времето да мож да излазимо у поље (ПРж. Сук).

откопчује несвр. откопчавати. – Немој се откопчујеш, голем је студ (Бс. 
Пир).

от㎇цује несвр. нехотице се јако ударати у кост (прста, лакта, колена, 
цеванице) уз јак бол. – Тија камик да извадиш из калдармуту да се децата не 
соплитају од њега и не от㎇цују (При).

отованка ж бот. мала линцура Gentiana cruciata i G. Verna L. – Отованку 
беремо у ивакат; она је најбоља кад се осуши за чај и за друго (Бе).

отпира земљу изр. испирати и односити (оранични слој). – Водата от-
пира земљуту и она после постањује посна (БЧ).

отпрамка свр. одлазити говорећи неразумљиво. – Катунаре дојдоше, а ја 
и искара; они отпрамкаше надол низа – село (Гос).

отпуши се свр. изложити се диму (пчелињак, пчеле). – Отпуши се повече 
кре очи да ме не уједају пчеле (Зс).

отрве свр. одвојити од целине (зрно, делић). – Свак отрве по зрно – две од 
тија клас, причести се (Дој. Гос).
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отрве се свр. ослободити се некога. – Она, да се отрве од њега, рекла му 
иди куде очеш (Брл). Да те бог сачува од писмену будалу, од њу се не мож от-
рвеш никад (Рс).

отрешту му се очи изр. избуљити очи. – Очи му се отрешту, не мож да 
заспи; мисли на једно, па на друго, па на трећо (ТД).

отрѕа несвр. померати; отклањати; удаљавати. – Отрѕај лево – десно 
све, напрај ми пут да мињујем (Пет. БЧ).

отрине свр. бас. уклонити лопатом (ашовом, вилом). – Девојче откопа, 
момче отрине (При).

отсевује несвр. сејати до потребне количине. – Отсевујем брашно, јутре 
леб че месимо (ВЈ. Кр. Чин).

отсћита свр. одлутати; отићи без најаве (и без циља). – Отсћита муж, а 
мен остави и деца на – руће и сву работу (Јал).

отсћита се свр. наскитати се; науживати се лутања и живота без оба-
веза. – Неје се избурцало, неје се још отсћитало (Орљ, Ку).

отсукује несвр. изр. преко мере оштро одговарати, брецати се. – Какво – 
год да ђу пита мужат, она му одма отсукује (Пл. Чин).

отури једну жьглу изр. смањити оптерећење на пола. – Черку ожени, 
једну – жьглу сам отурил (Пок).

отфикари свр. отсећи као бритвом. – Ја га отфикари са – срп (Рс. Пир).
отчиви свр. извући чивију и ослободити резу. – Отчиви резуту и пушти га 

да улезне да се огреје (Км. Вој).
отчучи свр. издржати чучање. – За тија д㎘н че отчучиш, отклечиш, от-

седиш, ама че претрпиш (Вој).
отьвно-дотьвно изр. непрекидно, од сванућа до мрака. – Све – сам отьвно-

дотьвно на работу (Трњ).
от㎘д прил. 1. отуда. – От㎘д је бил тија човек, али неје бил лош (Вр). 2. од 

тада. – От㎘д сам га замрзела и нечу да ми у кућу наврта (Ос).
оћебаси се свр. виснути; не померати се. – Оћебасил се ко тиква на плот 

(Вој).
оћелавел, -а, -о који је сав у ранама. – Оћелавел, па оборил главуту ниско, 

срамота га што тека изгледа (Пок).
оћерли се свр. рет. погрбити се. – Ледена ћиша ме уби, уби душу, па сам 

се оћерлил (К – Ћу, Пир).
офика свр. брзо исећи; брзо ошишати. – Ја офика тројица, че буду свад-

баре (ДД).
охо узв. при мушком одазивању: ево ме, ту сам: – Мушко јављање је охо или 

ој, а женско аој (Зс).
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очанчен, -а, -о трп. пр. фиг. својеглав; уврнут. – Башта му је малко очанчен, 
а оно је детенце за мерак (Сре).

очанчи (се) свр. изобличити (се); искривити (се); извитоперити (се). – 
Бабата држи девојченцето за – руку, а оно се очанчило, отима се (ВЛк).

оче – нече, оче нече изр. ма како било, ипак ће (поћи, помоћи, учинити). 
– Оче – нече, оче – нече, син ти је, колко – год да се кара с тебе, па че те при-
гледа (Вој. Чин).

очејал р. пр. хтети. – Не знам какво би ти очејал од мене (Ру).
очи. 1. дава му очи изр. саветовати; учити га занату; школовати. – На 

твоје дете немој да даваш очи, ако оч да те гледа (Б – Са, Гњ). 2. изр. орони си 
очи дуго плакати. – Очи сам си оронила, брат ми млад умре (МЈ).

очигледац м рет. очевидац, сведок. – Иши краву, она леже и отели се; това 
сам бил очигледац (Гос).

очипен, -а, -о трп. пр. оштећен, скраћен. – Овова уво ми је малко очипено 
од грање (Д – ВО, Пир).

очука свр. истрести (од прашине, пепела, сламе). – Убрашњавил си си 
капуту, очукај ђу (Држ).

очундрак м 1. окресано стабло (без грана и врха). – Од сливете остали 
само очундраци, вет㎘рат ђи све покршил (Јал). 2. фиг. стара и немоћна осо-
ба. – Остали смо с бабу сами, два очундрака, не можемо више сами да се 
слушамо (Вој. Бер).

очундри свр. поломити дрвету врх и (све) гране. – Очундриле козете мла-
дата дрвја (Вој).

ошавл㎘к м (разноврсно) воће. – Ошавл㎘к се раџало у моје село Јаловик 
Извор (К – ЈИ, Цер).

ошанчује несвр. ограђивати шанцем (јендеком). – Ошанчујем њивуту да 
ми с кола не прооде преко њу (Сук. Изв).

ошвица ж руб одеће у висини груди. – Горе је ошвица на – груди, а надол 
је пола (ТД).

ошк㎘д прил. још откада. – Ошк㎘д дојде и не казујеш за какво си дош㎘л 
(Ос).

оштипе свр. арх. откинути (лист, перо). – Работимо у лозје у надницу, па 
не смејемо да оштипемо лук, че речу да смо ајдуци (К – Ћу, Пир).

оштрбен, -а, -о који је окрњен (посуда, зуб, рог). – Кажемо црепња, а 
црепуља је ако је оштрбена (ТД).

оштуретина ж глупак; склеротична особа. – Нечу там да идем, нечу се 
расправљам сас оштуретине (ВРж).

ошушка се свр. скине се окласак са кукурузног клипа. – Ка се ошушка 
моруза, зеленци се варе (Д – Бр, Пир).
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о㎘рбљак м који је упропашћен услед претеране употребе (предмет, брав, 
особа). – Тетка станула о㎘рбљак, упропастила се од голему работу д㎘н – 
издьн (Чин). Ја ти дадо нову канту, а ти ми са врташ о㎘рбљак (Цер).

П

падалиште с арх. напуштен плац. – Там је било наше падалиште, па смо 
га продали (Ор).

падикоса ж бот. љутић Ranunculus repens. – Падикосу немој да береш, од 
њу опада коса (ВСв).

пај прил. ипак. – Пај ме познаваоше па ме пуштише (Д – Сн, Пир).
палапашник м велики комад хране (хлеба, сира, меса, краставца). – Даде 

ми тетолћи палапашник од сланинуту (Бер).
паларија м мтз. од паралија трпеза кружног облика (са подигнутим рубом 

као ко тепсије). – Паларија је трпеза оди дрво, и има подигнут руб исто ко ко 
тепсија, и има на четри – места ножице, и туримо у насред собу (Соп).

паларина ж огртач који штити од кише. – Ја им придржим јенџ㎘ци и 
паларине и мен замине бијењето (Пн).

палка несвр. препипавати. – Палка ми по џепове, пребркује ме, узима ми 
паре (Пет. Вој).

памет. 1. изр. до куде че стигне сас туја памет не види да иде у погреш-
ном правцу и на своју штету. – Не знам, сине, до куде че стигнеш сас туја 
памет, стра ме вача (Вој). 2. изр. дојде му у памет сетити се. – Сад ми дојде 
у памет да смо заједно ишли у Барсће ливаде (Зс). 3. изр. иде му памета ин-
тересовати се за нешто и лако га схватати. – Ако му иде памета и куде га 
вуче срце, там че га давам на занат (Држ). 4. изр. на једну памет су и један и 
други су својеглави и ћакнути. – Они су на једну памет, ако реше селото че 
запале (Јал). 5. изр. разбива памету непотребно мислити на више ствари. – 
Не разбивај памету, не иди на млого стране (Зав).

папа, па кака изр. деч. шаљ. прекор млађој генерацији која је преузела 
домаћинство: после доброг дошло лоше. – Понапред овам било папа, а са 
кака (ТД).

памуклија ж горњи хаљетак обложен памуком. – Памуклија имаше, 
горња дреја, носиле су и жене. Памуклија, па кратко, па прослук, и може сас 
ћебе или бес – ћебе (МСв).

папирина ж аугм. и пеј. од папир велики (изгужвани, прашњави) папир. – 
Онде у онеј папирине сам га затурил (Гњ).

папрат м биљна заједница навале и бујади. – Папрат или папратак кажемо 
место куде расту заједно бујад и навала (Мр).
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папратарица ж бот. арх. дивља грахорица. – Папратарица је окала грао-
рицуту једна – вражалица из село, тов је старо име за туј траву, она иде уз 
папрат, а негде у кажу и секирица (Гос).

папучи. Иде му на папучи изр. иде са осећањем кривице; додворавати 
се. – Че му идеш на папучи, изгледа ми, нече ти он това л㎘ко опрости (Пир).

папци м мн. плетена обућа за стопала са ојачаном ивицом за кретање по 
кући. – Папци су чарапци када се носе без горњишта (Пн).

паројак м друго ројење једне пчелиње зајднице у току године. – Рој, 
паројак и беле пчеле, три – пути у исту годину ако се роје, што је врло ретко 
(Вој).

пастирштина ж пастирски живот. – Ја сам била ситна, м㎘нечка, ут㎇чена 
од работу, пастирштину, па нес㎘м могла да порастем (Гос).

пати несвр. умножавати стоку; стицати. – Тија не пати, него распачује, 
растура дом (СГл).

пашњак м пеј. дете. – Мужа сам водила колко да начувам пашњаци, деца 
(Гњ).

педепсује несвр. жарг. тући. – Мора да те педепсујемо, да те научимо на 
ред (Дој).

пекач м посуда од печене земље у којој се пече месо, јело. – На вашар си 
купи пекач и са све у њега печем месо (Пир).

пеливанче с хип. (вољено) мушко дете. – А моје пеливанче, што нечеш да 
слушаш (Вој).

пељушка ж мет. рет. слаб снег који пада или је пао на голу земљу. – Пељушка 
је слаб снег на голу земљу, а љопчуг је појак и мокар снег, големе барле (Зс).

пенѕук м в. пенур. – Играли смо се са – свинсћи пенѕук, али он прсне усред 
игру (Б – ЦЈ, Гњ).

пензионисује несвр. уживати пензију. – Густим овија свет да има повише 
народ и пензионисујем (Пир).

пенур м анат. мокраћна бешика свиње. – Надувамо пенур од свињу и игра-
мо се с њега док не пукне (Пс).

пењава ж поњава (за покривање). – Убију га, па га увију у пењаве и оставе 
у подрум (Ос).

пењорак м пена. – Пењорак има на водуту одозгоре, нечиста је (Чин). 
Пењорак ђи изби кад почеше да косе (Пл).

пепелчица ж дем. пепео. – Турим пепелчицу у ћеску и спуштим ђу у бла-
гото вино (Вој).

пепељав, -а, -о светлобео, пепељаст. – Не допада ми се џемперат, млого 
пепељав (Пир). Дивје кокошће као пепељуђе, пепељаве дојду, а има малко и 
бело (Бе).
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пепељави (се) несвр. прљати (се) пепелом. – Немој си пепељавиш рућете, 
тека че си упепељавиш и дрејете (Пет, Држ).

пепељар м шаљ. онај који је пепељасто обојен (грло стоке). – Теј кокошће, 
пепељарете, јеребасте како јеребице, а има и и д㎇ђе, црне како гавран, црнће; 
сама се изведе у плевњу и излезне с пиличи (Мр).

пепељуга ж 1. бот. врста корова по баштама и њивама. – Има једна – тра-
ва пепељаста по градине и по њиве, зовемо ју пепељуга (П – Крм, Пир). 2. коза 
пепељасте боје. – Кањеста коза има црно и црвено, а пепељуга је пепељава 
скроз (Ру).

перо лук (не вреди) изр. предмет без вредности. – Нечу да њим се џабе 
тртим за перо лук (Зав).

перо на плуг изр. део плуга. – Перо на плуг преврта земљуту (Вој).
пероша ж бела коза, која понегде има мање црне шаре у виду шаке или 

траке. – Пероша је бела коза, а има негде црно као шачка или трака (СГл).
перушка ж перо (живине, птица). – Иде брзо као перушка (Пир).
пескаљив, -а, -о песковит; који садржи много песка. – Млого пескаљива 

таја земља (Рс. Зс).
пест㎘вка ж зоол. пастрмка. – Пест㎘вка риба има у рекуту, ловимо у са – 

сркме или с кош, там куде водата иде на скок (Зс).
петлетија с мн. бот. в. петловчичи. – Кокошчице и петлетија рано излезну, 

идемо да и беремо (Пок).
петловчак м бот. весник пролећа. – Петловчак је бело, мож ви њега да зо-

вете кривдеда (Бер, Км).
петловчек м бот. весник пролећа који има црвену, розе, плаву или белу 

цваст у виду пагоде, личну али ситнију него код кокошчице. – Кокошчица 
има крупнач㎘к цвет㎘к, па како на шопчице, и главичица уземи, а бело цьвти, 
а петловчек има сличан али малко помалечьк цвет, а цьвти црвено, розно, 
бело, свакакво (Соп).

петловчичи м мн. бот. весник пролећа који има цваст који донекле подсећа 
на кинеску пагоду; уп. петлетија. – Кокошчице су плаве и црвене, а петловчичи 
само црвени и слични на кокошчице (Мр).

петопрстица ж бот. лековита трава са листовима од по пет режњева 
Potentilla argentea. – Петопрстица, с њу смо заповљували од очи, она има пет 
цвета (Гос). Петопрсница је лек од пролив (Б – Сл).

печалбарина ж најамни рад на страни на дуже време. – Ишли смо сви 
по печалбарину, да мож да преживљавамо (Бс).

пече се на жеравицу изр. на великој је муци. – Пече се на жеравицу она у 
тија дом (При).
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пешачка ж врста народног кола. – Чачак и пешачку смо играли у коло 
(Соп).

пешичав, -а, -о мршав. – Каже се пешичав и за мушко и за женско, али по-
више за мушко. Погледај га, виснуле му панталонете, пешичав је одзад (Тм).

пијанштина ж пеј. пијаница. – Све се збрали пијанштине (Пн). Ако узнеш 
туја пијанштину, че си вржеш главу (Гњ).

пијачка ж женска особа која подноси пиће и доста пије. – Нес㎘м некоја 
пијачка, али пинем чашу – две саш – човека (При).

пили-пили узв. при вабљењу пилића и кокошака. – Пили – пили, иш чужда! (Вој).
пилки -пилки – пилки узв. при вабљењу пилића и кокошака: приђите, дођите! 

– Маме се кокошке: – Т㎘к-т㎘к, ц㎘р-ц㎘ьр, пилки-пилки – пилки! И оне се збе-
ру (Мр).

пилчичи ж мн. обич. пилићи. – Колко искре толко јаганчичи, пилчичи... (ТД. 
Гос).

пиперак м покошене стабљике паприке. – Чиниле смо и у пиперак, и това 
смо пробале (ВЈ. Сре).

пиперчек м дем. од пипер паприка. – Донесем солчицу и пиперчек, турим 
на астал (Сук).

писка ж фиг. реч. – Писку му једну нес㎘м рекла, да сам му проклела дете 
(Сук, Чин).

питара ж јабука која је погодна за питу. – Јаблан је јабука питара (Пир).
плав качун м бот. каћун Colchicum autumnale. – Има ж㎇т качун и плав 

качун (Мр).
плавкес, -та, -то плавичаст. – Петров крс, јед㎘н дојде ж㎇т, а други дојде 

плавкесто (Зс).
планџика ж ирон. жена која трезвено води послове у домаћинству не 

бринући сувише за традиционалне обрасце понашања. – Она је голема 
планџика, не можемо ни сас њу да се меримо (Држ).

плаполи несвр. дрхтати, треперити; лепршати се. – Оно све плаполи на 
њи кад играју (Сре).

плас м мн. пластови, зб. пласје пластови сена. – Плас се дене привремено, а 
после се пласје возе и дену у стог (Дој. Брл. Јел)..

пласт㎘к м мн. пластовчичи мали пласт сена. – Сабрали смо сеното на 
гувно да се суши, после га претришамо и саберемо га на пластовчичи (ВЛк).

платна с мн. врста примитивног крова на појатама и надстрешницама 
за стоку. – Платна су косо поставен кров на расове, на два, да брани од ћишу 
а донекле и од с㎇нце и ветар, и помалечьк је него шупрон. Не затварају се 
овце у платна, курјак може да прокопа (Ру).
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плац㎘к м дем. од плац мало станиште, плац за кућу. – Плац㎘к му дал да 
има куде кућу да си направи (ПРж).

плесњаив, -а, -о плеснив. – Како поче да се меље, осети да је житото 
плесњаиво (Трњ).

плетка на сметове изр. врста плетења. – Плетка на сметове је када се 
склапају два  бода и онда се дода нови бод (Пир).

плечка ж анат. плећка; лопатица. – Има задња плечка и предња плечка. 
Плечка је на живо, а кад закољемо кажемо лопатица. Напред је плечка, а на-
зад је бут и плечка (ТД).

плечна кос ж анат. плећка, лопатица. – Кажемо кокала, цовара, плечна 
кос (Дој, Јел).

п㎇ни гузицу изр. пеј. халапљиво јести. – Оне гледају само да има да п㎇не 
гузицете, друго не гледају (Цер).

плосан -сна, -сно пљоснат; уп. пљосан. – Плосан је ѕвон㎘цат (Зав). Донеси 
ми плосан камик (Вој).

плотарина ж аугм. груба ограда или колиба од дугих цепаних облица. – 
Плотарина од цепанице се направи и там су стока и људи (Б – ЦЈ).

плтоше се несвр. постајати исти као. – Плтосал се све на мајћу си од 
зајнатл㎘к (Зав).

пл㎘т м кожа; телесни мирис. – Окупемо се заједно, али не мож до њу да 
седиш, пл㎘т вој мирише (Б – Са, Пир).

пљиштар м недорасла особа (дечак, девојчица). – Кво че га женимо, оно 
је још пљиштар, дете (Држ).

пљосан, -на, -но в. плосан. – Најди ми пљосан камик, и да је широк (Држ. 
Рас). Трљак, загон и столове оди труп или пљосни камик (ТД). Џибан: чамово, 
затворено, пљосно, маленко као буретића, десет до петнајес ћила млеко у 
њега, мож се носи на грбину или на коња (Зс).

по предл. 1. према. – Ако чемо по правицу, он требе да добије повише од 
тебе (Вој. Пир). Мој деда је бил богаташ по стоку, по њиве, по ливаде, по све 
(Гос). 2. због. – Идем по работу, немам време за посед㎘к (Сук).

побегал му пупак изр. нар. мед. спустити се стомак. – Подигла сам тешко, 
па ми је побегал пупак (Пир).

побере свр. покупити. – Кој победи, он побере сви каш㎘ци (ТД).
пободе главу изр. оборити главу. – Не мож само да пободеш главу и да 

ћутиш (Пир).
побуни се свр. збунити се, помести се. – Ја се побуни, не знам кво да 

работим (Зав).
повала ж 1. хвала, похвала. – Повала је стара реч, то је када повалиш не-

кога и дадеш му вољу за живот (Кр). 2. Това неје за голему повалу изр. брука 
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је, срамота је. – Това што сте ишли по чужда лозја за грозје неје за голему 
повалу (Вој).

повачкује (се) несвр. дрпати; радо допуштати дрпање (о девојци, жени). 
– Почеше да ђу повачкују момчетијата, и она њим поче стоји (Сук).

повивка ж посл. пелена. – Какво је у повивку, текво је у старос (Пир).
повилушка ж ношење већег терета окаченог о мотки, удвоје. – Сьњујем: 

они ка се рипише, па ка ме лапише и однесоше ме на повилушку (Зав).
повирује се несвр. снебивати се; беспосличити. – Само се по кућуту 

повирујем, нигде место немам (Гра).
повиш прил. подоста, (само мало) више; претежно. – Они чувају по по-

виш деца (Ш). Ја издадо паре повиш на лекови (Бз).
повлачљив, -а, -о који се неуредно облачи и обува; који се не закопчава. – 

Момче си, сине, немој да си повлачљив, уреди се (Кп. ВЛк).
повлче се свр. фиг. поћи непозван и нежељен. – Пов㎇кло се тува па свако 

јутро виси и ока дајте каве, дајте цигаре (Зав).
повод м рет. поводањ. – Двеиљаде и четврту беше голем повод, тьг сам се 

највише уплашила (Цр).
повратић м бот. једна лековита биљка. – Повратић је лековит, беру га за 

чај (К – ЦВ, Пир).
поврзло с арх. плетен женски каиш из народне ношње. – Плетен женсћи 

каиш смо окале поврзло (Рс).
погана дума изр. опсцена реч. – С погане думе ми је девер досадил (Кр).
поганчек м дем. од поганац миш. – Ситно ко поганчек (ВЈ).
погмурне свр. прип. угурати; убацити. – А Србин погмурне у рибољат (Зс).
погонич м помоћник главног овчара. – Ћеја је главни пастир, погонич му 

је помоћник, а бачијар живи на бачију и сири млеко (Мр).
погоре-подоле изр. отприлике, грубо одмеравање. – Погоре – подоле, 

немој толко да ист㎘нчујеш бьш у динар (Вој).
погрепци м мн. ситна влас која отпада при чешљању кучина. – Када 

чешљамо клчишта, отпадају погрепци (Пет, Држ).
под зор изр. под притиском, присилно; у невољи. – И буку смо растили 

под зор (Пк).
подбел м бот. подбел. – Подбел зову марта у наше село, бере се за лек (ВЛк).
подбеџује несвр. окривљавати, оптуживати. – Жената га подбеџује (да) 

по курварл㎘к иде (К – Ћу, Пир. Зс).
подб㎘згује се несвр. учествовати у недоличним (опсценим) играма. – 

Сами јурите врапци и подб㎘згујете се, а за никакву се работу не вачате (Об).
подведе свр. подвући. – Подведем две – дрвја под плас (Бе).
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подвира вода изр. сливати се вода (стално и помало) испод (стога, 
земљишта). – Свлачиште, има там свлачотине, подвира вода (Вој).

подврзан, -а, -о подвезан, који има слабо изражен стомак (човек, брав). 
– Дорес коњат, убав, подврзан, добар за јашење (ТД).

подврска ж конац, део чарапе, за њихово замотавање при одлагању или 
по назувању. – Подврска је педесет до седамдесет сантима, с њу замотамо ча-
рапе када ји исплетемо. Може да се исплете од јед㎘н кон㎘ц, а може и шарена 
подврска. Замотује се окол ногу на панталоне или испод њи. Момци су после 
носили без подврске (Б – Са, Пир).

подвуцне свр. тргнути се (журећи), брзо обавити посао. – За све ја мора 
сас дупе да подвуцнем (ВЈ).

подгледа свр. пратити развој младе особе. – Нес㎘м имала мајћу, неје 
имало кој да ме подгледа; све сам работила, и шуму сам растила (Пк).

подгребе свр. фиг. силовито појурити (већи број). – Подгребоше га пцетата 
и одјурише по њега (Зс. Тм).

подгревује несвр. затопљавати, грејати кратко (на тихој ватри). – Ја 
манџу не подгревујем (ВЈ).

подгриба несвр. фиг. захватати (ветар). – Ако је заветно место, подгриба 
овцете југат, развије се и ване и угревушка (ДД).

подесује (се) несвр. подешавати. – Подесује се да се оре длбоко с тој дрво 
што иде уз рало (Д – Пг, Пир).

подѕида свр. зидом ојачати страну која попушта. – Подѕидај оградуту 
одоздоле да се не см㎘кне на путат (ТД).

подигне мишће изр. унапредити домаћинство. – Синат, он ти је подигал 
мишће, и вредан и паметан домаћин постаде (НМл).

подидупњак м подметач на столици или клупи. – Тури си подидупњак на 
столичкуту, позгодно че ти је (Пир).

подјакне свр. ојачати, развити се, порасти. – Ја подјакну, порасто и поче 
да им помагам (ТД).

подједе свр. појести део нечијег следовања. – Гостушање врну нашата го-
веда да и не подједу (Зав).

подлажује несвр. обављати прву посету као положајник. – Циганка је 
подлажувала сви у нашу малу (П – Шљ, Пн).

подлешчек м бот. копитњак. – Подлешчек плаво цьвти, а најнапред цьвти 
и кокошчицата (Ста).

подл㎘сни свр. учинити погоднијим. – Травуту турете одоздоле, па да 
подл㎘сните санете, да мож тепсијата да стоји равно (ВЛк).

– 233 –



Драгољуб Златковић836

подмета несвр. правити ситне пакости са циљем да се неко омаловажи и 
наљути. – Волел сам да подметам, да се подигравам с човека, али не умејем 
да напрајм дамбу на човека (Д – Ви, Јал).

подмица човека изр. доводити некога у непријатан положај; 
подваљивати. – Ја човека да подмицам нечу; ја само правицу очу (Бз, Ш).

подмоча се свр. рет. постати мокро и љигаво месо при одмрзавању или 
кварењу. – Подмочало се месото и почело да смрди (Пир).

подмуљћује несвр. лукаво враћати лошији предмет уместо позајмљеног. 
– Немој ми това подмуљћујеш, ја си познавам мојити послужевник (Вој).

поднашка ж дрвена папучица на ткачком разбоју која омогућава 
отварање зева. – Поднашће на разбој да им врже (Кс).

подолеко прил. комп. даље. – Сви смо се распрштали; кој откуде је – подо-
леко је (ДД, Гра).

подочекује свр. (срдачно) дочекивати госте у више махова. – Моја сестра 
је млого господу подочекувала (Гос).

подочеста овца изр. овца која има испод ока крупнију црну белегу. – Доч-
ка, подочеста овца, има испод око црно колко с прс да пипнеш (Зс).

подочњаци пуштил изр. склон је крађи и злу. – Познава се кој је лопов; 
почне ли да модреје под очити, подочњаци пуштил ли је, че крадне (Ос, Орљ).

подрепњак м улизица најгоре врсте. – У предузеће беше голем подрепњак 
и л㎘ко дојде до стан (Пир. Брц).

подриткује несвр. не уважавати; одбацивати. – Подриткују ме, заклапају 
капију од мен (Тм).

подувушка трава ж бот. подубица Teucrium chamaedrys. – Трава подувуш-
ка или подубица у баре расте, а цвет мерише као на џоџан (Дој).

подударена овца изр. овца која има запаљење вимена; овца која има 
оштећено виме од запаљења. – Подударена овца затврднеје њој виме и мле-
ко се сасири унутра, па може да остане једнострањеста (ТД). Упала виме, 
подударена овца. И ако се не удари с барут, виме се сасуши и отпадне, димат 
га удари (ТД).

подудари (се) свр. отећи (виме, дојка). – Тај овца подударена, подударило 
ју, затврднело ју виме и сасирило се млеко унутра; сп㎘шка се виме и мора да 
мре ако се одма не лечи (ТД). Подударило у, неје м㎇зена на време, неје сисана 
(ТД). Ако се овца не измлзује до крај, она се подудари

подуж прил. по читавој дужини. – Класат окруњен подуж (ТД).
под㎘њушка ж 1. предах. – Ајде да прајмо под㎘њушку, ократеше ми нође 

(Бе). 2. место предаха на путу. – До моју појату у Ровиње има три под㎘њушће, 
тека и окамо тај места (Гос).
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пождипи свр. почети вређати и омаловажавати у свакој прилици. – По-
ждипише га и не дадоше му мирак док га не уморише (Пир).

пожењушка/пожењувашка ж други брак, преудаја. – Пожењушка је 
крпена кошуља (Пет). Пожењувашка је теква: свакому требе, свако вуче на 
своју страну, свако има деца (Д – Пг, Пир).

поѕвери се свр. почудити се. – Поѕвери се, поѕвери па се врну (Пет).
позадевојчи се свр. почети се понашати као одрасла девојка. – Девојче 

почело да излази на сокак, позадевојчило се (При).
позајчера/позајчера прил. накјуче, пре три дана. – Кажемо јутре, зајутре 

и позајутре, и кажемо јучера, зајчера и позајчер (Зав). Доодише позајчера и за 
черку ми донесоше убав поклон (Нш, Пир).

позамрзне (се) свр. прилично се замрзнути (земљиште, река, језеро). – 
Позамрзла земљата, мож да идеш и направо преко њивуту (Сук).

позашашави се свр. ошамутити се од пића. – Пинем малко рећијицу, по-
зашашавим се, польк живот да ми је (Чин).

поздрчка се свр. посвађати се око ситнице. – Поздрчкамо се, поскарамо 
се, али бијење неје било (Сре).

поздуши се свр. приближити се једно другом, навићи се једно на друго. – 
Пол㎘ка, да се науче на тебе, да се поздушите (ВС).

позевује несвр. прозевати се. – Позевује бравче да прими ваздук, кад је 
задиљиво (Дој, Јел, Брл).

поизгьдичка свр. поголицати (жену). – Вани га, поизгьдичкај га, нек се 
изрита да му је добро (Зав).

поизнадооде свр. доћи у више махова у великом броју. – Доста ви госје по-
изнадоодише (Пет).

појас м мушки појас. – Појас је црвен по боју, окол пет метра је д㎇г и ши-
рок је окол дванајес – тринајес сантима, и има ресне на крај, подвива се. Муж 
никад не иде бес – појас, он му обухвати све стомак (Брл).

појата ж појата као целина. – Цела појата има колибу, куде живе овчаре; 
кошару, која је затворена от – све стране и може да буде за овце, или говеда, 
коњи; поткапчину, која је отворена од једну страну; платно, оно иде косо, и 
трљак или јегрек, који може да буде и у саму појату или однадвор, а поред 
појату је и раниште, ако нема јасле, али се тека губи сено (Дој, Брл, Јел).

поје несвр. фиг. одзвањати; враћати ехо. – Мила Цајко се одзове у Лелчу: 
– Оооо! и изјекту венцити, поју венцити као ѕвонци; това беше живот (Бе).

појед㎘нред прил. донекле је тако; посматрано са те тачке могло би да 
буде да је тако. – Појед㎘нред оно си је тека како што рече старцат (Вој).

појучер прил. прекјуче. – Кажемо јучер, зајучер и појучер (Пир).
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покаже се свр. јавити се (неочекивано) (болест, проклетство). – Нече да 
му се одма покаже проклетија, него после, па нема да видимо (П – Шљ. Бла).

покара ветар изр. почети јако и дуго дувати ветар. – Било љопаво време, 
па покара север, па се на старца смрзне гуња и оѕебне (ТД).

поклапач м прип. нож преклапач који се савија у корице. – Наноси се 
шила и огњила, и нож поклапач (Брл).

покорава се несвр. указивати на некога као на лош пример; ругати се. – 
На Попокаче се покоравају у село, потсмевају им се (Гос).

покрпи (се) свр. фиг. 1. углавном покрити своје основне потребе. – Беше 
сушна годината, неродна, једва се покрпимо да преживимо (Бе). 2. користи-
ти још покоју прилику за радост пред сам крај живота. – Неје млого добро, 
ама те да покрпимо још малко сас старцатога, оно ни време веч дошло (Пир).

покрстица ж место где се укрштају две петље при плетењу или везењу. 
– Тија бодове куде се укрштају кажемо покрстица (Сре, Кр).

пола – бас /полабас м дувачки музички инструмент. – Пола – бас, тој што 
Цигање држу напред када свире (ТД).

полагат, -а, -о који има мали нагиб; који је благо нагнут. – Ако је полагат 
кров на голему зграду, неје добро; притисне ли га голем снег, оче да га обори 
(Б – ЦЈ, Гњ).

полегује несвр. повремено прилећи. – У Равни жлеб оремо и поче крава да 
полегује (Гос).

полица на јер㎘м изр. доњи део јарма. – Јер㎘м има рамењачу одозгоре и 
полицу одоздоле (Ру).

полишује несвр. сувише штитити; мазити. – Полишујеш ли дете, нема 
да испадне добар човек од њега (Об. Црв).

полови свр. заразити се (народ, деца, стадо). – Мене стра црвје че полове 
овцете (Пк).

половина ж крста. – Мен ми неје добра половината, једва одим (Соп. Пир).
положес, -та, -то подмукао; снисходљив. – Пази се од положести; они ти 

убаво причају бьш када ти зло праве (Пн).
полонботка ж рупица на плетиву као грешка при плетењу. – Кад се 

испушта преврткано, па уватиш на грешку само једьн – кон㎘ц с иглуту, а 
друђити испуштиш, направиш полонботку, остане дупка (ТД).

пољакује несвр. обављати посао чувара поља. – Три – године сам 
пољакувал да могу сиротинска деца да прераним (Сук).

пол㎘же (се) свр. подлећи ласкању (момка); заљубити се. (момак, девојка). 
– Польгало ју момче. Польгало се девојчето по њега (Пн).

поље с обрадива земља (у атару; у домаћинству). – Немају поље, нема 
куде да им се роди, па иду по надницу и у печалбу (Гњ).
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пољска змија бот. врста змије која живи у низији и у пољу. – Има пољска 
змија, живи у поље, по њиве, црвена змија има, шарена змија има, и има 
камењарка, отровница, пазимо се од њу (Ста).

помине свр. фиг. нег. (не) проћи без последица. – Малко му је това бијење, 
нече тека да помине, че га бијемо још (Вој).

помомкује свр. уживати дуг момачки живот. – Каре си ћев, помомкуј 
си још малко (Вој).

помути се свр. настати збрка, пољуља се систем вредности. – Поче рат, 
помути се све (Бла).

понављачка ж руг. ученица која је понављала. – Понављачка тачка, мана-
стирска мачка (Вој).

понаврже године изр. постати већ стар, остарити. – Понаврзала си 
доста године и ти, ако си ш – черку ми врсница (Пир).

понадвечери се свр. приближити се вече. – Оно се веч понадвечери (Јал. 
Чин).

понанавамће прил. хип. још ближе, сасвим близу. – Стани понанавамће да 
мож и они да се укаче (Пет. Вој).

понапије се свр. подоста попити, понапити се. – Понапимо се на свадбу-
ту, залетемо убаво и једва се дом врнумо (Пет).

понацрвеје свр. 1. постати црвенкаст у лицу (од боје). – Стрљамо од 
божур цвет и намажемо се, понацрвејемо (Дој). 2. поцрвенити (од стида, 
љубави, радости). – Када ме сретне това девојче, оно понацрвеје и обрча 
главу на другу страну (Сук).

поњури се свр. оборити главу и савити леђа. – Де малко исправи грбицу-
ту; немој си се толко поњурила (Пир).

поњурљив, -а, -о који загонетно ћути и држи оборену главу. – Поњурљиво 
некакво, само ћути и гледа надоле (Пир).

поовесели се свр. хип. развеселити се (донекле). – Мила се поовеселил, 
беше т㎘ван (Гос).

поокопа свр. хип. (углавном) окопати (и опрашити). – Поокопај, черко, 
цвећето, и сипни му водицу, че му дошкоди сушата (Сук).

поокопнеје свр. окопнети, почети се топити (снег). – Када доста 
поокопнеје, пуштамо овцете у пашу, па какво најду (Км).

поокоси свр. покосити мању површину; привршити сезону косидбе. – Очу 
малко да поокосим окол кућарат (Пок).

пооноди свр. хип. чинити нешто око нечега (надгледати, гајити). – Идо 
да поонодим парадајз, да га пооплевим, поокопам, навадим (Ос. Вр).

пооплеви свр. хип. оплевити. – Пооплевете градинуту, травољакат ђу 
ујашил (ВЈ).
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поопорит, -а, -о комп. тврђи, отпорнији. – Чим је поопорито дрво, оно је 
на с㎇нце и на ветар расло (Зс).

поотресан, -сна, -сно отресит, оштроуман; сазрео. – У туја кућу има 
поотресна деца, порасла веч (ВРж). Т㎘г сам веч бил поотресан, бејо завршил 
четврти разред основну школу (Рос).

попљуне свр. хип. пљунути (у добром расположењу). – Попљуни си два- 
три  пути на руће и заврши једампут туја работу (Гос).

поподруће прил. не гледајући обављати ручни рад. – Плетем поподруће, 
не мора да гледам, не требе ми видело (Пир).

попоклецне свр. хип. клецнути. – Старцат ђу посецне, бабата попоклецне, 
нође ђу не држу (Пет).

попрај квас㎘ц изр. освежити квасац стварањем услова за ново врење. – 
Одвечер попрајмо квас㎘ц, а ујутро рано размесимо (Орљ).

попрекрати свр. хип. (мало) скратити. – Да вој малко попрекратиш 
језикат (Пир).

попрепржи свр. добро испржити; поново испржити (на слабијој ватри 
за краће време). – Попрепржим јеч㎘м, и с брашьнце, па давам на децата да 
једу (Вој).

попресреди свр. рашчистити; (углавном) повратити пређашњи ред. – 
Она попресреди, препра, пречисти све и тија дом заличи на кућу, а и у дворат 
чисто, метено (Ос).

попречисти се свр. постати уреднији; постати лепши и здравији. – Како 
девојћа не беше никаква, ама са нараџа деца па се попречисти, па са убава 
(Бла).

поприварџује несвр. хип. чувати (децу, стоку, виноград). – Старцат 
поприварџује овцете, нема штета од њега (Пл. Км).

поприглеџује несвр. хип. пазити; неговати. – Бабичката поприглеџује 
деца, прашчина, кокошће, цвеће у градинче, а тумара се и окол кошницете 
(Сук).

попримири се свр. умирити се; опустити се. – Пол㎘ка с њу, она че се по-
примири па че ти све каже (Км).

поприм㎇ца свр. тихо прогунђати. – Бабичката попримлца па се оћута 
(Кр).

попримоли се свр. хип. тихо замолити. – Попримоли се, ега ти даду ћило 
– две брашно (Јал).

попристигне свр. (готово) достићи; приближити се. – Попристигоше 
деца, трошак, бриђе, свако тражи (Рас).

попритвара несвр. затварати (али не сасвим). – Ја попритварам и једна и 
друга врата, пазим собата да се не лади, бебенцето да не ѕебне (Сук).
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попритвори свр. затворити (али не сасвим). – Попритвори и врата и 
пенџере, млого ми студено у собуту (НМл. Кр. Км).

поприцрни свр. добити загаситу боју. – Слнцето те поприцрнило, не 
могу те познајем (МЈ).

поприцрњен, – а, – о трп. пр. који има загаситу боју; уп. поприцрњен. – 
Малко си поприцрњен, калаисан, закачил си од Цигањете (НМл. Кр).

поприцрњет, – а, – о трп. пр. в. поприцрњен. – Ако очеш да је поприцрњето, 
тура се кара боја у орејово, а и јасен боји поприцрњето (Д – Ви, Пир).

поприштеје свр. покрити се бубуљицама по телу. –
Поприштела деца, само им се дрејете црвију (К – Ћу, ТД).
попрокупе се свр. хип. окупати се. – Идем да се попрокупем, поче ме једе 

снага (Вој).
попрџује несвр. 1. повремено прднути. – Старцат попрџује, често му се 

ом㎘кне (Рс. ДД). 2. фиг. љутити се без разлога; јогунити се; правити се ва-
жан. – Де, немој да попрџујеш, знамо те и који си и од који си (Изв).

попуца свр. почети пуцати; почети се распадати. – Свата јајца попуцала 
од голем студ (Гос. МЛк).

попушка ж 1. махуна уопште. – Васуљат обрамо на попушће (Цр). 2.
махуна паприке. – П㎇ним попушће, слава дооди (ВЛк. Тм).
поразија ж 1. безвредан предмет; безвредан брав. – Преночиле сливете у 

ковуту и стануле поразија (Сук. ВЈ). 2. фиг. безвредна личност; бескарактерна 
особа. – Он је поразија, за никакво неје (НМл. Кп).

поразјасни свр. постати јасно, разјаснити се. – Како је пропатила муће 
големе, њој се поразјаснило какво је добро а какво лоше (Дој).

поразмрда се свр. олабавити се (заглавка, кајла, матица, точак). –
Арне се поразмрдало, тражи мајстора (Пет).
пораншће прил. мало раније. – Ја једем пораншће, па идем на работу (Бер). 

Пораншће дојдете да си мож пооратимо (Чин).
порезује несвр. опорезивати (у новцу; у натури). – Порезували су и да 

давају жито, морузу (П – Крм, Пир).
поритује несвр. ударати ногом; понижавати, одбацивати. – Нече поно-

во да се жени да ђу жењети пасторци не псују и не поритују (Км).
пороже с кратак конопац као поводац за говеда. – Пороже, кратак коно-

пац, вежемо за буку и љуљамо се (Д – Ву, Гњ).
порта ж плетене вратнице на обору. – Порта је на замет и порта су прва 

врата, она су плетена, а на кошару и колибу вратата су од д㎘сће (Дој).
посебито прил. посебно. – Требало је посебито да закажем за њи, да ђи 

уважим (Бла).

– 239 –



Драгољуб Златковић842

посед㎘к м двориште са кућом и осталим зградама. – Наш посед㎘к је бил 
најубав у село (Д – Лу, Мл).

посецотина ж трзавица; нерашчишћени односи и рачуни; уп. посецушка. – 
Нечу да имам посецотине с брајћал㎘к и да идем по судове (Сук).

посецушка ж в. посецотина. – Имал сам посецушће, тужили ме да идем на 
суд (Држ. Сук. БЧ).

посипе (се) са – жар изр. обрукати (се); осрамотити (се). – Жената ме 
там пред народ посипа са – жар (Гра).

поситан, -тна, -тно комп. ситнији. – Мише је поситно од јесенку, бело је, 
а има и розе (Мр).

после веч изр. после тога. – После веч примише и њега там да работи 
(Пир).

послешањ, -шња, -шњо 1. последњи; крајњи. – Власен расте на бусен, и 
лис му је на послешњо као црвено (Зс). 2. фиг. најбезначајнији. – Станул си 
послешањ човек у село (Вој).

пословачћи прил. (штампано) слово по слово, основачки. – На сина у 
војску пословачћи сам писала писмо, све штампана слова, а он ми пише аз-
буку (МЛк, ВЛк).

послужичка ж млада девојка која је позвана да послужује госте. – 
Девојчице смо веч, и једва чекамо да ни окну комшије да смо послужичће за 
славу или свадбу, да види народ какве смо (Пир). Убава, млада и весела по-
служичка девојка понуди гости (Пир).

посовује се несвр. поткрадати. – Посовује се у чуждо, научило руку (Вој).
поспављив, -а, -о више склон спавању (и ленствовању). – Трњанци су 

поспављиви од Алачевци; највредни су Алачевци у наш крај (Кр).
поспржи свр. испржити. – Умејем да си поспржим, да на брзину (ДД).
посрби свр. 1. засврбети па престати. – Нема – нема, па ме посрби када 

се знојим (Сре). 2. изр. дупе ђу посрби јави јој се жеља за мушкарцем. – Када 
ђу дупе посрби, одма ока мојега мужа да њим помогне (Кр, Вој).

поставка ж рет. платно. – Чемо, ткајемо, поставка је кад се изаче (П – Пж, 
Орљ).

постан качамак изр. рет. качамак без масноће. – Највише смо јели постан 
качамак (Ру).

постеља се несвр. прострти. – Постељамо прво шуму па се преко њу дене 
стог (Дој).

постид м срамота; брука. – Да те село знаје какво ти је у кућу, това је 
најгори постид (Дој).

постисне свр. стиснути прилично. – Постиснем цедуљћуту да излази по-
више сок (Пет).
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постисне се свр. фиг. смањити прохтеве и трошкове. – Ка нема кво да 
беремо, а ни се постиснемо и поминемо, не купујемо (ВРж).

постојано прил. у просеку, без много колебања броја, норме. – Ја сам ши-
шал постојано до педесе и осам овце на д㎘н (Бс).

пострви се свр. фиг. постати забораван; излапети. – Са сам се пострвил, 
не могу се сетим како беше (Д – ТО, Пир).

посуља свр. рет. пеј. лоше се обући; обући предугу одећу (дете, девојка, 
момак). – Она, суљћа, посуљала капутат доземи, срам да буде мајћу њој (Пк).

потамњи, а, о онај који је мало даљи. – Потамњијат сноп ми донеси (Вој).
потенчује се несвр. претварати се у тенца. – Беше се потенчувал јед㎘н у 

Чивлик, па су се сви плашили (Вр).
потикује несвр. губити; остајати без. – Ја немам намеру да се поново 

женим и да си потикујем деца (Нш).
потича свр. потицати. – Он потича од туја вамилију из коју је моја баба 

покојна (Км. Трњ).
поткаже свр. издати тајну тобож случајно; наговестити нешто о не-

коме или нечему. – Он си сам потказал да је наш㎘л злато на това место (Дој).
поткапут м хаљетак који се носи испод капута, прслук. – Башта ми је 

носил поткапут (ВС).
поткапчина ж велика надстрешница у оквиру појате без унутрашњег 

дужег зида. – У појату су трљак и поткапчина, куде овцете иду слободно 
(Дој).

поткар м 1. помоћ пољском раднику поред себе да не заостаје иза других 
у радној групи. – Ја сам од бату имала поткар и у копање морузу и у жетву 
(Рс). 2. помагање суседној ткаљи при ткању ћилима. – Неје њој дала поткар 
у ткање, па застала млого (Пир).

поткопује несвр. поткопавати. – Реката почела да поткопује кућуту (Ру).
поткрпи се свр. снабдети се неопходном количином (новца, брашна) и 

тако ублажити оскудицу. – Узо убаве парице од туја работу, че има да се 
поткрпим (Сре, Вој).

потк㎘сена жена изр. руг. жена која носи врло кратке сукње и хаљине. – Да 
му је Јелка потк㎘сена жена, види се; да – ли га вара, не види се (Пир).

потплете свр. плетењем продужити (рукаве, чарапе, џемпер, сукњу). – 
Кратћи рукавете, па ђи она потплете да ђи продужи (Изв. ВЈ). Потплето в㎘р на 
ступало, сцепило се (Пир).

потпудаљћа ж зоол. препелица Cotumix communis. – Тражимо јајца од 
потпудаљће да пржимо (Пк. Гос).

потпича несвр. згушњавати кувано јело додатним загревањем у рерни. – 
Потпичам ђувеџат, још малко па че ручујемо (Пир).
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потпут – натпут изр. са обе стране пута. – Потпут – натпут људи наседа-
ло, Мита Гага јаришта че купује (Гос, ВЛк).

потпушује несвр. излагати диму ради лечења. – Ситне бубачће упролет 
једу краве по виме, па потпушујемо говеда (Бз).

потрес м душевни потрес. – Како доби потресав, све сам изаборављала 
(Ос).

потребе свр. затребати. – Какво да ми потребе, а немам га, с њино се 
услушам (Пет).

потсиле прил. присилно; невољно. – Потсиле се врчам у кућу, сироче, 
млад, а при чичу више не могу, па смо са – сестру почели наш дом (Бс).

потсмејава се несвр. подсмевати се. – Потсмејава ми се таја копиларка 
(Зав).

потстрижа несвр. обављати подстриг (оваца, коза). – Лоше потстрижаш 
овцете (Сук).

потћаја м в. потћиа. – Потћаја је замењеник на ћају. Одреде ћају за овце, 
ћају за козе и бача да сири млеко (Км).

потћиа м заменик главног овчара; уп. потћаја. – Били смо четворица с тија 
буљук: ћиа, потћиа, чирак и искарувач (ДД).

потурњак м одбачени комад одеће који се повремено користи. – Немам 
ни аљину, имам само потурњаци (Пир).

потуротине ж мн. отрцани веш који се све ређе користи. – Потуротине су 
старе дреје које почнемо да подврљујемо час тамо час овамо и само ји по-
некад користимо (Цр). Мамо, до када че ја теј потуротине да носим и обувам; 
ви све на даду купујете и правите (Соп).

потчистује несвр. чистити биљку од бочних изданака. – Кад потчистујеш 
цвећето, че ми дадеш пелцерје (Тм).

потшије свр. само понегде прихватити иглом; окрпити. – Ја потши сце-
пено колено на панталонете на мојетога дрносанога сина (Држ. Пир).

потшијен тарл㎘к м мн. плетени или сукнени наглавак за стопало са 
јако оплетеним рубом као обућа у кући и ван ње. – Немамо оп㎘нци, него 
потшијени тарл㎘ци са – старе пртенице, па с њи играмо, па вртимо коло (Рс).

потшилене тарабе изр. тарабе са шиљастим врховима. – Ограда од пот-
шилене тарабе да не прескачу псета и вуци (Б – ЦЈ, Гњ).

потштуми се свр. запарити се (вуна, одећа). – У жежак зевник овцете 
праве пашкуље, оне се потштуму од жешчинуту (ТД).

поћецош м спаривање, сношај. – Има ли поћецош? (Брц).
поћима свр. хип. 1. (мало) махати. – Она поћима, али они ђу не примети-

ше и заминуше ђу с колата (Рс). 2. фиг. (мало) косити. – Милко, мило име, ако 
очеш још поћиме, помогни ми да докосим (Дој).
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поћину си пуловети изр. потући се. – Немој ме дираш да си не поћинемо 
пуловети зачас (Пир).

поцрни образ изр. обрукати (се). – Пази, немој си поцрниш образ (Пир).
почас м чашћавање; понуда. – При мене кој је дош㎘л без почас неје из-

лезал (Рос, ВРж).
почешкује се несвр. в. почешује се. – Почешкује се куде у не срби (Бс).
почешује се несвр. повремено се чешати; уп. почешкује се. – Децата се 

почешују, да видиш да несу в㎘шће ванула (Јал).
поширин прил. на брисаном простору; на пашњаку. – Овца која иде по-

ширин не може да добије мукавицу; она се оди топлоту добива (ДД).
поштрапкује несвр. неодлучно полазити: газити у месту. – Поштрапку-

ва, поштрапкува па се врну, не смеја да вој идем на врата (Држ, Трњ).
по㎘рга свр. кл. побити стрелом (чума). – Чума и по㎘ргала што ми пуштају 

у ливадуту (Бе).
прав дел изр. в. права делка. – Мајћа ми је се чешљала на прав дел (Брл).
права делка изр. чешљање на раздељак који иде симетрично од чела ка 

темену; уп. прав дел. – Праву делку носе поштене жене, газдине (Нш. Ру).
прави здраво изр. поздрављати при сусрету. – Видомо се, правимо здра-

во (Изв. Чин).
правина ж права линија; правац. – Копље има две крилца да му држу 

правину (ТД).
праг м хоризонтални делови разбоја који повезују леву и десну страну(2). 

– Разбој има нође и прагове (Бе).
прај работу изр. одговарати потреби. – Ћишата прај работу, морузете 

има да се изгоје (Кр).
прајен с пљунку изр. вулг. закржљао; слабог апетита. – Прајен с пљунку, 

не мог㎘л да порасте (Зс).
прајен у шупљар изр. вулг. глупак. – Разбра га ја и реко му: – Де пол㎘ка, 

нес㎘м прајен у шупљар! (Брл, Пир).
праји – чини изр. трудити се да се заврши неки посао; чинити све да се 

реши неки проблем. – Праји – чини, какво не праји и ништа не напраји (Сук, 
Чин).

прасе сисалче изр. прасе до два месеца старости. – Прасе сисалче је до 
два – месеца највише, а после је до шес – месеца свињче (ТД). Имам праш-
чина сисалци за продаву (ВЈ).

праши се несвр. излагати се прашини. – Помери се од вршачкуту да се не 
прашиш (Пет. При).

прашњав, -а, -о који има много прашине, прашљив. – Дрејете му прашња-
ве, иде од гувно (ВЈ).
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прве прил. најпре. – Нареди кон㎘ц прве, па у воду га спушта, па га диѕа 
(Б – Ос).

првенствено прил. нов. пре свега, најпре. – Не може тека: првенствено че 
купимо аљину на девојчето (Пир. Вој).

први мрак изр. сумрак. – Врнумо се у први мрак, пред вечеру (Пк).
прво и прво изр. најпре, пре свега. – Прво и прво, да си ми врнеш парете, 

па после мож да оратимо за друго (Сре. Км).
преаби се свр. оштетити се оштрица; изломити се врх алатке. – Ножат 

се преабил, нече да сече (Вој). Преабило се глетото (Сук).
преапује (си) уснице изр. (нервозно) стављати зубе час преко једне час 

преко друге усне; гристи усне. – Најадовило се, па си само преапује усницете 
(Зав. Пет).

пребалаликује несвр. тражити темељно, па однети оно вредно. – Тија 
истришоја само пребалаликује по креденчето и по креветити, тражи шићер 
(Рс).

пребир м берба после бербе, сакупљање (омашком) неубраних плодова. – 
Градска деца по ратат ишла су у пребир по стрништа, сабирала су класове 
(Пир).

пребраздује несвр. померати међу преоравањем. – Ти ми, комшијо, поче 
пребраздујеш њивуту. Да – ли очеш да се бијемо или парничимо (Сук).

пребрзи свр. учинити нешто непромишљено; почети вређати без већег 
разлога. – Пребрзи жената понекад, претрчи (ТД).

пребрка свр. рет. претражити јело мешањем и извући из њега комаде 
меса. – Претресли, пребркали једењћето и ништа несу оставили за нас (Пок).

преваља га брига изр. савладавати велика брига. – Преваља ме брига за 
черку ми, млого је болна (Зав).

преване га свр. рет. узети некога под своје, управљати са неким као са 
псом. – Синат ми неје лош, али га преванула жената (СГл. ЦД).

превача се несвр. рет. благовремено падати киша, снег. – Са се превача, 
мож се роди, а јутре не (Кп).

превевује несвр. поново вејати, превејавати. – Вет㎘рат наруси васуљат па 
га мора превевујем (Пет).

превесели се свр. науживати се у радости и игри. – Знам си ја оној, моју 
бригу, али мора да се превеселим и да се изиграм (Б – Сц, Вр).

превије ногу изр. савити ногу, предахнути од ходања и посла. – Цел д㎘н 
нес㎘м ногу превила (Зав).

превиљак м пеј. рет. ружна и лоша жена. – Тога ли превиљака че узне, 
она је саранила до са двојица мужа (Држ).
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преврти свр. премотати; упрести. – Узнеш си две – жичће па превртиш 
на вретено (ВЛк).

прегазује несвр. прелазити (реку). – На брод прегазујемо рекуту (Брл).
прегладнеје свр. јако огладнити због изостанка оброка. – Да је д㎘н – два 

па че прегладнеје, па че дојде да једе (Пир. Грш).
преглобица ж оштар прегиб на путу (усек, рупа, дубока локва са водом и 

блатом). – Има преглобица на левуту страну, гледај да ђу оминеш (Кр).
прегноји свр. отворити се гнојна рана, изгнојити. – Јел фафаронће и чир 

му прегноји, пукне и све искара, и он оздравеје (Гос).
прегња нога изр. анат. предња нога. – У јагње има ѕагња коленца, каш㎘к у 

ѕагња коленца, прегња нога, рамо, колено, цовара, чапоњак (ДД).
прегњи праг изр. рет. предњи јастук на запрежним колима или саоница-

ма. – На прегњи праг на ђаволсће сане, а оне су само за греде, тури се дејак, 
па се уреже на санћете (ВЛк).

прегорен, -а, -о трп. пр. који је излаган пламену, ватри (шећер, зрна жи-
тарица, зрна махунарки). – Тлчемо рж прегорен у чутару, за кафу (Соп).

прегори свр. одстојати у току једне фазе обраде. – Зденемо грснице у 
гомилу да прегоре (ВЛк).

прегору руће изр. оштетити се руке услед трења при наглом спуштању 
низ конопац. – Кат – се спуштам с конопац турим крпе да ми не прегору руће 
(Ру).

преграбује несвр. претеривати (повремено) у јелу или пићу. – Неје 
пијаница, ама преграбује када отиде на весеље (Изв. МЈ. Пир). Преграбује, једе 
кво не би требало и колко не би требало (Цр).

прегруби свр. погрешити у понашању или говору, увредити. – Прегру-
била сам малко, нане, немој ми замериш, наљутише ме комшиће (ВРж. ВЛк).

прегусти свр. учинити гушћим (јело). – Прегустила си манџуту (Пир).
предводница ж овца која иде прва и води стадо. – На Џурџовден вен㎘ц се 

тури на овцу предводницу (МЛк).
преди да изр. пре него што. – Преди да дојду госјети ми поставимо сто-

лове и сви се наредимо да и дочекамо (Зс).
предјутро прил. у свитање. – Да не отидем за другога, предјутро дојде да 

ме тражи с наваџије (Ор).
предњо повртало изр. дрвена полуга на разбоју којом се повремено по-

пушта, окреће и задржава предње вратило при ткању. – Разбој има предњо 
и задњо повртало (Гњ).

предругојачи се свр. постати сасвим различит, сасвим се променити. – 
Време ка се мења, оно се предругојачи (Пир).
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преживи свр. рет. доживети; поднети. – Преживели смо ја и муж и добро 
и лоше, али је било повише лоше, мука, зло големо (Пок).

преживљај м (мучан) доживљај. – Ја памтим сваки преживљај што сам 
преживела у село (Гос).

преѕебњује несвр. (често) превише зепсти. – Девојчетијата ѕебну и 
преѕебњују у т㎘нће дреје, али млада, оче да су убава (Сук).

преѕипкује се несвр. превртати се преко главе. – Децата се играју, 
преѕипкују се и само се ребечу (Пет).

преѕипује се несвр. превртати се преко дуже стране (тољага). – 
Преѕипујемо се с тојађе и ја увек победим (Вој).

презове свр. прозвати. – Кад не научим, млого ме стра да ме не прозове 
наставникат (ВЛк).

преиде свр. нег. (не) ићи често. – Ја нес㎘м млого преишла у село (Дој).
преиџује несвр. мет. престајати падати (киша, снег). – Ћишата дьн㎘с 

нема намеру да преиџује (Вој).
преизмисли свр. рет. досетити се извући корист из нечега. – Свако по-

нешто преизмисли према закон, да искористи (Ш).
прекалбаси се свр. пресавити се преко нечега и виснути. – Прекалбасил 

се преко бициклуту и не мрда; ишијас га тревил (Пир).
прекара страове изр. претрпети велике страхове. – Страове сам прека-

рала, двете очи сам отварала (Изв).
прекарци. На прекарци изр. у мањим групама. – Појдомо си на прекарци 

(ВРж).
преко шију коси изр. високо косити косом. – Коси га преко шију, само 

обира цветат (ВЛк).
прековка ж 1. (попречно) прикована кованица, летва. – Ржена слама се на 

кров врзује с прековће (ТД). 2. водоравни носач на огради од тараба. – По-
ставе се две прековће, закову се на колци (стубове), па се после на њи накову 
и нанижу тарабе (Зс).

преког㎇цне свр. (нервозно) гутати напразно. – Ја само прекоглцну и ни 
реч му не реко (Вој).

прекомељћа се свр. покушавати јаче стегнути лоше повезан опасач. – 
Лоше се облекла и опасала, па не може да се прекомељћа, да се уреди и да 
се стегне (Пир).

прекострашно прил. суп. најстрашније. – Оно је страшно, страшно, па 
прекострашно (Држ. Пир).

премица се несвр. погрешно се сећати; бркати ток догађаја. – Ти се мож 
премицаш, пребацујеш, неје он мој брат (Б – МБњ, Пир).
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премишљава несвр. мислити о нечему; сећати се. – Ја си све премишљавам 
за моја деца када отидем у печалбу (Ста). Сьњувала сам зелено, премишљавам 
на зло (ВЛк).

премлазиште с место на коме се, у време летње испаше, музу стада. – 
Премлазиште, там су некада м㎇зли наши овцете (ЦД. Црв).

прем㎘кне свр. прип. превући преко; прећи преко нечега. – Даду му да 
прем㎘кне преко рибљакат (Зс).

пренамора свр. рет. принудити. – Пренаморал сам га да пристане, а после 
ни Божана направи да се скарамо (Мр).

преноси свр. носити туђу и стару одећу и обућу. – Ја сам преносила дреје 
оди тетку ми (Соп).

преотне свр. преотети. – Преотела вој мужа (Пет).
преоџује несвр. прелазити. – Пази да ти млекото тека не преоџује, штета 

је (При. МСв).
препада свр. престати падати (киша, снег). – Чекам да препада ћишата 

(НМл).
препазари свр. изнова се погађати после обављене купопродаје. – Снаата 

издала тајну из кућу и он чује и препазари овуја кућу тегаја (Дој, Пир).
препалка га изр. добро опипати; претражити прстима. – Препалка ми 

џепове и торбу да види да – ли имам цигаре (Вој. Сук).
препивује несвр. превише пити; опијати се. – Ја не препивујем, знам си 

меру (Рас).
преплет м плот као подупирач и заштита код складиштења кабасте 

сточне хране. – Преплет туримо са – стране да заштитимо сено, сламу или 
надрвњак (Мр).

преплитотина ж 1. одевни предмет од пређе добијене расплитањем 
старог одевног предмета. – Расплето му стар џемпер и од преплитотинете 
му после исплето чарапци и рукавице (Сук, Вој). 2. фиг. замршени међусобни 
односи. – При нас преплитотине па не мож да расправиш, а требе да се раз-
годимо (При, Пет).

препоје свр. фиг. не моћи више певати (немоћи, нерасполошења, гласа). – 
Препојала је веч, остарела, огрубела (МЛк).

препреде (се) свр. упрести. – Препреде се, увртка се одве или отри (Пир). 
Три вретена заједно, па препредем (Пс).

препрос, ста, сто припрост; скроман. – Препросто јело волим, посначко 
(ТД).

препупа свр. деч. прејести. – Ублажи ти се једењето, пази да не препупаш 
па да одболујеш (Кр).
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препуцује се несвр. надметати се. – Препуцујемо се на коледу кој че ску-
пи више ораси (Пн).

преработи поље изр. завршити сезонске пољске послове. – Да прерабо-
тим поље летос, па че идем у град (Кр).

прерасполови свр. (привремено) вратити особу на самрти у свесно 
стање; омести самртника да мирно умре. – Прерасполовила сам ју кад сам 
тела да ју разборавим, да оживи (Ос).

прерипувач м фиг. особа која лако мења нацију, партију, друштво, класу. 
– Има прерипувачи из партију у партију (Об. Сре).

пресецује несвр. фиг. кришом присвајати део по део заједничке имовине. 
– Осети снаата да че ђу искарају и почне да пресецује све што довати (Пир).

прескакало с пеј. шаљ. оно што омета слободу кретања и миран живот. 
– Че се женим да си доведем прескакало (При).

пресол м расо; саламура; слани раствор у коме се држе сир, купус, 
туршија уопште. – Кусамо расол од зеље (Зс).

пресрти свр. изгубити време у чекању или на мучном послу. – Бабиштето 
ми слабо, болно. Че слазим од појату у село да пресртим јед㎘н д㎘н на дрвни-
кат, да у испратим у гробишта (Јел).

престрада свр. претрпети велику муку. – Он престрада од операције (Гос).
пресуши се свр. просушити се; осушити се (о одећи, постељини). – Ако 

је ћиша преко – ноч, пресушимо се у појату (Зс).
пресьњује свр. одсањати. – Све сам пресьњувал што смо работили с њу 

(ТД).
претака се несвр. премотавати. – Конопац кад се претака, он се квари 

(Пок).
претака на памет несвр. покушавати се сетити. – Нечу си претакам на 

памет какво је било (ТД).
претака се народ изр. ићи мноштво народа у два супротна смера. – Са-

бор у Падеш на Седми јули, претака се народ цел д㎘н (Пет).
претапка се свр. пасти као проштац лицем ка земљи. – Одједампут се 

претапка девојче, поклопи се, паде, а ја га осипа с водицу и спаси га (Гос).
претврди свр. направити тврђим него што треба. – Пази да не прет-

врдиш качемакат (ВРж).
претече реч изр. замолити за дозволу онога ко управо говори за кратку 

напомену. – Че ти претечем реч, видомо се с њега јучера и он ми све исприча 
по ред (Сук, Чин. Гос).

претич м претицање; такмичење. – Ај да се играмо трчање на претич 
(Сук).
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претрљује (се) несвр. пресецати трљањем (конац, врпцу, жицу). – Стани 
с колата, десни прегњи точак закача конопацат и почиња да га претрљује 
(Сук).

претупе се нође изр. преморити се од ходања и стајања. – Цело јутро 
стојим па ми се нође претупише (Гњ).

претури се свр. преобући се. – Једно носи до – пладне, једно от – пладне, 
па се претури (Вр. Цр).

претутњи свр. проћи уз тутањ (облак, мећава, воз). – Претутња облак, 
пројде (ЦД).

префришак, -шка, -шко нов. сасвим свеж. – Газда човек, плати убаво, али 
оче да му је све префришко (Пир).

пречаница ж попречна греда уопште. – Надрвњак може на једну соу с 
подлђе расове, и на средину пречаница (ТД).

пречапка свр. (бос) прегазити плитку воду. – Реката плитка, па ђу пре-
чапкамо (Трњ. Сук).

пречапкује несвр. (бос) прелазити преко плитке воде. – На брод 
пречапкујемо рекуту (Брл).

пречини адет изр. обавити обичај. – Требе да пречини тија адет, да се 
ожени док сам жив (Пир).

пречини се свр. учинити се. – Тебе се пречинило да је она, а оно је била 
њоњата сестра (Вој).

пречистен брав изр. уштројено грло. – Пречистено ми је прасето, очемо 
да га гојимо (Зс).

прештапује се несвр. користити два штапа при ходању. – Млого остаре, 
прештапујем се сас два – штапа (Зав).

пре㎘рска свр. сажвакати оно што хрска (руб хлеба, кратко стабло на 
коме је главица купуса). – Детето пре㎘рска целити кочан (ВЛк).

пржи тојагу изр. излаже пламену тољагу после украшавања резбарењем. 
– Тојага се пржи на огањ, запрли се (Зс).

прибадња ж подупирач. – Прикупља лисник као камару и тура му 
прибадњу или преплет (Ру).

прибива несвр. 1. прибијати. – Прибивај дьсћете по уз дуварат (Јал). 2. фиг. 
(жестоко) обављати сношај. – Он прибива оздоле, ја озгоре и направимо 
си с мужа ћев (Гос).

прибоџује несвр. прибадати. – Вила се овака прибоџује да не испадне из 
колата (Пет. Вој).

привива несвр. стављати (на рану) у виду облоге. – Прививал сам лескову 
шуму кад змија уједе (ТД).
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привој м јака кожна трака или омча, ширине 10 – 15 цм, која спаја јарам 
са рудом или ралом. – Привој је каиш, круг се савије у осмицу. Кожа, па се 
дуплира, једно испред а једно иза јер㎘м, као дисаѕи. Ту је штипка, проз јер㎘м 
се провре заворња. Циљ је да ублажи угао да би плуг морал равно да оре. 
Сада има гвоздени привоји (Ру).

приврзује несвр. фиг. женити, уводити у брак и тако везивати за кућу. 
– Време је веч да га приврзујемо, да почне да мисли на дом и на породицу 
(Држ).

привукује несвр. привлачити. – Косата привукује гром (Нш).
привуцкује несвр. замуцкивати. – Имаше јед㎘н Трајко, привуцкујеше кад 

орати (ТД).
пригревује несвр. јако грејати (сунце, ватра). – Слнцето арне пригревује 

(Пет).
пригусти свр. фиг. почети недостајати време да се обави посао, припре-

ма. – Веч пригустило, ближи се д㎘н (Брл).
придавује несвр. повећавати; расти; дебљати. – Д㎘н почне да придавује 

од Андрејин д㎘н (Трњ).
придобреје свр. постати јако пријатно, пробудити се жеља. – Када ме 

почне тека гледа оно ми придобреје, придобреје и одма би му пристала (Сук. 
Јал. Држ).

придружује се несвр. правити друштво; придруживати се. – Придружу-
вале су ми се сестре од чичу, нес㎘м имала другу одбрану (Пс).

прижижа несвр. јако зрачити и грејати (сунце, ватра). – Слнцето поче од 
рано јутро да прижижа (Трњ).

приѕинћује несвр. жељно гледати некога ко једе и пије. – Нечу да ме 
никој приѕинћује када једем, да ми не гледа у гладна уста (Вој).

призбоде свр. побити, забости. – Призбодемо испред трљак три или че-
три соје с чапорје и закачимо котличи, дисаѕи, све (ТД).

призетак м домазет. – Призетак је, али боље поштује башту ми, него што 
синове поштују (Дој).

призечује се несвр. прелазити у женин дом, постајати домазет. – Ја не 
знам за кво се призечувал кат – си има убаву кућу (При).

приказ. За приказ изр. пример за (лош) углед. – Мој дом је за приказ, све 
има, а за приказ че буде кад га униште синовете (Пет).

прикапе му (на патку) изр. зажелети се жене. – Ка – му прикапе на 
паткуту он че се врне дома, при женуту (Сук).

прикара се свр. јавити се жеља за свађом. – Прикарало вој се па ме само 
закача (Пет. При).
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прикаџује несвр. изазивати загоревање; загоревати. – Тај шерпа 
прикаџује млекото (Држ. Брц).

прикваца свр. фиг. дотрајати. – Приквацало, кајдисало, арне дотрајало, 
тражи ново (Зс).

прикликује несвр. примамљивати (позивањем, понудама, љубављу). – 
Деца си прикликуј и зарежи сви остали (Сук).

прикопче свр. закопчати. – Чеке да прикопчем копчетата на сукњуту 
(Пир).

прилазан, -зна, -зно фиг. који је приступачан сваком ко му се обрати 
за савет или помоћ. – Он је говорљив, има добру душу и прилазан је (Рс). 
приљопа свр. замазати житком масом. – Понесо малтер да приљопам не-
колко рупе на дуварат (Гњ. Пк).

приљопује несвр. замазивати житком масом. – Неје доста само да 
приљопујеш калиштето, него га замазуј како требе (Изв). Дољопује, приљопује 
отуд – одовуд, прави кућу (Дој).

приморно прил. рет. под притиском. – Оженили ђу приморно за глупаво 
момче, тек㎘в бил закон (Рос).

прилиће ж мн. 1. лош узор. – Како прооде убавете, черко, имаш прилиће; 
памет у главу мора да имаш (Чин). 2. трагична судбина. – Има свакакве 
прилиће, свакакве судбине, човек мора све да претрпи (Вој).

приоди свр.
приокује несвр. позивати. – Приокувале су ме да служим када им дојду 

гости (СГл). Комшиће бабе су ни приокувале: погачу леб даде, па ни збере, 
деца (Д – Ис, Пир).

припадљив, -а,-о који је склон (негативном) узбуђењу. – Она је 
припадљива, одма се узнемири када чује текво лоше (Пет, Држ).

приплав м страх; преплашеност; велика неугодност. – Човек се по очи 
познава, и дојде, ако не ваља, као приплав (да има) и гледа побрже да по-
бегне (Д – Лу, Мл).

приплакује несвр. говорити (као) кроз плач. – Приплакујем ја, приплакује 
син ми, па каже: – Тате, неси глупав човек, најди си жену да не живиш сам 
(К – ЦВ, Пир).

приплете свр. исплести (кике). – Од свилу деца приплету перчињети (Гос).
прип㎇њује (се) несвр. пунити (се) скоро до врха. – Кантата се веч 

прип㎇њује, помери ђу да се не расипе (Кс).
припраји свр. рет. обавити свечаност (свадбу, крштење). – Припрајимо 

сиротинску свадбу без музику (Зав).
прирањује се несвр. давати јарму, прихрањивати; добро хранити. – Ако 

се прирањује, ов㎘н, може да измрка и до седамдесе овце (Зс).
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приритал, -а,-о р. пр. од пририта на умору је. – Приритал старцат, готов је 
(Сук, Чин).

прировује несвр. говорити уз пригушен плач. – Утрча дете у собу и поче 
да прировује (Зс).

присинен, -а, -о трп. пр. усвојен, усвојена. – Присинен је бил Јеленко (ТД).
присини се свр. постати усвојеник. – Ја се присиним у туј кућу (ТД).
присипе свр. досипати, долити. – Шиљер или комињак, колко оточиш, 

толко присипеш (Чин, Пир).
пристење свр. пригушено загунђати. – Старцат нешта пристења, не до-

пада му се тека да буде (Пет. Цр).
присумња се свр. посумњати. – Ако се нешта украдне, одма се присумња 

на тија што крадну (ДД).
притвара несвр. затварати (али не сасвим). – Дечиштата утрчују, излазе, 

па улазе, вратата не притварају, а мен студено (Гра).
притежава несвр. бринути о својини над земљиштем, зградама. – Он при-

тежава това имање (Чин).
притесни окол шију изр. стезати се врат; осећати се неугодно (због 

умора, стрепње, страха, болести). – Притеснило ме окол шију па једва ди-
шем (ПРж).

притисне с работу изр. захтевати сталан и тежак рад да би се пости-
гао циљ. – Чича притисну с работу, па трсење, па орање, па овце, па гнојење; 
тријес и шес ектара је деда имал (Д – КВ, ЦД).

притишти свр. заболети од умора (рука, нога). – На неколко човека су 
колена притиштала покре њу; збирала је мужје (Ор).

притопљава се несвр. постајати све топлије (време). – Поче да се 
притопљава времето (Пир).

притражи свр. затражити. – Овија ми притражише више паре (Влк).
притужљив, -а, -о који изазива сажаљење (и плач), тужан, мучан. – 

Она има млого притужљив глас, а мен ми неје до викање (Држ). Оратата му 
дојде притужљива, па ми досади да га слушам (Чин).

прит㎘вњен, -а, -о загасит. – Мањето ти је млого прит㎘вњено (Пир).
прит㎘ткује несвр. везивати за себе (љубављу, васпитањем, бригом). – Де-

тето прит㎘ткује и оно у слуша и млого у воли (ТД).
причеша му се изр. фиг. тражи батине. – Теб ти се причешало, приср-

бела те грбина (Пир).
причлија м/ж причалица. – Ја сам причлија човек, ја не волим да се дру-

жим сас ћутлију (Јел).
пришумка свр. шушнути. – Некакво пришумка у плевњуту и урипа се; ка 

погледа, оно мојето шљеже (ТД).
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прлента. Врже шамију на прленту изр. везати мараму високо да не оме-
та рад. – Врзало шамију на прленту, па се само слуша (ВРж).

прљавштина ж неморалност. – Када муж иде сас другу жену, то је 
прљавштина (Бе).

прљуга ж рет. слаба њива; кржљава шума. – Распродал најубавото, а 
остале му само бреголазине, врголазине и прљуге (Цер).

прмћало с гунђало. – Ти си прмћало, текве никој не уважава (Пир).
проврви свр. провући конац или канап; уп. проврвори, проврворчи, проврвошти 

(1). – Има две подношће, па на једну страну проврвиш нитћете (ТД).
проврвори свр. в. проврви. – Проврви, проврвори или проврворчи, исто је; 

проврворим кон㎘ц и уткајем га (Пир).
проврворчи свр. в. проврви. – Дај ми шилото да могу да проврворчим врцу-

ту (ВРж).
проврвошти свр. 1. в. проврви. – Проврвошти врцуту кроз свете жапће (Рс). 

2. фиг. брзо урадити, макар на рачун квалитета. – Ја паприкуту пропеко, 
проврвошти ђу на брзину (Јел).

провука зуби изр. јавити се размак између левог и десног секутића, код 
овце у шестој или седмој години, у виду латинског слова V, што је знак да 
ће овца све теже да пасе и да се одржава. – Таја овца провукала зуби, про-
ретели веч (Дој, Брл).

прогазује несвр. ићи мимо пута (преко негаженог снега, непожњевене 
пшенице, непокошене траве). – Кат – падне голем снег прогазујемо га сас 
коњи, тека прајмо пртину (Рс. Рос).

продавује несвр. (често) продавати. – Не продавуј си тека баштинијуту, 
после че гладујеш (Сук).

продрнка свр. зазвонити (са више звончића). – Продрнкаше деца сас 
ѕвончетија и заминуше надоле (Пет).

проѕрта жену изр. кришом и бестидно вирити испод женске одеће (муш-
карац). – Има некоји који су проѕртали жену кад се наведе или кад точи воду 
на извор (Б – Са, Пир).

прозукне свр. добити болестан изглед (човек, животиња, биљка). – 
Црвик улезне у горун, ако је горун прозукал, ако има кроз црвен бели конци 
(Ру).

пројде свр. видети свет; проживети свој живот (ваљано). – Пројдете 
живот како требе, идете по свет, мешајте се с народ (ТД).

пројекти свр. одјекнути; јако одзвонити. – Кад сам извикла, то Пажарат 
је пројектел (Бе).

прокара дете изр. побацити (жена). – Жена ми прокара дете, у муку смо 
голему (ДД).
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прокопљев мед изр. мит. мед који је издвојен из саћа на празник Свети 
– Прокоп. – Прокопљев мед се узима на празник Свети – Прокоп и за (од) 
пробод је; ако куснеш или лизнеш тија мед㎘к, оно мане, доста је за лек (Зав).

прокосује несвр. кошењем отварати пролаз (кроз траву, пшеницу, висок 
коров). – Прокосујем да мож да улезнемо у појату (Брл).

промазни свр. фиг. испеглати. – Промазни ми панталонете надве – натри, 
пропеглај ђи (Пир).

промамија ж рет. курва. – Немој сас њу да играш, она је промамија (Брц).
прометан, -тна, -тно рет. послован. – Височка села су прометна села, про-

оди народ од све стране (Гос). Васко је бил пробитан, прометан и уметан 
човек (Бла).

промично време изр. мет. време које допушта да се поднесе оскудица (у 
храни, огреву). – Још промично времето, још не кладемо (Цр).

промрждори ћишица изр. мет. почети падати па престати слаба киша. 
– Промрждори малко ћишица, само колко да збере прашиштето (Пл).

пром㎘циња сено изр. штедети сено захваљујући повољном времену за 
пашу. – Још је снег, не може овцете да збиру корењаче, да промьциња сено, 
нестањује сено (Зав).

пронесе на гробишта изр. обич. изнети мртвом на гроб. – На гроб да ти 
пронесу теја круше (Рс).

проњушка свр. прерити тражећи повољну храну. – Говедо свото сено 
проњушка, тражи чемерику, њу воли (ТД).

прооноџује несвр. продирати; бушити (шилом, иглом). – Пешкири се 
ткају: с иглу прооноџујеш и са – свилу прештепујеш, пребереш (Дој).

прооџује се несвр. 1. почињати ходати (дете, болесник). – Поче болникат 
да прооџује, сам се веч слуша (Грш). 2. шетати се. – Прооџуј се, мини крз 
село да те виде да си жив (Пет). Прооџујем се, не седим само уз огњиште (Јал). 
3. подносити оскудицу. – Кад имам шуму на лисници, подобре се прооџује 
кад почне да нестањује сено (Чин).

пропадло (му) дупе изр. (често) прдети. – Кад некој често прди, кажемо 
пропадло му дупето, саде ѕврца (Зс).

пропишти свр. наћи се у великој невољи, залелекати. – Ако се неје научил 
сам да је, са че пропишти (ПРж).

пропљеска свр. грубо изравнати (мазањем, равнањем или дељањем). – 
Малко га делни, пропљескај га, да мож говедата да лежу на њега (Соп).).

пропљескан, -а, -о који је грубо поравњан. – Он је цепленка расцепена 
само, али неје пропљескана (дељањем) (Соп)

пропуџује несвр. гонити (застрашивањем, силом), протеривати. – Усе-
ли се таја жена у чужду кућу и поче да му пропуџује децата (Сре).
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пропуши се свр. одати се пушењу. – Пропили се, пропушили се и млади 
помрели (ДД).

пропцувује несвр. почињати (се учити) псовати. – Унучето веч 
пропцувује, че га буде, мушко (Пет).

прорчкује несвр. уклањати нечистоћу и отварати пут (води у цеви, 
диму у чунку). – Са – сајлуту прорчкујем и оно се отпиши куде је запело (Сук).

просвештава несвр. 1. враћати свести (болесног, повређеног). – Про-
свештавамо га с ладну воду, и с рећију, и кво – све не правимо (Вој).

2. фиг. просвећивати; учити писмености. – Ти си учитељ станул, че про-
свештаваш овија народ (Пет. Чин).

просевери се свр. расанити се. – Чекај малко да се просеверим, са се диго 
из црђете (МЈ).

просевује несвр. просејавати. – Прво се на проток просевује па после на 
решето (Вој. Сук).

просено зрно ми неје дошло изр. ни мрвицу нисам добио. – Просено зрно 
ми неје дошло од њи, а ако је и дошло, оно је шушљаво (Кр, Вој).

просича морузу изр. 1. проређивати кукуруз у време када се реси. – Про-
сичамо морузуту, проретимо у малко (Зс). Просича морузу дьн㎘с, има млого 
главњица у свете морузе (Вој). 2. просецати пут кроз кукуруз у време бербе. 
– Узни срп и просечи морузуту да мож да минемо с колата (Вој).

простирач м радник који простире и суши цигле. – Када се праве цигле, 
ћерпич, јед㎘н је калџија, јед㎘н простирач, јед㎘н секач и јед㎘н је количар (Пн).

просто. Нема за просто изр. сасвим је недовољно (за дочек гостију). – 
Сас това јагне нема да могу ни пет – госта да дочекам, нема за просто, него 
че купим јагне да мож да дочекам бар двајес човека (Соп. Зав).

простре се свр. фиг. прихватити велики терет (у породици). – Ја сам се 
прострела, пристала сам да носим терет и да работим за другога (ЦД. СГл).

проструга ж 1. анат. (већи) размак између секутића. – Проструга је размак 
између зуби, ако су размакнути (Рос). 2. фиг. посечени део шуме (окружен 
високом шумом). – Проструга је када се усред голему шуму исече шиба (Мр).

простуда ж велики назеб, дуга прехлада читавог тела. – Простуда када је, 
загреје се вода да се лечи (Мл).

простуди се свр. јако назепсти. – Простудил сам се, грејте ми чај, грејте 
ми циглу (Вој).

протишти се свр. 1. одстојати после припреме и ослободити се влаге 
(хлеб, погача). – Протиштал се лебат, са га мож ломимо (МСв). 2. фиг. добро се 
одморити. – Ја се убаво протиштим по руч㎘к и после наставим работу (МСв).

протосинђер м високо свештено лице. – Често тражиш леб, дете, асли си 
протосинђер (Брл).
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протроши свр. пробушити ударцем. – А која неје чесна, када појде на – 
воду, стовнуту протроше одоздол (ТД. Соп).

процепче с рет. вртешка за намотавање пређе на калемове. – Кажемо 
процепче, али почесто га кажемо рамче, това што с њега мотамо рамцето, 
преџуту (Зав).

прочистује свр. чишћењем олакшавати пролаз, протицање, коришћење. 
– Прочистујем га, прорчкујем, млого се саџа навачало (МЈ).

прошара се свр. почети се топити снег и појављивати земља. – Прошара 
се, топи се снег, ај да пуштамо овцете да оде (Зс).

прошета ж рет. (краћа) шетња. – Идем малко у прошету (Зав).
прошивује несвр. овлаш спајати иглом и концем, или жицом. – Прво га 

прошивујемо сас бел кон㎘ц, па га после шијемо на машину (Пир).
прошкракан, -а, -о фиг. прошаран, нецеловит, неквалитетан. – Нема 

здраве јабалће, прошкракане (Д – ГК, Пир).
прошљачина ж пеј. просјак. – Стоји некаква прошљачина пред вашу 

капију (Сре).
прошљачина ж гл. им. од проси просјачење. – Иде у прошљачину (Пир). Про-

пило се и дошло до прошљачину (Км. Чин. Сре).
прош㎘пче свр. фиг. изгубити дах. – Млого си голем терет понел узбрдо, че 

прош㎘пчеш нагоре (Вој).
прпњори несвр. рет. гунђати. – Бабичката прпњори, нешта ву неје право 

(Држ).
прпуран снег изр. рет. млад и растресит снег. – Кад је прпуран снег зец не 

може млого да бега, стигнем га (ЦД).
прс м 1. прст. – Боли ме тија прс (БЧ). 2. изр. с прс у нос празних руку. – До-

шла на големо госје с прс у нос, а тетка је на младожењуту (Рас. Грш).
прскаво с поим. прид. оно што се одваја од целине; шкарт, отпадак. – 

Прскаво, отпадак, од њег сам изьткала тија ћилим сиротинсћи (Пир).
пртвеје несвр. споро се развијати; не расти. – Нече да ми пртвеје това 

цвеће, не знам зашто (ВС).
прут㎘ц м део ћилимарског прибора. – Ус – ћилим су потребни два пруца 

(Пир).
пувалник м део гајда у који се дува. – Пувалник има пис, а на гајдуницу 

с прсти се враже (Пн).
пудерисује се несвр. шминкати се пудером. – Само се пудерисује ко да 

неје баба, него девојћа за женидбу (Изв. Пир).
пузав, а, о неспретан; спор. – Таја девојћа је пузава, нема од њу голема 

слушка (Трњ).
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пук сирома изр. пуки сиромах, онај који баш ништа нема. – Ожени се веч 
и она, отоди у пук сирома (Рос).

пуканче с врста цветне траве Silene vulgaris. – С пуканче се играмо, 
ударимо се с цвет по чело и он пукне (Вој).

пукне дупе изр. прднути. – Пушти га, утече му, ѕврцну, пуче дупето (Зс).
пул м рет. мало дугме (на кошуљи, блузи). – Пул је на кошуљу, а дугме је на 

џемпер или капут, дугме је поголемо (Б – Са, Пир).
пулен литак изр. дуга женска хаљина од неваљаног сукна, без рукава, 

украшена дугмадима и опшивена жутим ширитима. – С моју сестру смо се 
сликувале у пулени литаци (Д – Вч, Км, Пир). Пулени литаци смо облачиле за 
на сабор (Д – Др, Пир).

пуп узв. подражавање тупог ударца (о земљу, воду). – Врљиш камик у 
воду, оно рече пуп, кљомбрцне (Пир).

пупак. На пупак му је порасал изр.досадила му иста храна. – Оно ми је 
на пупак порасал тија васуљ; сваћи д㎘н васуљ па васуљ (Вој).

пупуњ㎘к м, мн. пупунци, пеј. (мала) деца. – Што – че ми толко малечка да 
ми нараџа пупунци (Изв).

пупчица ж дем. од пупка, анат. брадавица дојке. – Сас рећију пупчицете на 
пазукуту да масира жена која има маститис (Чин).

пурдање с проветравање тела љуљањем хаљине или њених делова. – 
Ознојим се на работу на њиву, па када сам сама ја се с пурдање ладим (Рос).

пустиња ж женски полни орган; полни орган уопште. – Има да га ритнем 
у пустињуту и че га исћелавим (Б – Ки, Бер).

пушилница ж пчеларски прибор за димљење пчела. – С пушилницу на-
димимо пчелете (Сук).

пушта мује изр. лагати; обмањивати. – Пушта му мује да че се сели из 
село у град и да че продава све што има (Пет).

пушта се у работе изр. упуштати се у сумњив посао; почињати нешто 
без претходног промишљања. – Нечу се упуштам у текве работе, нечу да 
имам никакву корис (Изв).

пчелице мами изр. говорити умиљато. – Кад орати, че речеш пчелице 
мами (Сук).

пшешкодрен м бот. пасјаковина Rhamnus catartica. – Пшешкодрен, шиб, 
црне му бобице, расте у грмање (Ш). Пшешкодрен је у виду дрен, има два – 
цвета као близанци, тек㎘в му родат (Зс).

пшешћи, шка, шко псећи. – Пшешћи лој је лек од туберкулозу (К – ЦВ, 
Пир).

п㎘нћало с гунђало. – Свекрветината је п㎘нћало големо, не могу да сам 
никада мирна од њу (Грш).
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п㎘њ м трупац на дрвљанику. – Сечемо дрва на п㎘њ (Рс).
пьњуга ж аугм. пеј. део извађеног пања. – Изврту рупе у пьњугу и набију 

клиње, и турају сол; погусто клиње да је, да не искарују сол (Зав. Ру).
пьњушка ж остатак малог пања у земљи. – Пьњушка је узем што је оста-

ло од ситно дрво (Мр).
п㎘пне се свр. фиг. убацити се. – Између двојица убави ка сам се п㎘пнула и 

с њи сам играла (Цер).
п㎘с, мачко, пш㎘т! изр. бежи мачко одавде. – П㎘с мачко, пш㎘т, ајде на 

врата (Вој).

р

раатлише се свр. домоћи се богатства, лагодног живота и уживања. – 
Тела је да се раатлише, да узне кућуту (Зав).

работа. Теква ли је работа изр. (у љутњи) зар тако; ако је то разлог да; 
ако тако намераваш. – Теква ли је работа? Кажеш да ти нес㎘м дал паре на 
зајем?! (Чин. Вој).

рабушка ж белег засечен на увету брава. – Рабушка, белег на уво, засече 
се; неки однапред, неки позади одрежу уво (Мр).

раван м ход коња дресираног да се креће наизменично десним па левим 
ногама; брз коњски ход кратким корацима, кас. – Кад коњ иде раван, нема 
да кљоца, не друса (Мр).

равничка ж дем. зараван; пропланак. – Чекај ме поди путат на равничкуту 
(Бер).

равно прил. једнако. – Бил им је очув и башта, васпитувал и равно и неје 
гледал које чијо је (Брл).

равн㎘ц м хајдучка трава. – Има бел и има ж㎇т равн㎘ц; белити лечи по-
сечотину или беротину, а ж㎇т равн㎘ц је добар за апетит (СГл).

равњ㎘ц м бот. висока бела хајдучка трава. – Равњ㎘ц бело цьвти, лечи се 
свака рана с њега, и пију га, а ж㎇т равн㎘ц је добар за под – груди кад боли, 
од жељудац лечи (Гос).

раденик м вредна и радна особа. – Из моје село Бериловци сам си дошла 
раденик голем за сваку работу (Брц, ПРж, ВЈ).

радица ж бот. баштенско цвеће звездан. – Увек смо садиле звездан, а зо-
вемо га и радица, у градину (Ш).

ражаби свр. раскинути као жабу. – Ја че те ражабим, че те рашчепим 
(ВРж, Пир).

ражењен, -а, -о разведен. – Жењено, па ражењено, и сьг иде од – руку 
на – руку (ВЛк).
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ражењује несвр. разводити. – Ни – сте ме женили ни – ме има ражењујете 
(Пир. Трњ).

раживи се свр. рет. престати бити близак, прекинути пријатељство. – 
До са смо си убаво живували, а са има да се раживимо, и нечу ти више праг 
прејдем ни очу да те видим праг да ми прескочиш (Пир).

разбачка свр. разбити, растурити. – Разбачкаше стогат, разнесоше се-
ното, све растурише (ДД).

разбашкари се свр. опустити се, препустити се уживању. – Дош㎘л њим 
на-госје, па се разбашкарил, па заборавил куде је његов дом (Пир).

разбели се свр. почети свитати. – Прe него што се разбели, сьњујем дош-
ли Бугари да ме кољу (Пир).

разбере свр. почети сазнавати, памтити, мислити (о детету). – Ја кад 
сам разбрал беше рат и голем стра од Бугарети (Рс).

разбреје се свр. почети јако блејати (о овци). – Кaд ударим овцу на жегу 
она се разбреје и подује (ТД).

разбркује несвр. мешањем разбијати (уз додатак течности). – Разбркујем 
креч, че кречим собете (Кр). Ја разбркујем креч, а он работи мајсторсће рабо-
те (Сре).

разбровља несвр. в. разбровљује. – Окну жену која знаје за гоџа да разбровља 
(Кс). Разбровљују ћенар , разброји за једно кросно којето да буде т㎘нко, а кол-
ко онов друго (Кс).

разбровљује несвр. разбрајати; уп. разбровља. – Жичка, дилка, чишаљћа. 
Чишаљћа у разбој, када разбровљују (ВЛк).

разбуја се несвр. развеселити се и почети играти, певати. – Дебељане, 
кво си се толко разбујал (Пок).

развади свр. начети суд са конзервираном храном (сир, урда, туршија, 
пекмез). – Нечу да развадим кацу сирење сaмо за једну – гручку (Изв).

развала ж неумерено трошење, расипање. – Никој нема паре на развалу 
(Пс).

развали се свр. развести се. – Развалила се и врнула се код башту и мајћу 
(ТД).

развева свр. развејавати. – Не качи се горе да не развеваш сеното (Зав).
развевује се несвр. наметати се журбом или убрзаним покретима. – 

Развевује се по кућуту: свe она може, свe она умеје (Вој).
разведе очи изр. чудно гледати, имати неусмерен поглед. – Дојде дома 

пијан, разведе очи, поткрвавиле му, и поче да псује наша деца (Пс).
разведенче с нов. дете разведених родитеља. – Не може разведенчето да 

се игра с вaс (Тм).
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развезе се свр. 1. одвести на разне стране, растурити гомилу. – Када 
прегори, ђубре се развезе по њиве (Км. НМл). 2. фиг. распричати се; причати 
приче једну за другом. – На седенћу се распричамо, развезе се, нема крај у 
причање (Рс).

развејан, -а, -о који не уме да штеди. – Сви смо циције, сирома човек не 
мож да буде развејан (ЦД).

развеје се свр. рет. прострти се; бити предуг. – Развејал се ко летњи петак 
(Јел).

развесан, -сна, -сно савестан, трезвен, паметан. – Башта ти беше раз-
весан човек, умејал је и да посаветује и да помогне човека у невољу (Пок).

развије се свр. мет. појачати се (о ветру). – Подгребе овцете југат, развије 
се и ване и угревушка (ДД).

развозен, -а, -о трп. пр. који је вожен на разне стране. – Возено и развоз-
ено а там а овам, па се разнизало од климкање и трускање (Кр).

разврвљује несвр. извлачити конац (из плетива, ниске); уп. разврвује. – 
Детето разврвљује плетењето, њeму до игру (Пет).

разврвује несвр. в. разврвљује. – Разврвујем стар џемпер, од њeг че плетем 
чорапци (Сук).

разврже се свр. рет. почети се множити; напредовати. – Дојде зет у туј 
кућу, настави се пoсле дом, разврза се, почеше да се мложе, да стицају (Д – 
Љу, Пир).

разврзује крајишта изр. распричавати се и не умети престати. – Немој 
да разврзујеш крајишта, него казуј за кво си дош㎘л, мeн чека работа (Чин. 
Пир).

разврне свр. мет. мит. променити правац (о времену). – Разврни га, Џермане, 
нека иде у пусту гору (Пок).

разврти свр. бушити вртећи (сврдло, нож, колац). – Нож држиш, па раз-
вртиш малко, направиш рупу (ТД).

разврти се свр. почети трошити преко мере. – Они, развртели се како 
каца без дно, и тов не мож да нап㎇ниш (Изв).

разврча несвр. више пута полазити па се враћати. – Ајде иди, не разврчај 
се више, варкам се (Пир).

разврчује воду изр. скретати правац тока воде у споредне правце. – Не 
разврчуј ми водуту, не видиш ли да наваџујем (Вој).

разврша се несвр. почињати трошити залиху хране. – Кад се стог раз-
врша, пренесемо га у две – плевње и под сајвање (Ру).

разгален, -а, -о размажен. – Разгалено дете не знаје никакав ред, и нико-
га не слуша и не почитује (Пл. Сре).
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разгали несвр. размазити. – Јединче, па га разгалили, па нече да ђи слуша 
(Чин, Грш).

разглавља изр. садити расад зашиљеним и повијеним комадом дрвета. – 
У градину разглављамо пипер, зелени лук и зеље (Сук).

разглези свр. размазити. – Разглезе и, децата, па и после бију што и не 
слушају (Гра).

разглоба се свр. претворити се у житку масу, блато. – Пада љопчуг, 
љигав снег, барле големе, па се разглобал (Зс).

разговњи се свр. разнежити се; олењити се. – Какво си се толко 
расћишкал и разговњил (Пир). Почеле да живе у град па се разговњиле, не 
вачају више матику у – руку (Бз).

разгоди деца изр. (правилно) поделити имовину својим потомцима. – 
Траже деца да ђи разгодим, ама не смејем, че ме искарају после (Кр).

разголеми се свр. порасти, постати велик одрастао човек. – Разголе-
мил се, па нарасал, момче големо (Сук).

разгони свр. разјурити. – Старцат оче да ми разгони госјети (ДД).
разгорује (се) несвр. распаљивати (се). – Ог㎘њат се разгорује, че буде (ВЈ).
разграбан мајстор изр. врло тражен и презаузет мајстор. – Са сам ста-

нул разграбан мајстор, немам време ни леб да једем (Пир).
разграден, -а, -о трп. пр. фиг. особа која олако троши стечено. – Ја сам от-

ишла у сиротињу; били су вредни и несу разградени били (Гос).
разграњен, -а, -о разгранат. – У штипку се дене у разграњено дрво, па 

колко стане (Пк).
разгрева несвр. загревати (јело, хлеб); уп. разгревује. – Разгревам манџуту, 

обичам жежачко да је (Сук).
разгревује несвр. в. разгрева. – Не разгревуј га, че се олади док дојду на 

руч㎘к (Држ). Не разгревујте манџуту да се не поквари (Јал).
разгрчује несвр. откривати; разгртати. – Копај и разгрчуј му жилете, 

корењето, да мож да га извадиш (Пет).
разгугли се свр. скинути гуглу, капуљачу. – Де прво да се разгуглим, да ме 

видите који сам (ДД).
раздавушка ж растурање иметка неумереним давањем помоћи. – При 

њи је раздавушка голема, затова и немају (Држ. Пир).
раздвоји свр. рет. разликовати. – У чисто жито не мож да раздвојиш (семе) 

ливадар од жито (Зс).
раздоми се свр. наћи свој дом; одомити се. – Сви су се моји синове раздо-

мили и сви имају убаве куће (Дој).
раздразни свр. раздражити. – Раздразни ме само, па он заспи а ја се сьви-

вам ко куче (ДД. Зав).
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раздребан, -а, -о огроман, стасит. – Муж раздребан, крупан, ак㎘л нема, 
куротресина голема (Бла).

раздрпа свр. покидати на комаде. – Раздрпаше лебат гладна деца (Ру).
раздрпави се свр. постати дроњав. – Раздрпавила ти се жената, нема кој 

да ђу закрпи (Држ. Гњ).
раздрусује несвр. изазивати лучење млека јачим ударцима главе (дојенче). 

– Телето ђу прво раздрусује, после ђу млзем (Пет).
раздужава (се) несвр. враћати дугове. – Тија човек се одма раздужава, 

нема га чекаш за пару (Тм).
разд㎘ни се свр. 1. сванути. – Када да појдемо оно се веч разд㎘ни, оспали 

смо се (Јал). 2. фиг. освестити се. – Како ме истрља, оно ми се разд㎘ни (Пир).
разд㎘њује се несвр. раздањивати се. – Чекамо да почне да се разд㎘њује, 

па да поодимо (Вој).
разђеле реч. срећом. – Сврну чича ми, разђеле, и даде ми паре да га купим 

(Рс).
разева се свр. почети се прозевати. – Разевамо се двата и рекомо: – Ај да 

се стурамо да си легамо (Зав).
разиде се свр. развести се. – На силу и саставише, ама се после разидоше 

(К – ЈИ, Цер).
разидује несвр. разиђивати. – Што они зидају д㎘њу, оно ночу нешто 

разидује (ВЛк).
разјагни се свр. почети се групно јагњити (стадо оваца). – Разјагниле се 

овцете, сваку ноч спим на појату (Гос. Зав).
разјадоше се свр. разбеснети се. – Дојде, па се разјадоса, па разјадоса и 

нас (Пир).
разјасни се свр. мет. разведрити се. – Разјаснило се времето, че попари 

слана градинете нач㎘с (ВЈ).
разјери косу изр. рашчупати се; поћи неочешљан. – Разјерил косу а пош㎘л 

на сабор девојће да га гледају (Гра).
разлаби (се) свр. олабавити (се). – Разлабили се малко конопцити, де ђи 

претегни (Трњ).
разлагом прил. полако, разговетно, јасно. – Он разлагом говори и с њега 

се човек зачас мож разбере (Трњ). На разлагом смо оратили; ја питујем, а он 
одговара пол㎘ка (Пир).

разлаје се свр. почети лајати. – Штом се пцетата разлају, че се растрчимо 
(Кр).

разланѕи се свр. раскопчати кошуљу и открити груди (мушкарац). – 
Разланѕил се сватат, длакави груди, и тек㎘в дојде да ми је гос, а ја сама у 
кућу (Јал).
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разлењави се свр. в. разлењи се. – Са сам се бьш разлењавила, само би спала 
(Кр).

разлењи се свр. олењити се; уп. разлењи се. – Када се он разлењи никакво 
окање не помага, ама кат – се увати у работу млого уработи (Грш).

разлечује несвр. лечити наопако, погоршавати болест. – Које лечи, које 
разлечује, бађим се у травће разбира (БЧ).

разлине свр. расути (кашасту масу). – Мајћа ми с качемилкуту разлине 
качемакат да буде т㎘нак ко лист㎘к (Зав).

различава несвр. рет. разликовати. – Несмо различавали народ, исти смо 
народ (Б – Па, Гњ).

различес, -та, -то различит. – Даму играмо с различеста зрна (Б – ЦЈ, Гњ).
разложи се свр. распрострти (у танком слоју). – Разложи се сено да се 

суши (Рс).
разлупује (се) несвр. лупити (се). – Разлупује ми се кожа (Вој). Немој да 

разлупујеш рануту да се не подљути (Грш).
разљаа се свр. разлити се. – Разљала се реката по њивете (ВЛк).
разљигави се месо изр. испустити влагу и постати влажан и клизав 

(месо, сир). – Ка се размрзне месо оно се разљигави, па се подмоча (Пир).
разљови се свр. мењати длаку. – У това време разљове се курјаци, рас-

кубу се и врљу туја длаку (Гос).
размавује несвр. размахивати се. – Немој се толко размавујеш да ти се 

некој не отепа (Пет).
размагује несвр. одуговлачити; оклевати; споро радити. – Немој се 

размагујете, ћиша че падне и че намокри откосјети (Рс).
размазљак м 1. маза. – Мушкото дете њим је голем размазљак (Грш). 2. не-

одговорна и нерадна особа. – Жену довел, деца му нараџала, а он размазњак 
како што – си је и бил (Сук).

размеси свр. обликовати хлебове од стасалог теста. – Кад размесим, по-
сле сас стругаљћу остружем ньчвити оди тестото (Држ).

размињују се на ребро изр. разилазити се на бок (ћутке, инаџијски). – Не 
оратимо сас мужатога, веч неколко д㎘на се размињујемо на ребро (ВРж).

размлачи се свр. учини се млаким. – Млекото се размлачило, стоплило се 
веч (Пир).

разм㎇зена овца изр. овца коју су почели да музу пре јагњења. – Имаше 
једна – овца разм㎇зена преди јагнење (Кр).

размлзе свр. почети мусти овцу која се није јагњила или је побацила. – 
Иштетила се беше овца, али у разм㎇зомо, и давала је помалко млеко (Пк).
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размрдује се несвр. кретати се, разгибавати се; уп. размрџује се. – Мора 
се размрдујем да не оѕебнем (ДД). Размрдујемо се да се загревамо, да не 
оѕебнемо (Пок).

размрзеје свр. изгубити вољу; престати чинити. – Че завршавам туја 
работу док ме неје размрзејало (Пир). Леле, што ме размрзејало (Ста).

размрзотина ж лењивац. – Он је станул голема размрзотина (Вој).
размрсује несвр. 1. распетљавати замршене конце. – Цело јутро размрсујем 

концити, глава ме заболе (Кр). 2. поправљати поремећене међуљудске одно-
се; уп. размршује. – Сами сте мрсили, са сами размрсујте, напрајте да се па 
саживите, брајћал㎘к сте (Сук).

размрџује се несвр. в. размрдује се. – Не могу млого да седим, него се диѕам 
да се размрџујем (Пет).

размршује несвр. в. размрсује (2). – Сама си га мрсила, сама си размршуј (К 
– Ћу, Зс).

разнизује несвр. растављати на делове (буре, огрлицу, точак). – Немој ми 
разнизујете огрличкуту (БЧ).

разноразан, -зна, -зно разноврстан. – Имам разноразне работе по кућу 
(Чин. Трњ).

разносач м радник који разноси (и простире) обликоване комаде глине. – 
У циглари сам бил простирач. а у црепари разносач (Пн).

разоглави свр. олабавити, разлабавити. – Разоглави дрвата да могу да и 
стурам (Пк).

разоноџује се свр. 1. ширити се; разливати се; одступати од жељеног 
облика. – Нема да се разоноџује бојата ако ђу тека напрајиш (Пир). 2. радити 
без журбе; губити време и не завршавати посао. – Немој се разоноџујете, 
таја работа мора дьн㎘с да се заврши (Вој).

разргује несвр. нарушавати целовитост; пробијати, отварати пут 
протицању (воде, ваздуха). – Разргујем с тојагу да може да истича повише 
вода на туја рупу (Изв).

разреди свр. в. разрети. – Разредете морузуту да може да врзује класове (ВС).
разрети свр. учинити ређим, проредити; уп. разреди. – Разрети малко 

васуљат, сипни му водицу, да има за сви да се наједу (Кр). Кажемо разрети 
манџуту, али кажемо разреди морузуту (ВС).

разрешава се несвр. прихватати ризик. – Разрешавам се да продадем во-
ловете и да купим туја њиву (Пет).

разрешљив, -а, -о одлучан. – Она разрешљива, одлучна жена (При). Башта 
ми беше разрешљив човек (Црв).
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разриза несвр. 1. расецати (на комаде, кришке, каишеве). – Разризај га 
надлго, на шушенице (Сук). 2. расподељивати задужења у новцу или радној 
снази. – Разризали су кој колко жито да даде (Вој).

разрипује се несвр. почињати весело скакати (младунче стоке). – Телето 
се разрипује када га пуштим, а исто и јагништата (Сук).

разрове свр. изазвати плач, расплакати. – Баба кад се развика, разрове 
сви (Зс).

разрогавчи свр. жарг. претући. – Бејоше га разрогавчили, једва си је дома 
дош㎘л (Дој).

разроди се свр. удаљити се од родбине (непосећивањем, неуважавањем, 
непомагањем, свађом). – Она га је разродила са – сви у његову фамилију 
(Гос).

разузне свр. поделити; разделити (имање, робу која се продаје, поклоне 
који су донети). – Сестре му имање све разузоше, за њега ништа не остаде 
(Цр).

разучује несвр. одвикавати (под притиском). – Мајћа ме учила толко го-
дине како да оратим, а ти че ме пак са разучујеш (Сук. Дој).

разьзнава несвр. 1. почињати памтити и схватати, разабирати (дете). 
– У три – четри године, па и порано, дете почне да разьзнава (Чин). 2. једва 
распознавати (у мраку, магли). – Мрак, једва разьзнавамо путат куде иде 
(Вој. Км).

разьркори се свр. расанити се, пробудити се; освестити се. – Још ми се 
спи, сачекај да се разьркорим па тьг че идемо (Рс).

раја. Неје раја изр. није како треба. – Она неје раја са – живци и све њој 
нешто неје право (Дој).

раличи несвр. браздати између редова посебно подешеним плугом, копа�
чицом. – Раличим њиве између редови с копачицу (ВСв).

рам м фиг. го костур изгладнеле или болесне особе. – Од работу, а и од глад, 
бејо омршавел; беше остал само рамат од мене (Пет. Трњ).

рамањача ж в. рамењача. – Јер㎘м и поличка, рамањаче две, ж㎘гле две, 
привој, заворња на воиште (Ру).

рамац м врста музичког инструмента који се носи о рамену. – П㎘клешћи 
музиканти имали су два полубаса, рамац, кларинет, трубу и тупан (Дој).

рамењача ж непокретна палица на јарму постављена вертикално; уп. 
рамањача, ремењача. – На јер㎘м има рамењача и полица; рамењача иде низбрд 
(Ру).

рамиште с пеј. раме. – Де ми зави рамиштето (К – Ћу, Пир).
рамњак м музички инструмент, велика труба. – Он је свирил у рамњак, 

али и у друђи инструменти (Д – Сл, Пир).
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рамсћи бас изр. дувачки музички инструмент. – Рамсћи бас се носи на 
шију, Цигање свире у њега (ТД).

рамуниће ж мн. хармоника. – Научил да свири у рамуниће (Рс).
рамчи несвр. слагати гранчице лисника на нарамке погодне за преношење, 

сушење и дењење. – Рамчимо шуму цел д㎘н, слагамо у у нарамци (ВЛк. Гос).
раниче с прво младунче у сезони млађења (јагње, јаре). – Раниче је које се 

прво ојагњило, а сугаре је које се касно ојагњило (Дој, Јел).
раниште с 1. место поред сеника где се, на трави или снегу, полаже 

стоци кабаста храна. – Раниште је куде овцете ранимо без јасли на – ширин 
(Дој, Јел). 2. оброк стоци на трави или снегу. – Кад поокопнеје снегат, само 
једна раништа турамо (ДД).

рано на сабале изр. врло рано изјутра. – Че појдемо рано на сабале, да-
леко је Видлич (Рс. ВРж).

рано – рано изр. прип. врло рано; у свитање. – Волела сам школу и ишла 
сам рано – рано свако јутро (Пир).

ранобудник м раноранилац. – Ја сам ранобудник, диѕам се преди сви и 
све услушам док се остали дигну (Вој. ПРж).

ранче с 1. дете које се прерано родило; дете зачето пре брака. – Млого 
трчу по твоју убаву черку, мож се деси да чуваш ранчетија (Нш). 2. в. рани-

че. – Ситна је в㎇на од шљежетина, па и ретко и шишамо, а ранчета обично 
шишамо (ВЛк).

рапаџ㎘к м арпаџик. – Рапаџ㎘к идо те купи, че садим црвени лук (ТД).
рапонћа ж бот. репа Rapfanus sativus. – Млого сам наблаго гризал рапонће 

(Дој).
рас м стас, физиономија. – Обојица сина су ми висоћи и убави на рас (ТД).
расадник м леја на стајњаку. – Расадник је на ђубре, а леја је назем кад 

га прајмо (П – Пж, Орљ, Бз).
расаља несвр. смањивати со у јелу. – Расаљам манџуту сас варени компи-

ре (Сук. Пир).
расвири се несвр. почети свирати и не престајати. – Расвирили се сви-

рачи, расвирил се и младожењата, убаво завршил работу сас невестуту (Рс).
расевује несвр. расејавати. – Трава се сама расевује (Км).
расецује народ изр. грабити и немилице разносити туђу својину. – 

Расецује народ, све покрадоше; она удовица с малечка деца не мож да брани 
(Сук).

расипује несвр. чинити жестоко, немилице. – Лопов голем, ајдук, крадне 
па расипује (Ру). Бије па расипује (Грш).

расканта се свр. развести се. – Боље да се раскантате, него да се карате 
и бијете (Сук).
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раскладе свр. угасити ватру (у огњишту). – Да раскладеш огњиштето, па 
после да излазиш (Јал. Вој).

расклапа несвр. орати кружењем од обода према средини њиве. – Како 
расклапа он затрупује с браздуту меџете и тека ђи малко помалко помера, 
шири си њивуту (Сук).

расклапање с орање кружењем које почиње од међа према средини њиве. 
– Када се оре на расклапање последња бразда усред њиву неје покријена, 
остане вадица (Вој). Може да се оре њива на склапање и на расклапање (Сук).

расклинчи свр. фиг. развезати, размрсити; разрешити проблем; рашчи-
стити. – Туже се за меџу неколко године и још не мож да расклинче (Вој).

расклиња несвр. поништавати клетву антиклетвама и одређеним поп-
ступцима. – Јетрва ђу клне, а она расклиња, трља камење, прича нешто у 
себе (Вој).

раскломбаца (се) свр. разљуљати (се) у основи, попустити (рабаџијска 
кола). – Раскломбацала се колата по камењацити (Јал).

раскмети свр. сменити сеоског поглавара, кмета. – Имајомо кмета, они 
га раскметише (Вој).

расков м бот. мит. в. расковиње. – Има трава расков, старцити ђу знају која је, 
с њу се наоди злато, ако неје льжа (Чин).

расков м мит. трава расковник. – Расков, то не расте где пиле поје, то рас-
те у затулене планине (Д – Рк, Грш).

расковиње с бот. мит. расковник. – Има расковиње трава, њу да најдем да 
могу до злато да дојдем (Држ).

расколац м један од четири дрвена ступца који држе канате или ло-
тре на запрежним колима или саоницама. – Ми кажемо расколац, а овам у 
Гњилан кажу слап㎘ц (Б – Го).

расколник м в. расколница. – Крупицу сол туримо у расколник и наместимо 
да може овцете да лижу (Зав).

расколница ж дрвена направа у којој се држи камена со, подешена да 
може више оваца истовремено да провлачи главу и да лиже; уп. расколник, 
расколњак. – Расколница се прави од габар или цер, у њу се тури краљак сол 
(Зс). За крупицу сол је голема расколница, турамо у њу крупице; за краљци, 
краљчета је помалечка (Ш). Расколница је од четаљесто дрво за давање сол 
на овце (Пк).

раскољњак м в. расколница. – Изврту рупе у пьњугу, набију клиње, напраје 
раскољњак и турају сол овце да лижу (Ру).

раскомса свр. искидати на врло фине комадиће; уситнити и изгњечити 
(кувано месо, поврће). – Сварим белото месо па га после раскомсам (НМл).
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раскопује несвр. раскопавати. – Има лопови који раскопују гробове у 
гробишта, злато да најду (НМл).

раскопче свр. раскопчати. – Оче да ми раскопче блузуту и да ми тури 
руку у пазуку (Трњ).

раскопчује несвр. раскопчавати. – Не раскопчуј се толко, че те олади 
вет㎘рат зачас (Км).

раскосује несвр. косити око зграда и у дворишту. – Раскосил старцат да се 
не плашимо од змијетерине (Пет).

раскошава се несвр. растурати се, разносити се. – Сено се удипли да се 
не раскошава, да се не растура (Пк). Сено се дене на дипле или се товари на 
дипле да се не раскошава (Бе. ВЛк).

раскрвави се свр. потећи крв услед повреде. – Раскрвавило си детето нос 
(Јал).

раскркља се свр. раставити полне органе после коитуса. – Закркљали 
се, па се не мож раскркљају, па ђи одвезли при доктура (НМл).

раскрсина ж рет. в. раскрсиште. – Видо га на раскрсинуту, чекаше децата 
(Зав).

раскрсиште с раскрсница; уп. раскрсина. – Бајала му баба на раскрсиште 
(Мр).

раскрстоше се свр. породити се без веће невоље. – Чекамо да се невести-
цата раскрстоше и да ни роди здраво унученце (Рас).

раскрчмује несвр. распродавати. – Купује свиње, коље ђи и раскрчмује 
месото; тека зараџује (Пир).

раскрштина с в. раскрсиште. – Че наидеш на раскрштину, па појди после 
лево (Ш).

раскубе се свр. рашчупати се. – Неколко овце ти се раскубле, немој да 
су шугаве (ВЛк).

раслав цвеће м бот. врста баштенског цвећа. – Раслав цвеће цьвти, па 
зине кад се расцьвти, зевало кажемо (ВЛк).

раслети се свр. дахтати, убрзано дисати (од жеге, узбуђења, умора, бо-
лести). – Овца кад се раслети, њој је за пуштање крв (ДД).

расовато дрво изр. дрво од две, ређе више, ракље; уп. расово дрво. – Расовато 
дрво је из две – гране, а каракато расте када прави широку крошњу (Ш).

расовача ж ракља (обично од два крака); уп. расовачка. – На расовачу на-
турам сено и свлачим га до кола (Бз).

расовачка ж в. расовача. – Дрен има згодну расовачку, добар је за мотовило 
(Зс).

расове м мн. анат. међуножје. – Висоћи чарапци на жену до расове иду (ТД).
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расовес, -та,-то разгранат. – У Драђијину њиву има два – камика расо-
вести (ВСв).

расово дрво изр. в. расовато дрво. – Кракљесто дрво је чапуресто, има више, 
а расово дрво је када су два – чапура (ДД).

расоди се свр. прошетати се. – Не могу да прекарам ноч од реуму, а ако 
се расодим, оно олаби (Грш).

расолаџа ж крушка погодна за туршију. – Расолаџа крушка је добра за у 
чабрицу (Бз).

расопекљује се несвр. скидати панталоне. – Кад се он поче расопекљује, 
ја му побего (ВЛк).

распадија ж оронула зграда. – Купише кућу, распадију некакву (При).
распадинка ж геогр. дем. мала коритаста падина. – Цвеће џурџил можеш 

да најдеш и у гору куде је по распадинке (Гос).
распадотина ж 1. комад одеће или обуће који не може више да се крпи. 

– Носи некакве распадотине, стануло прошљак (Вој). Нечу више да крпим 
теја распадотине (Сук). Оно несу ципеле, него распадотине (Пир). 2. изр. рас-
падотина жена дроњава и прљава жена. – Оно неје жена ко жена, него рас-
падотина (Пет).

распаранден, -а, -о трп. пр. дроњав; неуредно обучен. – Никад нес㎘м иш㎘л 
распаранден (Бла).

распари (се) свр. загрејати грло врелим напитком (чајем, врелим вином, 
грејаном ракијом). – Де, свате, да се прво распаримо сас грејану рећију (Јал).

распарује (се) несвр. загревати грло врелим напитком (чајем, врелим ви-
ном, грејаном ракијом). – Распарува кашљицуту саш – чај, ама не помага (Вој).

распарца се свр. рет. поделити имовину. – Распарцамо богат дом и поста-
домо сиротиња (Ста). Распарцамо имот, брајћа, поделимо се (Ста).

распачује несвр. рет. не стварати већ трошити створено. – Неје да пати, 
он нече ништа да запати, него распачује (Б – Из, Пир).

распечати свр. отпечатити. – Распечатили млинат, па млели, и поново 
га запечатили (Зс).

распламсује несвр. распламсавати. – Не пали слогат, вет㎘рат че га 
распламсује па че запалиш цело поље (Зав).

расплује се свр. распасти се; иструлити. – Крушка се расплује на мрзли-
цу; погледај како се расплуела (Ста). Тиквете се расплуле (Цр).

распљачка свр. опљачкати, разнети нечију имовину. – Распљачкаше све 
што је остало од школу, разнесоше (Брл).

распоглија м бахат; својеглав; расипник. – Синат му је распоглија, а и не 
трезни се (К – Ћу, Пир).
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располичав, -а, -о који је у две различите групе. – Располичава јагништата, 
несу се једн㎘г јагнила (Рс).

распомера свр. променити место предметима непажњом или при 
преуређивању. – Све распомерано, не могу си најдем алатат (Пир).

распонка ж део кола подешених за превоз сена који одваја лотре. – Рас-
понка држи литре да се не саставе (ВЛк).

распопњак м распоп. – Има у Пирот јед㎘н распопњак, ама неје човек за 
пример (Соп).

распочиња несвр. почињати трошити залиху кабасте хране. – Немој да 
распочињате лисникат, још несте потрошили онова (Вој).

расправује несвр. пеј. расправљати, оцењивати и саветовати. – Какво че 
ти расправујеш влашће патће и че саветујеш попаметни од тебе (Чин. ВС. Пир).

распраји се свр. фиг. породити се. – Ја се распраји, раскрсти се и роди 
убаво детенце, мушко (Рс).

распре (се) свр. расећи (се), пробуразити се. – Козата си распрла леву 
сиску (Ста).

распревеси се свр. скинути вео невести. – Распревесе невесту на дрвник 
(ВЛк).

распремени се свр. скинути (нову) одећу; преобући се. – Штом дојдо из 
град, распремени се и одма отидо на њиву (Сук).

распреча свр. уклонити пепео са жара, распретати ватру. – Распречам 
жар и турим малко огризину да се распали, да заванем огањ (ТД).

распржи свр. испржити. – Нема дрво да распржи пржено, а ја тражим од 
њега да купим диреци (ВЛк).

распродаде свр. распродати. – Распродадоше убаве њивице да плате 
баштини дугове (Трњ).

расприда (се) несвр. издвајати се потка из лоше завезаног краја ћилима. 
– Кад се ћилим заврши, основа се исече малко дуже и завезује се у чворове, 
да се ћилим не расткавује, да се не расприда (Пир).

распрскан, -а, -о трп. пр. растресит. – Свибак има црни гроздови ко на 
аб㎘д, само је више распрскано (Гос).

распршти се изр. разићи се (деца), напустити родитељски дом. – Сви 
смо се распрштали; кој одкуде је, подолеко је (ДД).

распродава несвр. продавати једно за другим. – Почел си распродава 
имање, женуту да си излечи (Трњ).

распут ж в. распутје. – Распут је куде се путове гранају и састављају (ВРж).
распутје ж раскрсница. – Идемо у Распутје за здравац, ђурђевац и за мла-

ду букову шуму (Пк).
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распуџује несвр. терати (застрашивањем, силом), прогањати. – Мачава 
њим, па ђи распуџује, че морам да ђу искарам (НМл).

распушта се несвр. бот. ширити се на тлу. – Тиква се распушта а качи се 
и на плот (Бе).

распуштен㎘ц м онај који се развео. – Има мужје удовци, распуштенци, 
свакакви има (Зав, Пир). Распуштен㎘ц ли је, момче ли је, жењен ли је, удов㎘ц 
ли је, не знам (ДД).

распушти љиђе изр. пустити бале. – Остарело, распуштило љиђе, неје 
више човек (Бе).

расп㎘ра свр. отерати птице; пустити голубове и при том их хранити. – 
Расп㎘рам голубови и нараним ђи (Пир).

раставич м бот. раставић. – Там уз рекуту само раставич расте (Пк).
раставује несвр. растављати. – Неје добро да раставују млади (Сук).
раставче с бот. раставић Equisetum arvense. – Поди Врело млого расте 

раставче, њег коњи пасу (Вој).
растика се свр. 1. пропасти дом (умирањем или напуштањем). – Кој ти 

се надал да че се тек㎘в дом растика, теква кућа газдинска (Пир. ДД). 2.
умрети. – Растикаше се старцити, нема кој да њим овцете пасе (Пк).
растикан човек изр. немоћан и излапео старац. – Ја сам растикан човек, 

моје је време прошло (БЧ).
расткава несвр. извлачити потку, разаткавати. – Које погреши у ћилим, 

оно мора да расткава (Пир).
расткавује несвр. в. расткава. – Кад се ћилим заврши, основа се сече мало 

дуже и завезује се у чворове, да се ћилим не расткавује, да се не расприда 
(Пир).

расткаје свр. разаткати. – Погреши ли у ткање, одма се расткаје; ћилим 
мора да буде без грешку (НМл).

растовина ж храстово дрво, храстовина. – За б㎘дњак увек да је растови-
на (Зав).

растољује (се) несвр. умножавати се бокорењем. – Када је њива убаво 
нађубрена, житото се растољује па се згусти (Цр).

растомлачи свр. протумачити. – С㎘н че ти покаже, само ако знајеш да га 
растомлачиш (Гос).

растопује несвр. (постепено) растварати. – У това котле растопујемо 
модри камик (Вој).

растрвљује несвр. в. растрвује. – Пази да не растрвљујеш сирењето, пада ти 
из уста наземи (Кр).

растрвује несвр. (помало успут) губити, растурати; уп.растрвује. – Пази да 
не растрвујеш житото, сипуј га у закрпени џакове (Вој).

– 271 –



Драгољуб Златковић874

растребување с гл. им. од растребује враћање све на своје место у једној 
просторији. – Не пазе куде какво че па у растребување по кућу губим млого 
време (Држ).

растребује несвр. распремати, уклањати непотребне предмете и 
враћати све на своје место. – Идем да растребујем голему собу (Јел).

растришоја м особа која воли да преврће по собама тражећи нешто за 
себе (храну, новац). – Растришојо ти један, ти си изел бомбонете што сам за 
децата купила (ВРж).

растроји свр. подешавати укус течне хране додавањем воде, млека, ки-
селог млека, сирћета или јајета). – У ћисалото млеко сипи пресно да га 
растројиш (Пир. Вој).

растури се свр. 1. разићи се. – Растури се њина слога и њина бачија, са си 
пасу овцете посебно (Рс). 2. изр. растури се сас жену / сас мужа развести 
се. – Најстарити син ми се растури са – жену, она одведе унучетата (Зс, Пир).

растуран, -рна, -рно распршен (село, предео); рељефан; који има слабу 
путну мрежу. – Наше село растурно (Мр). Наше је поље растурно (Гос. Дој).

растьциња несвр. пригушивати ватру; гасити ватру измицањем жера-
вица. – Не раст㎘цињај ог㎘њат, че варим тикве (Сук).

расћита се свр. отићи из дома на разне стране (деца). – Расћитала се 
децата, деца сиротинска без родитељи (Сре. ВС).

расћишкави се свр. слинити; бити болешљив (због назеба). – 
Расћишкавила сам се, болна сам, еве, неколко д㎘на (Вој).

расћопави се свр. почети храмати. – Расћопавила се говеда, докарали и 
при албатина Санду (МЛк).

расцепци м мн. бочни прорез, има их два, леви и десни, на беневрецима, 
панталонама од абе из народне ношње, ркмач. – Бревенеци имају расцепци, 
да мож муж да се услуша када га припне зор (ВЛк).

ратија ж хартија; папир уопште. – Уви ми бомбонете у ратију, ћулавку 
напраји (Рс).

ратишан, -шна, -шно који је од папира, папирнат. – Ратишне паре по-
чеше да давају дражини, да идемо на њину страну (Зав).

ратлисан, -а, -о трп. пр. слободан, комотан. – Направи си све што ти требе, 
па да будеш ратлисан док си жив, да си комотан, слободан (Б – Вј, Пн).

ратоборник м обешењак; несташко који брзо цепа одећу и обућу. – Кад 
беше дете, беше голем ратоборник, градолесник, све сцепи што обује (Држ).

рачуна се несвр. фиг. сматрати се, убрајати се. – Сестра се рачуна туђе 
дете и дава вој се мираз (Кс).

рашебачи се свр. раширити се (у ходу). – Тека се рашебачи ка оди; ко 
телевизор му мешљакат (Зав).
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раштрокави се свр. лоше се умити па запрљати све са чим дође у додир. 
– Раштрокавило се, а поставља ми руч㎘к, кани ме да једем (Зав).

рашчеголи свр. рашчепркати горњи слој (пепела, земље). – Рашчеголи, 
да видим да ли може да се сеје (ПРж).

рашчепрља свр. разрити (ногама, њушком). – Там све рашчепрљале ко-
кошке (Б – Кђ, Бла).

рашчепуља ж вулг. женска особа уопште. – Какво ровеш, рашчепуљо, не-
мамо паре и не мож ти га купимо (Пир).

рашчеша свр. повредити чешањем. – Немој да рашчешаш рануту да се не 
подљути (Пет).

рашчешује се несвр. чешати се. – Огладнејем, и само се рашчешујем (СГл).
рашчињује несвр. растурати мађије. – Ђура и син му Драга су 

рашчињували, а несу бајали (ЦД).
рашчовечи се свр. почети се недостојно понашати. – Оно се понекоје 

рашчовечи па оче да си иде, да бега од мужа (Гос).
рашчумави се несвр. в. рашчуми се. – Не очешљало се, рашчумавило се, 

асли плашило, како чума да улезе при госјети (Црв). Рашчумавила се, штрока-
ва, грозна, да ђу не погледаш (Ста).

рашчуми се свр. фиг. рашчупати се; уп. рашчумави се. – Рашчумила се, рас-
кубла се, па ко да је из морузете излезла (Вој).

рвот м гласови сукобљених дивљих животиња. – Изиде рвот, уватиле 
диву мачку па се здавиле (Гос).

рга у очи изр. фиг. бости очи некоме. – Он њим рга у очи што умеје и да 
работи, и да стича, па га Присјанци ич не трпу (ЦД).

ргне свр. фиг. шаљ. допрети, остарити. – Ргнула сам у деведесето; у деве-
десето (године) веч ргам (Бс).

ребече се несвр. 1. весело фрктати (коњ). – Ребече се ко коњ за зоб (ТД). 2. 
пеј. слатко и будаласто се смејати на нечији рачун. – Давај памет на твојуту 
жену, немој по мене тека да се ребече, нес㎘м ја још станул за шегу (Сук. Вој).

ребра обира изр. шибати, батинати. – Нечу више да дозволим да ми таја 
ала ребра обира (Сук).

ребьр㎘ц м зоол. ситна водена животиња која живи у хладним изворима. 
– Пази, сине, да не заватиш ребрца у кладенац (Бз).

ревен м бот. врста поврћа слична рену. – Рен има четри листа, а ревен има 
два, или беше обрнуто (ТД).

ред м 1. ред, поредак. – На кошуту на редови цветовити, јед㎘н до друђи, а 
овамо на глумку (Зс). 2. изр. по јед㎘н ред гледано са те тачке гледишта. – По 
једьн – ред оно си је и тека (Вој).
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редак м ретка и висока шума. – Ја сам у редакат наш㎘л убаво дрво за теја 
работе (Бер).

реденик м ниска дуката. – Нам су украли реденик големе жлтице (Изв).
реди свр. говорити као из књиге; рецитовати. – Бије овцуту по прљицу и 

реди, понавља: – Дај ми сол! – На! Дај ми сено! – На! (Брл).
реди се несвр. правити колону. – Редете се, деца, одовде (Пир). Село се 

зацрни од ровови и војници се реде на чесму за воду (Д – Пш, Чин).
резач м особа која реже тестером. – Че ми најдеш два – резача, идем да 

обарам шуму (Пет).
резене с бот. ароматична биљка која се ставља у ракију Folniculum vulgare. 

– Резене турамо у рећију; наместимо да тече крз њега (ВЈ).
резетла ж бот. лезетра. – У саксију мушкатла, лозица, резетла, покривка, 

зевалце (Гос).
резик м ризик. – Ја ништа не работим на резик (Пет).
резикује несвр. ризиковати. – Че резикујем, па џа или бу (Бла).
резично прил. ризично; опасно. – Резично је за жену да иде сама крз гору 

куде у народ не познава (Пк).
резник м ластар винове лозе који је резан претходне године. – Резник на 

ђижу је това што је резано лани (Бла).
рејава овца изр. овца са грубим и отвореним руном. – Руде овце имају 

густу, кратку и сабијену в㎇ну, а рејаве имају отворено руно и више страдају 
од студену ћишу, ладно њим (Дој, Јел).

ремењача ж в. рамењача. – Јер㎘м има две ремењаче (ВЛк).
ренат, -а, -о рапав. – Млого је ренато, гребе ми руће (Рос).
рендисује несвр. сећи на врло танке листиће (репу, кромпир, чичоку). – 

Рендисујем на јаганци репу и кромпир све док не проједу (Зс).
реп м врста корова у окопавинама. – Реп је крупан и расте куде је ђубре, 

а чич㎘к је поситан од реп и може да расте куде је по – посно (Пк).
реп да стисне изр. покорити се. – Че мораш реп да стиснеш, да се по-

кориш (ВЛк).
репа ж бот. биљка са најширим листовима, која расте поред сеновитих 

шумских потока. – У Рагодеш га кажемо репа, тој што ти зовеш чобанка (Рг).
репава лиска изр. рапава плочаста стена. – Репава лиска је рапав плочас 

камик, стена од т㎘нћи листови (ТД).
репољ м бот. 1. самоникла биљка по корену и листовима слична репи. – 

Јели смо репољ, када смо са – стоку па гладни; оно исто репа, једемо у коре-
нат (Зс). 2. подземно стабло репе (и беле цвекле). – Цвекло има репољ што се 
једе, рендисујемо га па га једемо (Мр).
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репув м бот. вишегодишња биљка врло широких листова која расте уз по-
токе и уз сеновите ивице шума. – Репув има лис као тикву, али млого широк 
(ТД).

репутљак м комади леда на улици. – Окол Бањицу репутљак, лед, разга-
зила га говеда (Соп).

репушје с бот. репушина, чичак Lappa mayor Gartin. – Репушје или чич㎘к, 
лековито је, расте на ђубре у градину, личи на стратор, главице б㎘цкаве (П – 
Пж, Орљ, Бз).

реси се несвр. 1. избијати ресе. – Леската се реси веч (Брц). 2. фиг. украша-
вати се ресама; распадати се на ресе (тканина). – Реси се поставата, поче 
се на ресе распада (Пир).

реска ж 1. бот. реса на неким биљкама (кукуруз, леска, орах, врба). – Реска 
поче да избива, запролети се веч (Зс). 2. кожни набор у виду ресе испод браде 
коза и (неких) оваца, каткада и на ушима неких оваца. – Имали смо овцу сас 
ресће и млого смо ју мазили (Ста).

рескуша ж бот. влатаста трава Agropyron repens, која је зелена и у другој 
половини лета и погодна паша за овце (и говеда). – Рескуша у реку расте; 
она је као пир, па се распушта, и држи се као на бустови (Зс). Рескуша расте 
у планину и кад се исуши друга трава преко лето, па у овцете пасу (ВЛк). Ре-
скуша, Гостушање у зову бробињарка, расте куде је камик и црна земља, на 
бробињало расте, високо расте; клас као на жито, за говеда је добра, а овца 
има да умре од – глади, нема да у пасе (ВЛк).

ресна ж украсна реса (на овчаревој торби; на појасу). – Јенџ㎘к је кожена 
торбица сас ресне на преклапач (Зс). Појас има ресне на крај, подвива се да 
се не свлачи (Брл).

рети се несвр. проређивати се (услед мраза, влаге, суше, болести). – Када 
је сува мрзлица, рети се жито (Сук).

ретћи папрат бот. бујад. – Там расте ретћи папрат, одма до шуму (Мр).
рећишљак м пеј. лоша ракија. – Смрдиш на рећишљак, на патоку, почел 

си да се трујеш (Бе. НМл).
реуша ж овца са грубим и отвореним руном. – Рејаву овцу зовемо реуша, 

она има рејаво руно (Зс).
рецкав, -а, -о назубљен. – Слпчеивац, трава за живци и стра, жућкасто 

цьвти, јако ситни цветови, лис јако ситан и рецкав, као резетла, а грана се 
као храст (ТД).

рецне свр. резнути, плитко засећи. – Рецнул га малко како се врљил с 
ножат (Вој).

речлика ж 1. женска особа која са лакоћом каже шта жели. – Оно је 
текво како њи, речлика, чувателно, како да су они снауту родили (Гра).
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2. пеј. женска особа склона оговарању и вређању. – Мајћиштето је реч-
лика, а и черката нече да буде подобра (Држ. МЈ).

решетарка ж она која продаје решета. – Баја ми Циганка решетарка (Кр).
рж м бот. раж. – Планинската села су повише рж сејала (Вој).
ржава ж залеђена гранчица брста са ледом око ње. – Ржава, на гранку као 

лед, т㎘га не смејеш козе да пустиш (Зс).
рженица ж 1. бот. раж. – Сејемо рженицу там куде жито може да измрзне 

(Дој). 2. ражена слама. – Од рженицу се отимају коњи, ама у једу када су 
гладни (Рос, Д – Сн).

рженичав леб/рженичав леб изр. хлеб од ражи. – У гладне године рже-
ничав леб смо јели, а било је и леб промешан сас ов㎘с (Зав, Пок). – Рженичав 
леб дојде модар (ТД).

рзалија м прека и способна особа. – Он је рзалија: љут и способан човек 
(Сук).

рибољ м прип. вулва (девојчице, девојке). – Даду му да прем㎘кне преко 
рибољат на девојчето (Зс).

ридак м геогр. већи наноси речног материјала који вире из корита реке. – 
У рекуту ридак, шодерљак, и они се тамо ванули меџи ридовети, па тој човек 
кад гледа оно ко две – пцета (Зав).

ридарчек м геогр. дем. кратка коса; хум. – На ридарчекат станула па кад је 
затрубела: – Мој Станко! Мој Станко! (Д – ТО, Пир).

риљач м радник који риља. – Риљачи плачам, не могу да изриљам градину 
(Рос).

рипче с дем. и хип. риба. – Рипчетијата врчам у рекуту (ВЛк).
ритнула га бурма /ритнуло га буре изр. опио се. – Немој да те је ритнула 

бурма, једва одиш (Пир). Ритнуло га буре, па се поче ваља нис – пут (Јал).
ричко ж риђ мушкарац. – Не могу, тате, за тога ричка, не обичам га (Зав. 

Гос).
риџав, -а, -о риђ. – Кочка је овца која је кочава, риџава (Гос). Видо свекра 

у риџаву дреју, планинску (Гњ).
рка несвр. фрктати (коњ). – Успраје се пастуви ко човеци, па само рку 

јед㎘н на другога (ТД).
рљотина ж испљувак са слином. – Згадило ми је се оди теј твоје рљотине 

(Гос).
рмка несвр. мет. тихо падати (ситна киша), ромињати. – Из маглуту рмка 

ситна ћиша (ТД).
рмче несвр. 1. гристи у сласт уз посебан звук, хрскати. – Волим кад ми у 

зуби рмче корица леб или кочан од зељћу (Гос). 2. рет. фиг. повремено се чудно 
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оглашавати, шкрипати. – О, Бог те убил у чешмуту те тека рмчеш, ршчеш 
(ДД).

робиња ж 1. ропкиња. – Жене робиње, причала ми је баба, отиду ли у роп-
ство не врчу се (Чин). 2. фиг. мучена особа. – Ја сам у овуј кућу црна робиња, 
само траже да влачим и да се не буним кад окају по мене (Кс).

ровајечи прил. од рове плачући. – Кад отидем при черку у Ниш, муж остане 
ровајечи, не умеје сам да спреми да једе (Бз).

ровот м чудни и непријатни звуци (људи, животиња). – Кад тамо, ровот 
голем, умрл Воја (Гос).

рог м 1. геогр. оштар засек на коси. – Горе на рогат има глог (Гра. Пок). 2. 
држач на дрвеном делу косе (каткад од рога). – Коса има косило, на коси-
лото рог за држање, косу и забојник који стеѕа косуту (Зс). 3. (мн). шиљци на 
попречним палицама на лотрама. – Литре за сено, снопје, шушће, оне имају 
рогови редом одозгоре (Цр). – На литре роговчици на пречанћете да држу 
снопје (ВС). 4. (мн). тање греде у кровној конструкцији. – Једни мертеци у 
кров зовемо рогови (ТД). 5. изр. рогови да нема да не буде оговарања. – У 
село тријес удовице, шеснајес удовца, никој не иде код никога да нема рого-
ви (Дој).

рогачица ж бот. коров код стрнина на слабим њивама чије семенке имају 
бодље, Turgenia latifolia. – Рогачица се вата за чарапе у жетву и боде (Пк, ВЛк. 
Дој).

рогожан м врста зубуна, дуге женске хаљине постављене памуком. – Ро-
гожан заб㎘н има крупне шаре (Сре, Кр).

родак м рођак. – Он ми је родак, убаво че ми чува овчицете (Пок).
родица м хип. (драги) рођак. – Баштица – родица, тека се каже (Пн).
рожница ж дрво које повезује лотре. – Рожница повезује оба литрила, 

има шиљ㎘к (Зс).
розан-бел, -а,-о светлорозе. – Јед㎘н розан – бел на цвет, а други више 

плав (Гос).
роља м/ж фиг. вулг. 1. прљава и дроњава особа. – Тија роља има да те дроља, 

за њег че идеш (Дој). 2. изр. извлече рољуту обрукати се (затечен је при 
сношају са туђом женом). – Неч се жени, ама ка – га затечу негде, ка извлече 
негде рољуту, он че види (Јел).

рољав, -а, -о прљав; дроњав. – А он рољав, наружен, парцав човек (Дој).
ропав, -а, -о наборан; смежуран; који има испупчења. – Он ропав у лице, 

грозан дојде (Дој). Ропаво облекла, са је текво у моду (Дој).
ропонћа ж бот. врста цвекле. – Ропонћа или ропоњ је као ћишир, лис као 

на купус, уземи као репа. И то смо јели, не кува се а једе се, укусно; садило 
се, а нема га дивље (Јел).
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роталија м 1. огромна и снажна особа, грмаљ. – Он беше роталија, го-
лем и јак човек, па смо га звали Рота (Соп). 2. фиг. особа која незаустављиво 
напредује. – Он је роталија, што замисли направи и само иде напред (Рс. БЧ).

рошкав, -а, -о рапав (кожа, лице). – Рошкава му кожа и лице, не допада 
ми се (Тм).

рпне свр. зашкрипати (под ногама). – Рпну снег, стигоше тројица (курјака) 
на нашу појату, уплашимо се (ДД).

ррр – с узв. којим се подражава ломљење (стакла, тањира, црепа). – Све падло, све 
рекло само ррр – с, и црепат нема кој да збере (Трњ).

рставичје с бот. раставић. – Там мокра земља, расте рставичје (Мр).
рт м геогр. испупчени део земљишта (хумка, брежуљак, краћа коса). – 

Горе на ртат станул деда и ока ме (Бе. ВРж).
ртања ж геогр. в. рт. – Поди ртањуту легал и заспал (ВРж).
рти се несвр. јуначити се. – Немој толко да се ртиш: и снага и богатство 

су пролазни (Брл).
ртка. Гола ртка ж девојка без девојачке спреме. – Кад се жениш, немој 

да узнеш голу ртку (Трњ).
ртљак м геогр. брисани простор; коса. – Горе на ртљакат је наше место, 

там лежу овце, ђубре (Вр).
руб м кика. – Сплетемо рубове, тека смо се носиле у младо време (Д – ЈД, 

НМл).
руда ж рачваста греда која повезује јарам и човрме, куку са два клина, 

која се набије у дрво или други терет, који се вуче. – Дрво или друг терет, 
руда се закачи за човрме, а оно има два – клина и набијено је у трупат који 
че влачимо (ТД).

руда за плуг изр. дрвена гредица која спаја јарам са плугом. – Руду за плуг 
зовемо још и џевга , струкја или влачег (Кс).

рудача печурка ж бот. рудњача. – Рудачу печурку сам најволела да печем, 
а јела сам и и живе (ВЛк).

рудинска трава ж биљна заједница слатких трава, од којих стока даје 
више млека. – У Равно бучје овце помалко троше зуби, там је рудинска трава 
(Дој).

рудинсћи метиљ м зоол. мали метиљ. – Рудинсћи метиљ спомињамо у 
П㎘клешицу, има га коди нас (Пк). Рудинсћи метиљ је ситан и неје толко опа-
сан, а онај лиснати, крупан метиљ је опасан (Дој).

рудинсћи млеч м бот. рудински млеч. – Рудинсћи млеч има над школуту, 
одма до путат (ВЛк).

ружа ж бот. велика георгина. – Големото зовемо ружа, а помалечкото стам-
бол, а оно исто изгледа (Гос).
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ружа лозјарска ж бот. виноградарска перуника, ирис. – Лозјарску ружу 
садимо у лозје да задржава земљу, да у вода не односи (Бз).

ружа столиста ж бот. врста баштенске руже. – Ружа столиста густо 
цьвти, црвени морави цветове (Гос).

ружица месечарка ж бот. врста баштенског цвећа. – Ружице месечарће 
да ми дадеш да си насадим у градинче (Пир).

ружица ситна ж бот. нарцис. – Има ружица ситна, она је плава или жлта 
(Гос).

ружња ж рет. грдња. – Деда се само понасмеје по нас и рече: – Деца, па-
зете, немој ме негде обрукате! И то је била сва ружња (Гос).

рујев, а, о јаркоцрвен. – Рујева боја се користила у старо време, несмо 
имали паре да купујемо боје (Пн).

рујница печурка бот. врста печурке отвореноцрвене боје. – Има и рујнице 
печурће, и њи смо брали (ВЛк).

рујно жито изр. пшеница пред само зрење. – Житото ни зрело ни зелено, 
зарујнело веч (Вој).

рукавчек м мн. рукавчичи, дем и хип. од рукав м рукав на дечијем хаљетку. – 
Исплела сам му убави рукавчичи, па сам и и извезла (Соп).

рукоша ж пеј. женско чељаде које нерадо ради и које не уме да ради. – 
Женско које нече и не умеје да работи, кажемо да је рукоша (Соп, Тм).

рукује несвр. управљати (закупљеним земљиштем, имовином, прибором, 
машином). – Рукуј га, ако је моје, своји смо и дај колко дадеш за њега (Гос).

рума несвр. гристи јако и чујно. – Гладна деца припадоше на зељћуту, 
само румају, гризу ли гризу (Рс). Кажемо ромче, а кажемо и рума кочан (НМл).

румунка ж бот. врста биљке. – Сејали смо жито румунку, а чул сам има и 
некаква трава румунка (ВЛк).

рунѕа несвр. пеј. 1. плакати и кукати; ридати. – Детиштето поче да рунѕа, 
оче и оно да појде на – госје с нас (Рс). 2. скитати. – Жената му само рунѕа 
по град, а он гладује на појату у Ровиње (Гос).

рунце с већи комад сабивеног руна (опран, али нечешљан). – Рунце за нође 
за бебе од п㎇ставо руно, пере се и поново се користи (Гос).

рупа ж нов. рударско окно. – Има рупа у Поној страну, там су копали угаљ, 
беше рудник (ВЛк).

рупа несвр. гристи у сласт, хрскати. – Улезнемо у градинете, наберемо 
зељће, после кочање рупамо; тов ни је и игра и једење (ТД).

рупавица ж врста трешње крупних и чврстих плодова. – Рупавице 
црешње, мож се носе у торбу (Ру).

рупчага ж аугм. пећина. – Ала живи у рупчагу (МЛк).

– 279 –



Драгољуб Златковић882

русне свр. пошкропити босиљком. – Русну ме с босиљакат по чело и даде 
ми да целивам крс (Вој).

ручало с део гајда. – Ручалото на гајдето ѕучи ѕууу – у, а доле гајдуницата 
поје диду – лиду, ди – ду – ли – ду (Зс).

руч㎘к м први већи јутарњи оброк у пољу око 9 часова. – Домаћицата за-
бави руч㎘кат (Пет). – На њиву су три оброка: руч㎘к, пладне и вечера (Јел).

рџавило с рђа. – Увати ли рџавило јексер, он неје добар, не мож га за-
ковеш како ти очеш (Чин).

рџљак м зарђао и безвредан предмет. – Што – че ти тија рџљак по полицу, 
врљи га (Грш).

рџоча ж прљава и запуштена особа. – Рџоча беше у село, а са се оправила 
у град (Гос).

р㎘љав, а, о који је здравствено запуштен; слинав; који има запушен нос. 
– Ми кажемо ㎘рљава овцата, а Луканци кажу р㎘љава овцата (Пк).

р㎘нћа ж ноздрва. – Ситне мује налезну на говеда у р㎘нће и говедата 
липсују од њи (Бз).

С

сабира (се) несвр. сакупљати. – Сабира се разнесено, а неразнесено се 
збира (Цр).

сават м, мн. саватје суват; пространо (планинско) испасиште. – Планина 
је шумовита, а сават је ширина (Дој, Јел).

саведе се свр. сагнути се. – Саведо се да збирам маниста (Пир).
савива се рана изр. смањивати површину и зарастати (рана). – Почела 

да се савива раната, скоро че зарасте ако ђу пазиш (Гра).
савије се свр. фиг. покорити се; привити се уз некога. – Стар си, мора се 

негде савијеш, не може само како ти очеш (Соп).
сажалеје свр. сажалити. – Сажалело се на вола за теле, па муцнул (Соп).
сажалење с гл. им. од сажали самилост; разумевање и помагање невољнику. 

– Ако оно има сажалење, има; ако нема, нема; ја се нече скарам (Зав).
саја ж свечана горња женска хаљина. – Саја је као аљина, везе се напред 

и наѕад, разрезана је изнад колена и драп је по боју (Б – Са, Пир).
сајван м отворени део у склопу куће, тераса. – Сајван је ћошка, тераса 

(Пн).
сак м врста рибарске мреже. – Сак је од три расове, као вила дрво од три 

– с㎇пће, и постави се мрежа на њега колко држу с㎇пћете, окол метар и – пол, 
и отегне се (Ста).
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сакладисује се несвр. бринути, секирати се. – Млого се сакладисувала, 
њоње бриђе су големе, и те, са оболела (Пет). Немој се млого сакладисујеш, 
све че си дојде на своје место (Кр, Чин).

салатисује се несвр. изводити обред, обичај. – Тека су се стари салатису-
вали, изводили обичај (Б – Са, Пир).

салош м рет. нов. амбар. – Имам п㎇н салош с морузу (Јал).
салтиње с слуз са семеном (у тикви, дињи, краставцу, лејки). – Стрино, 

што је на овуј жену толко стомак голем? – Млого је јела од тикве салтиње 
(Пир).

сам по себе изр. по својој вољи (без наредбе, принуде). – Када је облачно и 
скоро че мрак, овце се саме по себе врчу на појату (Зс).

самеје се несвр. живети сам (и немоћан). – Старејемо, деца отишла, 
самеје се у празну кућу (Кс).

саможивњак м себичњак. – Саможивњак је она, гледа само да има за у 
њону гузицу и на њону гузицу (Пир). Ми смо на㎘рмњаци, саможивњаци, са-
моживни; само да живим ја, да не живиш ти (Ш).

самороче с једино (и мало) дете. – Шкробну у тија бузал㎘к и не могу да 
излезнем, а дете у љуљћу, самороче (Дој).

самосудница ж женска особа која мисли да све зна и да само она зна. – 
Она беше жена самосудница, не мож до реч да дојдеш; она све знаје и само 
она знаје (ДД).

самоток м вино у комини без додатка воде. – Кад ми дојде брат на – госје 
тражи да пије самоток (Чин).

самоцрнка пртенице изр. небојено сукно од вуне од црних оваца. – Од 
црне овце самоцрнка пртенице (Зс).

сам㎘чак, -чка, -чко који је (сасвим) сам. – Била сам сама сам㎘чка у појату, 
а ноч, ветар гуди, целу ноч нес㎘м заспала (Брл).

сане ж мн. товар кабасте хране на запрежним саоницама од око 300 кг. 
– Сане су од једну до две вејће или пласа, а то је окол триста кила, а може да 
иде и до песто (ТД).

сањеста коза изр. коза светлосивог лица и загасите боје тела. – Сањеста 
коза је низ длаку црна и бела, па дојде голубова када ђу гледаш одалек (СГл. 
Бер).

сап м мн. сапове, сапови дрвени држач на металном предмету који се на-
влачи. – Срп, нож, сабља, имају дрвену дршку, сап (Пет, Вој).

сарџав, -а, -о пепељаста боја са зеленим, црним или жутим преливом. – 
Сарџава боја дојде како зелена, црна, жлта (Мр).
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сар㎘к м дуга, права (и дебела) мотка за разноврсну употребу прилагођена 
преношењу терета (сена, снопова, казана, котла), сушењу (веша, паприке) 
или бранању. – Сар㎘к, и опаше се, и влачи се (њива) с волове (Ор).

сасети се свр. накнадно се сетити; досетити се. – Причам на деца да 
заспу, кво да се сасетим, причам (ВРж).

састав м (блиска) родбинска или љубавна веза. – Сас њи немамо никакав 
састав, несмо род (Ш).

свадбарџија м рет. свадбар. – Музика се усвирила, свадбарџије иду на 
нашу капију, радос голема (Пл).

свадбина ж рет. свадба. – Заврши се свадба, саде што дојдо од свадбину 
(ДД).

све помалко и помалко изр. сваким даном све мање. – Све помалко и по-
малко сам кад㎘р да се слушам (Вој).

све, све (да је било) изр. што год да се десило друго мање би погодило. – 
Све, све, али да ни не беше тека скосило (ТД).

сведи главу и гледе си работу изр. не обраћај пажњу. – Сведи, чере, главу 
и гледе си работу, не мешај се (Сре).

свекрва ж редуша која у току једне седмице меси хлеб и одређује шта 
да се кува и једе. – Која меси туј недељу, она свекрва; она командује за ту 
недељу с јело и леб (Вр).

свет га нема изр. тако добар (лош) не може нигде да се нађе. – То је ка-
пичка убава, убава, свет ђу нема (Пир).

светевно дрво изр. миро, запис. – Отсекли светевно дрво у Горњу Корит-
ницу и стигло и зло (П – Лш, Пир).

свести свр. повратити у свесно стање. – Беше млого пијан, једва га све-
стимо с конштраци и сас расол (Пет).

светијовановска трава ж бот. 1. ивањско цвеће. – Има жлта и плава 
светијовановска трава (Вр). 2. траве које се беру о Ивањдану (хајдучка тра-
ва, кантарион, мајчина душица и друге). – Свака травка коју наберемо на 
Свети – Јован Биљобер је светијовановска трава и лековита је (Цр).

свакакве але и ћиле изр. непожељне и изопачене особе. – Там дооде сва-
какве але и ћиле, неје ти место да си у текво друство (Вој).

светиња ж црква, манастир, оброк, запис. – Не дирај у светињу да те бог 
не казни (Б – МБњ, Пир).

светлијаш м рет. јело од млека и пиринча, сутлијаш. – За Беле покладе 
правимо обавезно светлијаш (Соп).

свечарњак м свећњак. – Купила сам си у цркву свечарњак, да имамо, ми 
смо домаћинска кућа (Км).
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свибак м бот. шиб са црним гроздастим плодовима. – Свибак има црни 
гроздови ко на аб㎘д, само је више распрскано (Гос).

свив (у колено) изр. прегиб у колену. – Свивци су испод колено (ДД).
свили се несвр. избацивати свилу (кукуруз). – Свили се морузата, свила 

почела да избива (Зс).
свинак м бот. 1. врста жбуна сличног грабу који расте на истом станиш-

ту. – Свинак је мален, ситан, б㎘цка и гребе, и не сече се за брстину (ТД). 2. 
црни граб. – Црни габар и свинак, исто је; може високо да расте али не може 
дебел да буде (Зс).

свинћу си кара с њега / с њу изр. не уважавати; ругати се у свакој при-
лици некоме. – Снаата си кара свинћу с мене, не посматрава ме (Вој).

свиња од човека изр. необуздани простак који силом све покушава да 
реши. – Това не било човек, това било свиња од човека (Д – ЈД, Пир).

свињарл㎘к м посао око свиња на испаши. – Бил сам гладно сироче, 
свињарл㎘к ме неје заминуло (Сук).

свињигар м зоол. птица сеница. – Свињигар тиче, циганска му раса, тека 
каже башта ми што (он) има црно (ТД).

свињокоља ж свињокољ. – Свињокоља је млого важна преко зиму; уску-
ичу се свиње по село (Дој).

свити га изр. кл. клетва према имену: да се савије у клупко. – Вита, бес да 
га свити, па да се витне, да се не види (Изв).

свиткалица ж зоол. свитац. – Пред саму жетву почну свиткалице да лету 
(Кс).

свлада свр. савладати; наметнути се. – Зет дош㎘л у кућу, растргал мачку 
преди – њи да и уплаши и тека и свладал да га слушају (Пк).

својбина ж род; рођак. – Својбина смо с њега (Ру).
сврака ж јело од свеже прокуване сурутке у коме има и урде и воде. – 

Сврака је оди сирутку или цвик. Узне и ћипне га, па има и вурда и вода. Не 
ћисели се, него тазе (ТД).

сврже га изр. оженити и тако принудити да мисли на дом и породицу. – 
Унукатога да опрлим, да га свржем да не лута (Зав).

сврсти се свр. изравнати се са неким. – Сврстил сам се с њега и мож га и 
престигнем са – стоку (Дој).

сврт. Нигде сврт нема изр. (непрекидно) лутати, нигде се не задржава-
ти. – Он је нерадник и нигде сврт нема (Гос).

сврчује несвр. позивати у госте. – Сврчувала ђу, кројила ву сукна, кошуље 
(Сук).

севда му изр. то воли. – Севда ми је да имам лозје, па да си берем грозје 
у моје (Јал, Вој).

– 283 –



Драгољуб Златковић886

север м мет. северни ветар. – Покара север, па се на старца смрзне гуња 
(ТД).

севтелише руку изр. почети нешто лоше чинити по навици (красти, 
тући). – Севтелисал рукуту, почел да збира чуждо и дом да си доноси (Држ. 
Сук). Севтелисал рукуту, почел да си бије женуту (Јал).

седев м бот. малено, зељасто и зимзелено вртно цвеће које (не) мирише 
и не мрзне. – Колко да је мрзлица, седев не мрзне; никад не измрзиња (Зав). 
Седев у лозје, он заборљиво мерише, лек је за од зуби кад болу и глава кад 
боли (Соп).

седне на перо изр. сести бочно на ивицу (столице, клупе, кревета). – 
Дојде и седне на перо, ко да је сироче (Пир. Гњ).

сејали и жели изр. добро пролазити; бити срећан. – До – са смо и сејали 
и жели, ама са зло време дојде (Гра).

секач м радник који у оквиру радне групе сече (сирну масу при изради 
качкаваља; припремљено блато које се налива у калупе при изради цигала). 
– Идемо све заједно – калџија, количар, секач и простирач (Пн).

сељакуша ж пеј. женска особа рођена и одрасла на селу. – Учен си, сине, 
ама мож да залетиш у женидбу; узни сељакушу да те слуша (При).

сенарка ж женска особа која сакупља сено. – Дьн㎘с че смо сенарће у 
Модреж (Гос).

сенидьр м зоол. арх. сеница. – За сеницу је старо име сенидьр, од деду сам 
чул (Пир).

сено с велики стог сена на месту складиштења. – Сено се на крај дене уз 
појату у сењак и може да буде и преко иљадо ћила (Рс).

сеновито место изр. место у коме има сенки, хлада. – Сеновито место, 
има лугове, добро за стоку и пастири (Нш, Брц).

серенђија ж смеша свих боја (код ћилима). – Све смо серенђије, измешале 
смо све боје (Пир).

сертовит, -а, -о вредан; уредан. – Мајћа ми је била сертовита за работу 
(Брц).

сестричан м сестрин син, нећак. – Сестра и сестрични че ми дојду на – 
госје (Пет).

сети свр. рет. подсетити. – Ти ме сети, заборавил сам куде смо т㎘га ишли 
(Зав).

сети се свр. досетити се. – Ја че се сетим како че ђу прострем и обрукам, 
да вој врнем зло за зло (Вој).

сећин-докуз м невољник. – Он је сећин-докуз, само гледа главу да спаси 
(ТД).
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сечен камик изр. тесан камен. – Направили кућу голему, убаву, све сечен 
камик (Брц).

сеџимка ж удвостручена (или учетворостручена) врпца; кратак канап; 
тањи конопац. – Сеџимка је врца спрегнута отчетри (ТД).

сивоша ж сива коза. – Сивоша је клот сива коза (ДД).
сила прил. одлично, баш како треба. – Сила ме чувају унуци; никој нема 

текви унуци како ја (Д – Нш, Гњ).
сила жена изр. одлична жена у сваком погледу. – Тетка ми беше сила жена 

у сваку работу, било у кућу било у поље (СГл).
синигарин м зоол. сеница. – Синигарин је као врабац голем, а онака као ла-

сес дојде, црне и беле пруге од чело до кљун, а окол очи сивкасто – жућкасто 
– белкасто (Зс).

синигерин м зоол. в. синигарин. – Синигерин је ситно тиче, отима од кокош-
ке једење (Зав).

синџир м танак и дугачак ланац. – Т㎘нак ланац је синџир, а дебел ланац 
је коларсћи ланац (Зс).

сињи огањ изр. плаховит. – Он је сињи огањ за жену; чим плане, ја се 
оћутим и не карамо се (П – ГГл, Пир).

сињигар м зоол. сеница. – Сињигар је мало, као враб㎘ц, има бело испод 
гушу и окол очи, а стомак ж㎇т (Гос). Сињигар је мало, сиво – жлто, поситно 
од врапца (Гос).

сипељ м геогр. сип. – Под венцити у Видлич има сипељи (ВРж).
сипти несвр. пресијавати се од лепоте (лице, одећа). – Све сипти на њу, 

све убаво (Сре).
сиренће с дем. и хип, в. сирењице. – Дај, бабо, сиренће! Дај, бабо, месце (Зав).
сирењице с дем. и хип. сир. – Сирењице ми најблаго (Цер).
сиришљиво млеко изр. прво млеко по млађењу, колострум. – Скоро се 

окозила козата, још је млекото сиришљиво, нечу га ручам (Пет).
сириште с бот. биљка која се користи за потсиравање млека. – Има си-

риште, травка, лисјети вој широћи па шарени, дојде како млеч; у сириште 
смо туј травку турали (Ру).

сирње с сир. – Волим качамак са – сирње (Ру).
сиромато изр. онај сиромашни. – Сиромато се згужвил, скрстил руће (ДД).
сиромашче с дем. хип. од сирома дете пуког сиромаха. – Било сиромашче, па 

заватили ратове, чудине, а немал оп㎘нци (ЦД).
сир㎘к м погача лоја, воска. – Овчи лој се сасири на сир㎘к и чува се (Рс).
ситан јавор м бот. врста ниског јавора. – Ситан јавор има, он је тврд и 

добар је за ложице (Зс).
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ситан ос㎘т бот. бела боца. – Магаре једе ситан ос㎘т, а големјат ос㎘т, што 
прави големе главице, овце лечимо од црвје (ТД).

ситна садина бот. влатаста трава слабог квалитета која расте на су-
вом и посном станишту. – Ситна садина је као бељушак, али има вретено 
(Пк).

ситан гуштер м зоол. мали гуштер. – Има ситни гуштери и има зелен 
гуштер (Зс).

ситан стамбол м бот. мала георгина. – Од цвеће садили смо кадиве у 
саксију, стамбол, ситан стамбол (од семе), големо цвеће (Бз).

ситан тип㎘ц м бот. типaц Nardus stricta. – Тип㎘ц има ситан јед㎘н, и има 
крупан тип㎘ц (Пл. Сре).

ситна цвелика ж бот. ниска кукута; уп. ситна цволика. – Ситна цвелика, она 
је најотровна, има ситни шланци и трује с гасови (Зс).

ситна цволика ж бот. в. ситна цвелика. – Цвелика има о – две – руће: поголе-
мата је окол ђубре и отровна је, а ситната расте у шуму и једе у стока, блага 
је као тужни корен (Гос).

ситна црева изр. анат. танко црево. – Има ситна црева, крупна црева и 
дебело црево на крај (ДД).

ситнурија ж фиг. безначајни људи. – Ситнурија – боранија, нека причу 
какво оче, брига ме (неје) (Пир).

сјагна овца изр. бременита овца. – Имам тријес и две сјагне овце (Вој).
скапосује несвр. скапавати. – Старци сами, скапосују гладни и жедни (При).
скача несвр. рет. скакати. – Мушки више скачају (Пс).
скека свр. премлатити (насамо). – Скекал га там у т㎘вницуту (Пет).
скекан, -а, -о који је лоше конституције, извитоперен. – Скекано мом-

чето, ама школац, решила се да иде за њега (НМл).
склаповчетина ж геогр. велик, узак и тешко проходан камени теснац; уп. 

склопетина. – У наше место склаповчетине големе на све стране (ТД).
склепетише свр. 1. површно и лоше изградити. – Склепетисали сте га 

некако, на брзину, ама тека се несмо погаџали (НМл). 2. шаљ. брзо изградити. 
– Че склепетишем кућу летоска (СГл).

склепотина ж лоше саграђена зграда; апарат или машина која лоше 
ради. – Направил некакву склепотину и с њу иде на орање (Чин).

склоп м геогр. кањон, теснац. – Кажемо га Зад – склоп, оно там стене над 
рекуту, да те стра увати (Гос).

склопетина ж геогр. в. склаповчетина. – Оно, једна склопетина место, не мож 
се мине (ТД).

склотно седи изр. спојити колена при седењу (одрасла женска особа). – 
Черко, склотно седи, мужје прооде (Кс).
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скокот㎘н, -тна, -тно фиг. шкрт. – Они су скокотни, при њи нема големо 
гостување (ПРж).

сколубица ж коврџа, локна, зулуф. – Спуштил и шишће, сколубице (Соп).
скопетрља свр. рет. с муком саставити крај са крајем; с муком обезбеди-

ти; с муком завршити. – Да гледате да га некако скопетрљате дьн㎘с, јутре 
имамо другу работу (ДД. Пир).

скопса свр. жарг. претући. – Скопсали га, затекли га крадне им сено (Дој).
скоравеје се свр. добити кору. – Скоравеју се после палачинћете па несу 

блађе (Трњ).
скорња/скорња ж омот од сукна или штављене коже који штити ноге 

пастира од влаге и хладноће, као и руке везача снопља од убода и жуљања. 
– Скорње су носили и овчаре и козаре, од мокреж и ладноћу да чувају нође 
(ДД).

скорује се несвр. добијати кору. – Мокреж, па после мрзлица, и почеше се 
дрејете скорују на мене (Чин. Пир).

скракља ж дугоног и висок мушкарац који хода крупним корацима. – Това 
је скракља, он иде навам (Рс. Јал).

скржи га изр. заледити се (мокар снег, блато, мокра одећа). – Скржило 
га, голема мрзлица, нече да је добро за житата (Нш).

скрип㎘ц м бот. јестива гљива у виду свињског уха Amanita cesarea. – 
Скрип㎘ц се беше ватил на ореј, па голем, љубичас, сладак (ВЛк).

скула се свр. свући се (као лопта, камен). – Нешто се скула, влачи се тијо, 
оно било в㎇к (ТД).

скући нође изр. прикупити ноге (брав). – На Крстовдан: ако краве скуће 
нође че буде ладна зима, а ако и опруже, че буде топла (Ос. Цр).

скучен, -а, -о који је тешко проходан. – Млого скучено да се слази од 
Барску ливаду до рекуту; млого кривине и млого трње и камење има. (Зс).

скучи несвр. 1. скичати (свиња, прасе). – Гладна свиња грди или пишти, 
скучи за једење или за прашчината, а кад у ванеш она пишти (ТД). 2. рет. 
шкрипати. – Мажемо точак с катран, да не скучи (Зс).

ск㎘кче несвр. сиктати (од љутине, беса). – Паприка кад је љута, ск㎘кчеш, 
ск㎘кчеш, па једеш (Зав).

слабужак, -шка, -шко који је слабе телесне грађе; болешљив. – Беше сла-
бужак и у младе године, али надживи женуту, а она беше силна, јака (Пир).

слага несвр. рет. спуштати ниже (особу, предмет). – Не знам какво да 
правим сас тебе, нити ме слагаш нити ме уздизаш (Пн, Бла).

слага на-срце изр. сакупљати горчину. – Само слагам на-срце и трпим, а 
до када че, не знам (МСв).
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слагај се куде је ниско изр. посл. слушај оне којима мораш да се покора-
ваш. – Слагај се ниско, сине, од њи млого зависиш (Зав).

сладун м бот. сладун, врста храста. – Благун и сладун, стока им не једе 
лис, нече да обрска лисковаче, и сладун лоше гори (Ру).

сламењача (колиба) изр. колиба покривена сламом. – Оно су некада куће 
све биле колибе сламењаче (Рос).

сланеж м сланост. – Сланеж у саламуру се измери сас јајце (ВРж).
сланобијав, -а, -о кога је попарила слана. – Сланобијаве шушпете, која 

добра, која неје (ВС. Пк).
сланобијавка (круша) изр. бот. крушка која сазрева после првих слана. – 

Имали смо круше сланобијавће, оне зреју када ђи попари слана (Јел).
слап㎘ц м један од четири дрвена ступца који држе или лотре на за-

прежним колима или саоницама. – Слап㎘ц код слпчате сане неје пререзан, 
него продужен и зашиљен (Зс).

слијен, -а, -о трп. пр. саливен. – Све ко да је слијено, као да се не познава 
да има руб све што су моје руће работиле (Пк).

слимује несвр. снимати. – Све је слимувал, све је слимено у Дебели дел, 
еве слиће (Зав).

слпчеивац м бот. ниска зељаста биљка са ситним рецкавим листовима 
у виду храстове гране и са врло ситним жућкастим цветовима, користи 
се као лек од нервозе и од страха. – Слпчеивац је трава за живци и од стра. 
Цьвти жућкасто, врло ситни цветови, ниска је и има ситан и рецкав лис као 
резетла, као – кад се грана храст (ТД).

слуга ж слуга. – Нема света слуга нигде; када сам бил мом㎘к у јасли сам 
спал (Зав). Две слуђе смо испратили у војску (При).

слушачка ж она која послужује (уз свечану трпезу). – Имам слушачће за 
свадбуту, а има које и да запоју (Зав).

смакне се свр. спустити се клизањем; пасти. – Смакнул сам се из ора, 
седам метра висина (П – Сц, Вр).

смеђав, -а, -о смеђ. – Мој муж је бил смеђав, ни црн ни бел (Брл).
смеј – ората изр. разговор пун смеха и радости. – Смеј – ората, смеј – ора-

та, али се све прекотура, синко, све пројде, и свака мука, и свака радос (Држ).
смесно с спектар боја на ћилиму. – Које су све боје на ћилим, кажемо га 

смесно (Пир).
смешљив, -а, -о склон шали и веселом расположењу, шаљив. – Вида То-

манова је смешљива, развесели свакога (МЈ).
смешује (се) несвр. помешати више буљука у један. – Смешују се овце у 

бачију (Зс).
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смили се свр. сажалити се. – Смиле ми се за дечицата па им дадо да 
ручају и да си понесу (Вој).

смирјава несвр. смиривати. – Идем да смирјавам децата (Кр).
смлено с поим. прид. брашно. – Имамо смлено за два – месеца (ПРж).
смлзе свр. помусти. – Кој највише смлзе млеко, он први узима млеко од 

бачију (Зс).
смолише свр. упропастити мољци тканину; уп. смољише. – Че се смолишу 

сукната по ковчезити (ВРж).
смољише свр. в. смолише. – Не знам колко године стоју нове панталоне од 

пртенице и још несу смољисане, а чињене су у орејову шуму (Брл).
смоћина ж бот. смоква. – Купујемо смоћине за Бадњу вечер да има (Цер).
смоћица ж змија смок. – Смоћица или смок је дебела, д㎇га шес до седам 

метра и има две – главе (Гос).
смрдељана ж прљава и запуштена женска особа; уп. смрдна. – Смрдељано, 

смрдељано, оно и пцетата бегају од тебе кад те сретну (Зав).
смрдљика ж бот. јаребика. – Божјо дрвце, божје дрвце или смрдљика, а у 

шумско га зову јаребика, ретко га има у нашу шуму. Расте колко слива, али 
има ретко гране, и род има црвене бобице на ћитку (ТД).

смрдна ж в. смрдељана. – Окупи се и опери, смрдно, па тьг дојди да огова-
раш једнога – другога (Зав).

смрзнут, а, о трп. пр. фиг. прехлађен. – Дојде смрзнут, били га ћиша и ветар 
(Гос).

смркче несвр. 1. шмркће. – Оѕебал, па само смркче (Изв. Вој). 2. халапљиво 
пити (свиња). – Свињата смркче реткото (ТД).

смрша свр. омршавити. – Ја сам смршала ко лесица (Зав).
смуван, -а, -о трп. пр. који је лоше направљен; који је лошег телесног скло-

па. – Малечко, смувано, никакво неје на гледу (Држ).
смуља свр. фиг. упропастити испирањем (бујица). – Муљотина је њива 

коју је вода испрала, смуљала (Гос).
смутељисан, -а, -о трп. пр. који се физички и телесно лоше осећа. – Малак-

сала сам, сва сам смутељисана (Нш, Брц).
смути свр. лукаво поступити; подвалити. – Ја че смутим, а ти нема да 

имаш никакву кривицу (Зс).
смькљана ж аљкаво обучена женска особа. – Смькљано, љигно, оно ме 

гад да те погледам (Пет, Држ).
см㎘кне мешину изр. омршавити. – Смькнул мешинуту, уватил се у рабо-

ту, зграду запрајил (Сук).
см㎘кне му кожуту изр. сасвим личити (на мајку, оца, деду, бабу, ујака). – 

Личи на њега, смькнул му кожуту (ТД).

– 289 –



Драгољуб Златковић892

смькнеж м бот. кантарион; попонац. – Ни кантарионат окамо смькнеж, а 
ви па окате свлакат, све разно по народ (Вој).

снавива свр. фиг. кињити. – Она га млого снавива, љубоморна, мисли да 
он иде по жене (Зс).

снадале ж мн. мтз. од сандале гумени опанци (без каишке). – При нас се кажу 
опинци, а Рсовчање окају снадале гумењаци без каишку (ВРж. Дој).

снајица ж хип. од снаа. – Нек појде с тебе милата снајица (Пир).
сневел, -а, -о перф. који је оболео. – Са и Горка сневела, а беше млого 

убава и здрава жена кад беше млада (ВЛк).
снесе (се) изр. фиг. подерати (кожу, одећу, обућу); покидати; упропасти-

ти. – Огули се у игру, снесе се, снесе нове дреје и све зачас упропасти (Чин. 
Вој).

соблече се свр. фиг. смакнути кошуљицу (змија). – Ја, соблекла се змија 
овде, кошуља од змију (Зс).

сол не лиже изр. поштена је, не скита (удовица, жена уопште). – Овај 
удовица сол не лиже (К – ЈИ, Цер).

сомурка ж слинавка, балавица. – Ти да ћутиш, сомурће; прво си цивћете 
обриши (Пир).

сопротива прил. насупрот; наспрам; преко пута; близу. – Нашата кућа је 
сопротива њинуту, комшије су ми (При).

сопуљат, -а, -о балав, слинав. – Сопуљата деца, с класињак че им бришем 
нос (Цер).

сот㎘ња ж, мн. сот㎘ње сотона. – Излазе сот㎘ње у чивличко, плашиле су ме 
(Вр).

сочак м бот. врста шиба? – Има једно, зовемо га сочак, расте као грм (Гос).
спадне свр. 1. свући се. – Спадоше вратата, не могу да ђи затварам како 

требе (Гра). 2. фиг. (нагло) омршавити. – Бошко доста спадал, закасал с болку 
(Пир).

спасев, -а, -о песн. који је у вези са Спасовданом. – Цьвтело цвеће ђурђево, 
цьвтело цвеће спасево (Км).

спеља га свр. рет. спетљати, урадити некако. – Да спељамо некако туј 
работу, па да ручамо (Гос).

спи на меку мешину изр. заспати гладан (нема хлеба, трпи казну). – Ако 
не послушаш башту си че спиш на меку мешину (Вој).

сплачује несвр. уортачити се. – Сплачујемо говеда сас њи кад оремо (Пет).
сплтосује се несвр. постајати исти као. – Децата се сплтосују све на 

њонуту вамилију и по снагу и по памет, па су свата и грозна и глупава (Сук).
спопадне свр. наћи се; затећи се. – Спопадла сам тува, немам излаз (Д – Др, 

НМл).
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спопрчи свр. присилити; принудити. – Спопрчили га милицајцити и он 
све признал (Бе. Пир).

спорече се свр. разменити покоју увреду или замерку. – Моја свекрва је 
била мачава на мужа; несмо се спорекле никад (Вр).

спотьциња се несвр. с муком ходати; храмати; спотицати се. – Остаре, 
поче се спотьцињам ка одим (Чин. Об).

спрчка једење изр. брзо зготовити јело без настојања да буде квали-
тетно. – Спрчка некакво једење на брзину, варка се (Пир).

срам-трава бот. врста корова који расте у стрнинама, композита са 
белом цвасти, слична кукути, у облику плитког левка са црном тачком у 
средини. – Срам-трава је као цвелика, али прави грм; одавна било све црно, 
само бело около (Зс).

срама ж деч. рет. полни орган девојчице. – Покри си, чере, срамуту (Зав).
срамниче с шаљ. последњи комад у заједничком тањиру. – Послегњото 

парче је срамниче, че га узне кој нема млого срам (Пир).
средичка ж рет. средина хлеба. – Извади ми средичку, дај ми мекачко, не-

мам зуби (Цр).
средњи летач изр. врста голуба. – Средњити летачи не лету млого висо-

ко (Пир).
средопос м обич. средња седмица ускршњег поста. – Средопос је срегњата 

недеља преко ускршњи пости (Зс).
сретњује несвр. рет. сусретати. – Не сретњујем ју више, нема ју, остарело, 

не излази (Зс).
срећа петрова изр. ирон. губитник. – Е, ти, срећо петрова, од коцку че се 

затреш (Гњ. Сук).
срма – марама изр. врста мараме из градске женске ношње. – Купише ми 

срму – мараму за туј свадбу (Пир).
срмен, -а, -о који је од срме; који је украшен срмом. – Имаше срмено на – 

груди нашијено (Ру).
сров м мала гомила (камења, земље). – Врљи на змијуту сров камање (Зс).
сровиште с скровиште. – Там је на лисицете сровиште (ЦД).
сромче свр. изгристи у сласт (кору хлеба, коцку шећера). – Даду ми шићер 

у коцће и ја одма сромчем све (Гра).
сртејечи прил. стрпљиво и пипаво радећи. – Тека сртејечи изгубим цел 

д㎘н, а малко извезем (Пет. ВЈ).
срубен, -а, -о трп. пр. који је оштро пресечен (у више делова). – Лебат сру-

бен од двете стране (Пир).
срце га копа изр. потстиче га нешто изнутра (да ради, бежи, воли). – 

Не могу да седим, срце ме копа да радим (Ос).
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срце само капе изр. дубока је патња. – Патња голема, мука; срце само 
капе, черку сам изгубила (Држ).

срченик м срчани болесник. – Он је срченик бил и од тоја је умрел (Пс. Пн).
сталпен, -а, -о који је направљен од грубих дасака (талпи). – Сталпена 

колиба: од буку цепанице и једно и друго, па се исталпи (ТД).
стан м део плуга. – Стан држи бразду (Вој).
стане свр. почети. – Најубаву девојћу стану да залате порано (Пир).
старе године изр. дубока старост. – Тов су ме веч старе године стигле 

(ДД).
стареји, -а, -о старији. – Стареји сам од њега и мора да ме слуша и 

поштује (Б – ЦЈ, Гњ).
старејство с рет. в. старешинство. – По старејство га слушају сви у кућу (Гњ).
старешинство с старешинство (према одмаклим годинама). – За трпезу 

смо седели по старешинство (Ру).
старине. За старине изр. у старо време, врло давно. – За старине је това 

било, деда ми је причал да му је његов деда причал (Б – ЦЈ, Гњ).
старо лале бот. врста нарциса наизглед сличног лали. – Старо лале прави 

трубицу и жлто цьвти (Дој. Пк).
старовина трава изр. трава која предходне године није кошена. – Старо-

вина трава је која лани неје косена, па заостало (Дој).
стародија ж рет. (запуштена) кућа склона паду, страћара. – Кад сам от-

ишла у његов дом, стародија је било, само што неје падло; и после напра-
вимо кућу, огаздемо (Д – Пг, Пир).

старудија ж дотрајали предмет; старо посуђе; стар алат. – Циција и 
старудија у кућу, тов иде заједно (Пир). Купи, бре, ново, немој се више слу-
жиш сас текву старудију (Сре. Вој).

старудина ж 1. стара и оронула зграда. – Старудине куће још има у село 
(Соп). Кућарат старудина, само што неје падло (ДД). 2. фиг. стара и оронула 
особа. – Станул сам веч старудина, тегљи ме земљата (Нш).

ствара льже изр. лагати. – Не стварам льже, не могу; само право че ти 
говорим (Зав, МЛк).

стег м ракљаста грана којом се затеже (товар на колима, врх лисника, 
врх стога). – Кад зденем надрвњак, узнем стег, од расову с㎇пку стег, па горе 
обе расове савијем и превржем (ТД).

стегне свр. поправити и преуредити (зграду, кола, кацу, буре). – Требе да 
стегнемо судовете да има у кво да беремо грозје и чувамо вино (Гњ. ПРж).

стеља ж поњава испод седла. – Стеља је поњава испод седло на коња, 
штити му леђа (ТД).
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стигла му рука изр. поћи за руком; постићи, успети. – Стигла му рука, 
огаздел, спасил се од сиротињуту (Вој).

стигне га изр. сустићи га (заслужено) зло; сустићи га проклетство. – 
Који заради, после проклетија стигне његово потомство (Мр). Проклетија и 
стигла, помреше (ВЛк).

стижан, -жна, -жно који је имућан, који може да купи шта пожели. – 
Сиротиња смо били, несмо били стижни, несмо били могућни (ТД).

стискавац м фиг. тврдица. – Тија стискавац нече човеку да даде ни сливу 
да си раскваси уста (Сук).

ст㎇чен човек изр. глупа; брижна и несрећна особа. – Дооди ми често на 
-госје – једна  сестра ст㎇чена (Зав).

стисноча ж тврдичлук; тврдица. – Код њи је голема стисноча (Цер). Она 
је голема стисноча (Тм).

стовненце с дем. и хип. од стовна тестија. – Куде је стовненцето, волим из 
њега да се напијем воду (Мр).

стогле с дем. од стог. 1. купа саденутог сена. – Остаде ми само још једно – 
стогле сено за недај – боже (Сук).

стожи несвр. стварати, уздизати. – Курва дом не стожи (Брц.ПРж. ВЈ).
стојачевина ж дрво које се осушило (и још стоји) на корену. – Стојачевина 

је дрво ако је ис㎘ло на корен (Ру).
стол м седиште ткање на хоризонталном разбоју. – Седим на стол када 

ткајем, кажемо и на – ногу (Бе).
столовњак камик изр. камен станац, стена. – У моју њиву има столовњак 

камик (Ста).
столче с 1. мала столица. – Прим㎘кни столчето навам, очу на њег да се-

дим (Рс). 2. изр. че седнеш и ти на това столче доћићеш и ти на ово неугодно 
место на коме сам ја сада. – Че седнеш и ти на това столче, па че видиш 
како је (Рс).

стотник м врста кукуруза са кратком вегетацијом од око сто дана. – 
Башта ми је највише садил стотник морузу, она на време постигне да узреје 
при нас (ВЛк)

сточна цвекла ж бот. сточна репа. – Шећерна цвекла се једе, а сточна 
цвекла се не једе, она је за стоку (Зс).

страљив, -а, -о плашљив. – Ја нес㎘м млого страљива (К – ЦВ, Гњ).
стра. Преузел га стра изр. има честе нападе страха. – Преузел га стра 

па га почемо водимо по бабе да му бају (Пк, ВЛк).
страница на разбој изр. бочна страна рама на разбоју. – Разбој има две 

– странице, леву и десну (Бз).
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страшна па работа изр. ирон. велика ствар. – Страшна па работа, дете си 
избил и са си станул голем јунак (Вој. Чин).

страшник м бот. Inula helenium. – Страшник жуто цвета и прај чулумчице, 
после склопи чулумчицуту. Беремо га за деца да се не плаше, ставља се под 
јаст㎘к. (Гос).

стрви имање изр. уситњавати посед домаћинства. – Да – им се не стрви 
имање, он си узел роднину (Грш).

стрвне/стрвње. Отиде у стрвне/отиде у стрвње изр. умањити се количи-
на због многобројних (ситних) давања. – Имам јаганци, оставил сам; дојде 
ти син, дојде ти рода, отиде у стрвне, у стрвње (Ру).

стреви свр. погодити. – Паде шерпа, вода ћипел㎘ц, али неје ми ногу стре-
вило, него ме сaмо попрскало (Зав).

стреја у стреју изр. блиске комшије, додирују им се стрехе. – Комшије смо 
били, стреја у стреју, и млого смо убаво живували (Чин).

строшљетина ж јако оронула зграда. – Купили смо једну – строшљетину, 
једну – пустињу, и у њu смо се населили (ВЛк).

стрпен – спасен изр. онај ко поднесе муку, спасава се. – Стрпен – спасен, 
черко; претрпи, попушти; који је паметан он попушта (Гос).

струјарсћи, -ска, -ско који припада мајсторима електричарима и 
електричној мрежи. – Лупнуше струјарска врата на ауто на тија који 
оправљају струју (Пс).

струка ж стабло; једно од неколико стабала која паралелно расту из 
једног корена. – Змијино грозје направи чулумку, један плод на струку, исто 
као шишарка од бор (Ру).

струклија ж 1. женска особа са витким телом и танким струком. – 
Струклија сам била девојћа (Гњ). 2. фиг. (кафанска) флаша са дугим вратом. 
– На сваћи астал у кавенуту стоји д㎇га влаша струклија (Пир).

струња на језик изр. има посебан нелагодан укус. – Вурдата струња на 
језик, у њу је морузно брашно турено (Држ).

струњача црга изр. простирка од козје кострети, погодна за одвајање 
зрна од подлоге. – Црђе струњаче, веје се на њи, оне слабо осиљ примају, то 
им је добра страна, а на њи се и жито суши (ТД).

стукне свр. фиг. зауставити нечије напредовање. – Запалили ни да ни 
стукну (К – Ста, Пир).

ступа несвр. почињати. – Башта ми рече: – Умесно га кројиш, Ружо, до-
бро ступаш за домаћицу! (Гос).

ступалина ж плетена стопама са појачаним ивицама, понека са везом. 
– Ступалине иду преко ступало и могу да буду мало плетене мало везене (Б 
– Са, Пир).
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ст㎘вни д㎘н изр. дочекати крај дана. – Дојди да пооратимо, да ст㎘внимо 
д㎘нат (Пир).

сћитна ж женска особа која скита; курва. – Таја сћитна само овива ули-
цете и кавенете, а деца штрокава и гладна сама дом (Пир. Вој).

сувар м непосечено суво дрво. – Суво дрво на корен није зовемо сувар, а 
Ракита стојачевац (Д – Ву, Пир).

сувом㎇зеста која даје врло мало млека; која има кратку лактацију. – 
Меринће овце су сувом㎇зесте и млого су јешне (Зс).

сувопизда ж зоол. зоља, мушица која у пролеће напада стоку (и људе), па 
стока мршави од ње. – Сувопизда те угризе када је жега, запара (Ос, Бз).

судића м хип. судија. – Судићата је бил на његову страну, помогнул му 
(Рос).

сузима несвр. обузимати (хладноћа, дрхтавица, језа, страх, лудило). – 
Поче ме сузима грозница, не знам какво ми је (ВЈ).

сукнар м кројач који шије сукна и литаке за жене. – Имало си је сукнаре 
у Каменицу и Славињу, који шију само сукна и литаци (Брл).

сукно литак изр. део народне ношње, дуга сукнена женска хаљина без 
рукава, оперважена гајтаном и украшена шљокицама. – Има сукна литаци 
и забьње литаци; л㎘скаво по њега цик – цак доле (Зс).

сукрвична трава ж бот. лековита трава за лечење рана. – Сукрвична тра-
ва, кажемо у и сукрвица, плава дојде, лечи рану, расте на ораницу, а лисичи-
на је друго (Зс).

сулиндар м фиг. висуљак слине. – Сулиндар му иде, пуштил сулиндаре из 
нос (Рс).

сумљив, -а, -о сумњив. – Она ми је сумљива, она све преноси што види и 
чује у нас (ПРж, Вој).

супрашица ж мет. кратка и слаба киша која само покупи прашину. – Паде 
супрашица, штрокава ћиша, не може да одмије прашиштето од колата (Цер).

супротив(а) прил. уочи. – Идомо супротива понеделник и видомо се (Бз).
сурине свр. фиг. уназатити, упропастити. – Син ни је нестал, па ни је он 

суринул (Пир).
сусретно прил. насупрот, од једне стране ка другој. – Кукљај вржемо, или 

сусретно, да се мање види (Б – Са, Пир).
сцепеншко прил. хип. дроњаво. – Тека сам навикал, у сцепеншко се об-

лачим кад намиравам стоку (Сук. Чин).
с㎘ви зам. рет. сви. – Уз астал смо с㎘ви паметни (Изв).
с㎘вне. 1. изр. с㎘вне време разведрити се. – Чекамо да с㎘вне време па да 

идемо по њиве да работимо (Сук. ВЈ). 2. изр. с㎘вне пролет почети пролеће, 
отоплити. – Ка с㎘вне пролет искарујемо овце у пашу (Вој).
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с㎘дно место изр. неприступачно место међу стенама. – Висибабе кан-
дилчичи, једни плави, једни бели, једни црвени, троји цьвту пролети, расту у 
јако с㎘дно место, не мож да приде човек испод стену или у стену (Гос).

с㎘здан, -а, -о трп. пр. саздан, створен. – Човек је за муку с㎘здан (Пет).
с㎘к – с㎘к – с㎘к узв. којим се подражава звук косе при косидби. – Косим, 

косим, косим, а косата дума с㎘к – с㎘к – с㎘к, море (беше) живот㎘к! (Рс).
ськлетисује (се) несвр. туговати; осећати мучнину. – Не ськлетисуј се 

толко, неје само тебе тревила таја мука (Брл). Немој да се ськлетисујеш, па да 
викаш д㎘н – издьн (Дој).

сьниште с пеј. сан; сновиђење. – Сьниште погаџа некако човека (Бла).
сьњева несвр. рет. снивати. – Не знам да ли сам сьњевал или сам стварно 

видел (ДД).
с㎘пет, -а, -о фиг. невешт; спор; несналажљив; приглуп. – Она је с㎘пета 

у рућете, нече да мож да ти буде добра домаћица (Сук). Ако ти дојде некоје 
с㎘пето у кућу, че мора повише ти да слушаш (ВЈ. Вој).

сьпетњичав, -а, -о невешт; несигуран у послу. – Васко је бил млого 
сьпетњичав (Брл).

сьпињачка ж оно чиме је животиња сапета (конопац, ланац, поводац). 
– На говедо турим сьпињачку и пуштим га да пасе преко – ноч, тека не мож 
да отиде долеко (Пет).

с㎘пре се свр. фиг. споречкати се; посвађати се. – Са – жену не мож да буде 
да се не с㎘премо, да се не скарамо, али брзо пројде (ТД).

с㎘рска свр. сажвакати уз хрскање. – Млого сам обичала да с㎘рскам ко-
чан, неје имало ништа поблаго од њега (Јал).

сьсеча се несвр. 1. присећати се. – Кад причам пол㎘ка, ја се сьсечам убаво 
како је било (Грш). 2. домишљати се. – Он се све сьсеча како да се нашали, 
ама шали се с меру (Вој).

сьстигне се свр. стећи, успети. – Тија се сьстиже, напраји си камено ко-
рито, снајете му надворка перу (Рос).

сьс㎘кне (се) свр. напујдати псе. – Сьс㎘кну се псета да се даве (ТД). Сьс㎘ка 
пцетата на мене (Бс).

сьсьциња (се) несвр. пујдати псе. – Сьсьциња се да се даве п㎘сове, да 
видимо чији је појак (ТД).

с㎘т м 1. бок, страна. – Реди циглете на с㎘т, да се побрже осуше (Сук). 2. 
изр. на с㎘т иде вуче у страну (во у јарму); нарушавати ред. – Тија вол све иде 
напред и све на с㎘т иде (ТД).

с㎘ће с саће. – Спуштила дечиштата с㎘ћето надоле и крала мед (Пир).
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Т

табачница м ћурчиска радионица за обраду и складиштење кожа. – Та-
бачница је била у Рођинци код мос (Брл).

табле с зан. плитка корпица у виду већег тањира за држање конца за 
украшавање. – Табле малечко ко шачће, ко тепсиче, за канурчице убаве (Пир).

таблетичарка ж руг. она која стално користи таблете и друге лекове. – 
Брука снауту: – Таблетичарко, таблетичарко, не требеш ми у кућу (Пир).

таван м 1. таваница. – У ижу немало таван, дим је иш㎘л на све стра-
не и излазил је право на кров (Кп). 2. под изнад подрума. – Милосав Бенин 
кад се женил таван се сурине у зевник, па кој ујашил буре, кој се на врата 
истркаљал (ВЛк).

тавашка ж мала тољага. – Тавашку че ти направимо; има да мамиш ов-
цете и да и пасеш (Ос).

тавра ж целокупна (свечана) одећа и обућа. – Тавра су и ципеле, и чарапе, 
и капут, и шубара, све заједно је тавра (Км).

тавралисује се несвр. кицошити се. – Ти се млого тавралисујеш, млого 
се тавриш (Сук). У једно ако се премени, каже се: – Ала се тавралисује! (Км).

такм㎘к прил. рет. просечно. – Вречете су такм㎘к окол сто ћила (Рос).
талога ж талог. – Пази да га не размутиш, диѕа се талога (Цр. БЧ).
там и там изр. и тамо и овамо, на оба места. – Чу идем и там и там (ВЛк).
таманлија ж врста зелене мараме обрубљене шарама. – Једна имаше 

млого убаву мараму таманлију (Рас).
тамоте прил. у том правцу; тамо. – Тамоте идете и че га сретнете (Вој).
таниће с зарђали плех; предмет сличан зарђалом плеху. – Врљи това 

таниће, да си не посечеш руће с њега (Трњ).
танте за кукуригу изр. то ти је за оно, сада смо изравнали рачун. – Танте 

за кукуригу, б㎘ш за б㎘ш, са смо изравњали рачун (ПРж).
тањирко м подр. домазет. – У мој крај зета у кућу зовемо тањирко (Б – Бг, 

Пир).
тапа – тупа изр. подражавање звука воза у покрету: – Тапа – тупа, тапа – тупа, 

стигомо с возат у Пирот (При).
тарана ж нејасно значење: – Мливото крупно ко тарана (Зс).
таранчуг м рет. љупко створење. – Весело и убаво детенцето, трчи ко та-

ранчуг (Цер).
тарлаише (кашкаваљ) несвр. сушити на сунцу котурове качкаваља пред 

паковање. – Преди да пакујемо кашкаваљ, прво га тарлаишемо да се озноји 
и осуши (Пк).
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тарлица ж 1. дрвено седло за коња. – Тарлица је дрвено седло сас расову 
за коња (ТД). 2. дашчице на коњском седлу. – Дрвено седло има облук предњи 
и задњи, а дашчицете су тарлице, једна предња, једна задња (ТД).

тарл㎘к м плетени наглавак за стопало са оплетеним рубом; сукнени на-
главак за стопало са оплетеним рубом. – Има тарл㎘ци плетени, и од прте-
нице (Д – Кв, ЦД).

таслица ж поруб на крају рукава (кошуље, капута). – Саку, д㎇г капут без 
таслице, имали су мој башта и деда – Ђела (Вој).

тачи несвр. давати предност, истицати. – Тачили га да им буде син 
(Сре).

ташнар м пеј. (високи) чиновник, он обично носи ташну. – Ташнарити 
дошли Ђоку да спашавају да га не искарамо (Пир).

тврд на – уши изр. наглув. – Ја стану тврд на – уши, вану да не дочувујем 
(Држ. При).

тврдак м бот. водопија Cichorium intybus. – Тврдак или гологуза, она је за 
од пролив и при људи и при стоку (Д – ВО, Пир).

тврдеје несвр. постајати све тврђи. – Покри лебат сас месаљ да не тврдеје 
(Пет. Пир. Изв). Сирењето тврдеје ако је млого солта (Грш).

тврдо место изр. песковито земљиште. – Чељадинће расту у круг, и у 
тврдо место, песковито дојде (Пок).

тврдокорка ж слатка тиква тврде коре, најчешће се једе кувана. – 
Свињарће тикве су мекокорће и тврдокорће, варимо и и једемо и (Ш). С кору 
од тврдокорку брашно гребемо (Ру).

тврдокуроња м бот. вулг. шаљ. бели лук. – Бели лук зовемо тврдокуроња, он 
је добар за онуја работу (Зс).

тврдољ м сасушен и тврд комад хлеба. – Не једе тврдољете, него ђи врља 
(Вој).

тврд㎘ц м бот. 1. врат Lolium temulentum љуљ, отровна влатаста трава, 
коров пшенице. – Тврд㎘ц у жито има млого тврдо зрно, и д㎇го ко на ㎘рже-
ницу; љуљају се људи који једу леб у који је брашно од њега (Бз). 2. једна од 
трава које заустављају пролив. – Тврд㎘ц трава, чај од њега за од пролив (Тм). 
Тврд㎘ц положен дојде, а плав цвет има; за од пролив је (Дој).

тврд㎘ц узвик, благослов и поздрав женама када праве црепуље: да вам буду тврде 
црепуље! – Кој пројде каже тврд㎘ц, а женете му одговоре желез㎘ц, да буду 
црепњете тврде и цврсте ко железо (Орљ, Бз. Гос).

те реч. ево, ето. – Те сам ја, те на брата ми син, па питуј кво си намислил 
(Пн).

тегет прид. индекл. тамноплав. – Бејо се облекла у тегет аљину и т㎘г сам 
му се млого допадла (Држ).
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теглач м тежак предмет на саоницама или на нечему што клизи, кори-
сти се при намотавању пређе на вратило разбоја. – Једна навива на кросно, 
а двојица сецају, или теглач туре па закаче (Рс).

тегли коцку изр. бацати коцку. – Брајћа тегле коцку када се деле (Д – Пш, 
Чин).

теговно прил. тешко, са напором, са слабим учинком. – С њега иде тај 
работа млого теговно, тешко се мож разберемо кој какво оче (Б – Дч, ЦД).

тезђал м рет. сирарски сто за цеђење сира. – Тезђал је за цедење сир; ши-
рока дьска па сведено с дьшчице, напрајено како шоборка (Зс).

теквова зам. 1. нешто тако; тако некако; уп. теквоваја. – Ја немам бьш 
теквова, али че си набавим (Вој). 2. такво. – Теквова лоше детиште нес㎘м 
видела (Пир. Држ).

тека прил. све више. – Како малејемо у село тека се мрзимо и једемо (ВЛк).
теквоваја зам. в. теквова (1). – Даде ми теквоваја (Зс). Рече ми теквоваја (Зс).
текме с четвртасто дрвено корито за мешење хлеба. – Леб месимо у 

копању, текме или у н㎘чви (ТД). телиште с пеј. теле. – Телиштето утрча у 
градинуту (Пет).

тек㎘вја, текваја/текваа, теквоја/теквоа зам. (баш) такав. – Он је тек㎘вја: 
улезне ли ти у кућу, мора нешто да ти украдне (Пк). Текваја ми је работа, све 
се умажем окол стокуту (ДД. Гра). Не требе ми теквоа, нечу чуждо, имам си 
какво ми требе (Дој. Гос).

темељато прил. темељно; мирно. – Детето је сталожно, че је темељато, 
нема да брзга (СГл).

тентаво прил. са муком, тешко. – Тентаво удара, нема снагу (Ос).
тентује несвр. подносити терет. – Тентувал му је, замет му правил, млого 

му настовувал (Гос).
терало с фиг. унутрашња духовна потреба да се нешто упорно чини, мо-

тив. – Има си терало, да работи и да учи (Брц).
терђија м завежљај (опреме) привезан за задњи део седла. – Терђија је 

тов што требе на коњаника у пут и што – је врзано наѕад за седло; у песму се 
каже: – Коњу на терђију! (Км).

терети несвр. (стално) радити тешке послове; уп. теретује. – Једно пуши, 
једно терети, па омршавел је ко мотка (Бе).

теретно прил. тешко се обавља. – Имамо две – краве, три телца, теретно 
за чување (ВЛк).

теретује несвр. в. терети. – Млого деца у кућу, теретувала сам да ђи очувам 
(Пет. Сук).

терка си изр. уживати у угодном животу и не много тешком раду. – Тер-
ка си он помалко, живи си; средил си живот (Држ).

– 299 –



Драгољуб Златковић902

теслими свр. фиг. поклонити; продати будзашто. – Теслими воловете, 
морал сам да напрајм паре за свадбу (Сук).

теткосује се несвр. ословљавати са тетко без основа. (Исто: стриносује се, 
ујносује се, батосује се, дадосује се). – Какво се теткосује таја замлата кад знаје да 
му нес㎘м тетка (СГл).

теткуша ж она која личи на неку своју тетку. – Ти си теткуша, млого 
личиш на тетку си (Пир. Трњ. При).

течица м хип. рет. тетак, теча. – Течице ми детето каже кад ми се радује, 
а течотино ми каже кад ме задиркује (Пир).

течотина ж пеј. в. течица. – Течотина на врата, дојде пијан, поче да пцује 
(Пир).

тешката болка изр. 1. туберкулоза. – Убаво, ама кусурљиво. Има си ку-
сур, тешката болка, јевтиката (Чин. Зс). 2. рак. – Умре оди тешкуту болку, тамо 
њему уватило и џиђерицу, и све (Пир).

тија ред изр. у то време (дана, вечери, месеца, годишњег доба). – Једни – 
пути тија ред заличи трава, а са нема влага (ВЛк).

тијајте, тајајте, товајте зам. 1. тај. – Тијајте па не знаје никакав ред, нема 
образ (Сук, Вој). Тајајте ала пијана пак бије женицуту (Држ). 2. изр. тија ред /
тијајте ред у ово доба (дана, ноћи). – Јучера тијајте ред стигоше (ТД).

тијо прил. тихо, нечујно. – Нешто се скула, влачи се тијо (ТД).
тика несвр. губити. – Пази, немој да тикамо козете (Јал).
тика и тика изр. и тако и онако. – Мож да буде и тика и тика (Цр).
тикирка ж врста голубова. – Он је чувал голуби тикирће (Пир).
тињаје болка изр. споро се лечити; не моћи се излечити. – Закасала млада 

жена: болката тињаје, ни тека ни тека (Сук, Чин).
тињарка риба ж врста рибе која може да живи у мутној води. – Тињарће 

рибе наватамо (Гра).
тињосује несвр. рет. припремати се за рад а ништа не радити. – Коњосује, 

капосује, тињосује, како оче да работи па ништа не работи по цел д㎘н (Брл).
тисаг м једна од двеју торби бисага. – Ралникат ми процепил тисагат (Гос. 

Бе. Зс).
тиће прил. тек тада. – Доведо снау и заса је добре, а ако се измота клу-

бето тиће, лоше че буде (Пн).
тичиште с мн. тичишта, аугм. пеј. птица. – Тичишта мож да се купу там (Зав).
тичја ружа ж бот. врста цвећа које се гаји у врту. – Цвеће из градинче 

тичја ружа, то су нарциси ситни (Пк).
тичо просо с бот. гроница. – Тичо просо има зрнце белко, а на в㎘р малко 

црнко (Гос).
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ткање ж мн. разне врсте ткања. – Знам пребир, па сам и ткањета пребир 
уводила на друђе жене (Ор).

тлацка несвр. в. тлачка. – Тлацка, љуља или клацка, исто је. Тлацкам кључеве 
у руку (Зс).

тлачка несвр. љуљати; цупкати дете; уп. тлацка. – Немој да тлачкаш стов-
нето, че га удариш да се строши (Тм. Зс).

тлечор м мтз. од телчор телад. – Сабрала се тлечор у зевник (ТД). Имамо 
тлечор у трљак, на пашу (ТД).

т㎇став, -а, -о који има много масти, лоја. – Т㎇става в㎇на најбоље че мож 
да запиши водуту (Бе).

т㎇ч и м㎇ч изр. тучак и чутура. – Т㎇ч и м㎇ч су он и она, т㎇чник и чутура, 
начисто су зат㎇цани (Дој).

т㎇чи – м㎇чи изр. шаљ. ован у време оплодње. – На онога т㎇чи – м㎇чи, ро-
гатотога, наметала се све јаганци (Ру).

тмул, -а, -о потмуо. – Имам тмули болови од левуту страну у к㎇кат (Км).
тоа зам. то; оно. – Кажемо тоа, това, а старцити кажу и това (Гос). Не знам 

да – ли је тоа било на Игњатов д㎘н (Гос).
тов зам, в. тоа. – Не мож тов тека, нечу да дозволим да ме арате (Пет. Вој).
товаја зам. в. тоа. – Туримо товаја у семето (Зс).
товариче с дем. рет. сандуче или посуда за потребе рабаџије, уз јарам на 

самом почетку руде. – Рабаџије су имали малечко товариче за на јер㎘м, окол 
два – литра (Кр).

тој зам. то. – Тој си је твоја кривица, ти че платиш туј штету (Рг).
тојагар м шаљ. пеј. (омања) тољага. – Дај ми тојагарат да се потпрем (Чин, 

Вој).
толи се несвр. бокорити се; умножавати се бокорењем. – Оно се житото 

у јаку њиву толи (ВЛк).
толко ми чини изр. свеједно ми је; не тиче ме се; баш ме брига. – Очеш 

ли, нечеш ли, че идеш ли, неч ли, толко ми чини (Вој).
топ глава изр. прип. квасити главу. – Рек㎘л на пијац на туја госпођу топ 

глава, потсетил ђу када је била сељанка и била вьшива, топила главу с одвару 
од чемерику (Изв. Држ).

топ паре изр. гомила новца. – Дадо му тетолћи топ паре да си кућу напрај 
(Гос).

топеж м фиг. брига, секирација. – Ако сањам да газим велики снег, топеж 
че је, секирација (Пир).

топка ж 1. лоптаста грудва; лопта. – Туримо топку масло дористрашну 
у млеко и после пржимо (Рс). 2. лоптаста цваст. – Тија љиљак има малечко 
лисје, дојде како амрела; само прави цвет на топће како гронће (Зав, Гра).
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топлик м место на коме снег брзо окопни. – Види се ујутро како излази 
пара из рупу; ако млого густо излази мьгла, текво место кажемо топлик, а 
понекој каже и вунара (МЛк).

топчица ж дем. од топка мали свежањ расада. – Дај ми једну – топчицу 
расад од паприку (Ос).

тор м 1. стајњак од оваца и коза. – Купи тор из Држину и нађубри си 
њивуту, па ми моруза роди налудо (ПРж). 2. измет овце или козе на цедиљки 
при цеђењу млека. – Када цедимо млеко, остане тор на цедуљћу или талога 
(Мр. Кп. Бе).

торбаљ м пеј. торба. – Торбаље закачени и у њи натурано једно – друго 
(Бс).

торбељак м пеј. в. торбетина. – Цедило, дисаѕи, торбељак, једно се носи кад 
се појде на појату

торбетина ж пеј. торба; уп. торбељак. – Она ме све згњете на седиштето, 
понела у град једне – торбетине големе (Јел).

торомељеста жена изр. жена са јако израженим туром. – Торомељесте 
жене су дупесте жене, а шишкаве жене су друга раса (Д – Нш, Пир).

тороче несвр. 1. производити јак и непријатан звук. – Тороче ко тарана 
(Цер). 2. непрестано брбљати. – По цел д㎘н саде тороче, а работата си му 
стоји (Рас. Пк).

тотола – тотола узв. подражавања клоктања при испијању надушак: – Довати чу-
турицуту и тотола – тотола, целу ђу испи (Вој).

точкар м мајстор који оправља бицикле (и мотоцикле). – Идем при точ-
кара да ми оправи точак (Изв).

трава од змије бот. једна од трава којима се лечи од змијског уједа. – Тра-
ва од змије има бодље, лечим овце с њу (ВЛк). Трава од змије неје лисичина, 
него има шиљасто лисје, оно се залепи заземи (ТД).

травичка ж хип. од трава травчица. – По в㎘здан збира травичће да ђи одне-
се на козу и на овцу (Пк).

травник м зоол. крпељ Ixodes ricinus. – Има крлеж, а има и травник; трав-
ник је пож㎇т и помалечьк (Дој). Крљеж је велики а травник је мали (Мр).

трак м мн. тракови једна од двеју упоредних трака на упртачу ( цедилу) или 
на платненој љуљашки. – Љуљћа и цедило имају тракови (Бз). Љуљћа има 
тракове (Пк). Цедило има тракове (ВЛк).

тракавица трака изр. песн. нејасно значење. – Тракавица трака /Мене воли 
свака (Сук. Пир).

трампав, -а, -о рет. онај који је запустио своје имање, неодговоран и не-
радан. – Трампав ђу је мужат, нерадан и сирома, а има добро имање (Дој).
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трапаљес, -та, -то рет. вулг. чворноват, лоше уобличен; превише дебео (о 
пенису). – Трапаљесто, џамбрљесто, па нече да улезне (Зав).

трапне се свр. рет. наметнути се (као гост). – Не иде да се трапнеш чо-
веку у кућу кад му гости дооде (Пир).

трапушка ж дем. геогр. кратка коса; брежуљак; хум. – Е на трапушкуту 
там искарај јаганцити, на отрадију да и лиди ветар, овде че се запале (Зс).

трапч㎘к м в. трапушка. – Појату су имали на трапч㎘кат (Зав).
траска несвр. трескати. – Какво траскаш, дете, това ти неје за игру (Трњ).
трасне (се) свр. јако ударити уз карактеристичан звук, треснути. – 

Трасну плекат и исплаши овцете (ПРж). Трасну се од ковуту и повреди си 
ногу (Кр).

трбуљас, -та, -то који има изражен стомак, трбушаст. – Он беше 
трбуљас човек (Б – ЦЈ, Гњ).

трга несвр. стресати (класје, снопове, грожђе). – Житото тргано, све је 
било изм㎇зено, сронило се, отпадла зрна (Ш, Мр).

тргне језик изр. одузети моћ говора. – Курјак се залети па те удари да те 
уплаши и да ти се тргне језик (Бла).

тргне се свр. 1. фиг. освестити се. – Дошло је време да се тргнеш, да се 
освестиш, неси више дете које може да работи какво оче (ТД). 2. изр. тргал 
вој се језик није у стању да говори. – Од голем стра тргал вој се језик и само 
ћути (Вој).

трепетљика ж бот. јасика. – Растили смо и трепетљику, метловину немамо 
(Пк).

трепњује несвр. трептати (светлост, сунце). – Че дојде када сьнцето 
почне да трепњује, да заоди (Зс).

тресу му се дрејете изр. плашити се. – Тресу ми се дрејете од туја алу, не 
обичам ни да га сретнем (Вој. Трњ).

трешчорак м зб. иверје. – Донеси трешчорак, клечорак, да потпалимо 
ог㎘њат (Држ. Вој).

тријери несвр. помоћу тријера одвајати семе пшенице од семена коро-
ва, ломљених зрна и нечистоће. – Излезоше тријери и почемо да тријеримо 
жито (Вр).

трињорак м трина (од сена, од иструлелог дрвета). – Из шупљу буку 
суво, трињорак, брзо се завати с огњиво и кремик (Дој, Рс).

триста и тријесе бр. мит. триста и тридесет. – Триста и тријесе си рекла, 
али ни једно ти неје тачно (Пир). Оно сам и ја видела триста и тријесе (Сук).

тричарка ж торба или врећа за мекиње за псе, од штављене јагњеће или 
јареће коже. – Брашњеница је за брашно, а тричарка је за трице за помије 
(ТД). У тричаркуту малко има, кучето че остане гладно (Пк).
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трка грснице изр. млатити конопљу. – На њино гувно тркам грснице (Тм).
трка дронци изр. прати веш (на потоку, реци) (уз коришћење пракљаче). 

– Тркамо дронци све на рекуту (Тм).
тркећи рет. прил. сад. трчећи. – Идем тркећи с коња и на једну и на другу 

страну (Зс).
трљавица ж болови у стомаку који се (наводно) ублажавају трљањем. – 

Има кратка трљавица, стомак боли па се трља с чашу, и има силна трљавица, 
јако ка заболи стомак (Гос).

трљак м део појате без надстрешнице. – У појату трљак и поткапчина, 
куде овцете иду слободно (Дој). Ринусте ли трљакат (Орљ). Трљак има загон за 
м㎇зење, бројење овце и за шишање (Зс).

трљне свр. обич. замазати руком; погладити; протрљати; застругати 
предметом. – С б㎘дњак, када угасне, сваку овцу трљнемо по чало (Зс).

трмешка се несвр. ваљати се (по пепелу, прашини, слами). – Купемо се у 
рекуту па се после трмешкамо у пес㎘кат (МЛк).

трмкар м рет. пчелар. – Он је бил најпознат трмкар у нашјат Висок (Рос, 
ВРж).

трновача круша изр. врста старинске некалемљене крушке. – Трноваче 
круше две – сорте има: једне загрлчесте, а друђете малко подлђе; у вршу 
зреју и ни једну годину нема да не роде (Грш).

трногрм м бот. зечји трн Ononis spinosa и Ononis repens. – Нагазим 
трногрм с босе нође, па нешто извадим одма, а нешто чекам да загноји па да 
га извадим. Кажемо трногрм, али се чује и грмотрн (Зс).

трнска стовна изр. неглеђосана тестија која има само један широки от-
вор. – Трнска стовна има само дулуч и добра је за на њиву, водата по ладна 
у њу (Држ).

трнџија м особа која не враћа позајмљени новац или предмет. – Трнџија 
је кој воли да затрни, да узне а да не врне (Пир).

трње гази преко – главу изр. трпети велике муке у току (дела) живота. 
– Она је остала млада удовица и трње је газила преко – главу (Гос).

трњорак м мн. трњораци трњак. – Заглавиле се овцете у трњоракат (При. 
Јал).

троаљ м мн. троаље остатак комадића хлеба (са трпезе). – Они једу и пију, 
а на деца давају само троаље (Пир. Вој)

тровка ж женска особа која се губила. – Беше се губила, спала на њиву, 
па ђу крстимо тровка (Сук. Вој).

тројанка ж 1. која је омладила три младунца. – Тај ми је овца тројанка 
и млого је млечна (Нш). 2. која потиче из легла са три младунца. – Немој 
да чуваш тројанку, слаба је у снагу, недосисала (ДД). 3. три срасла плода 
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(шљиве, брескве); уп. тројанћа (1). – Двојанће и тројанће праскове или сливе се 
не једу, неје добро (Држ).

тројањћа ж 1. в. тројанка (3). – Тројањћуту немој да једеш, неје добро (Зав). 
2. воћка са три рачве. – Која слива има две – гранће, кажемо двојанка, а ако 
има три кажемо тројањћа (Зав).

тројанче с мн. који потиче из легла са три младунца. – Кажемо тројанче 
или тројанче, када тројани овца или коза (Гра).

троји, -е, -а мн. три пара; три врсте. – Има кандилчичи: једни бели, 
једни плави, једни црвени, троји има, троји цьвту пролети (Гос).

трокира свр. в. трокне. – Машиницата ми трокира, че купујем нову (Пир).
трокне свр. престати обављати своју функцију, отказати (део апарата, 

апарат). – Неки – пут оче да трокне, да трокира; остарело веч (К – Ћу, Пир).
тромбол м дувачки инструмент. – Тромбол, дува се у њега, има чаркови, 

пулови за свирење с прсти (ТД).
троп м геогр. рет. (краћа) коса. – Излезомо горе на тропат и почемо да га 

окамо (Цер).
тропало с фиг. брбљивац. – Това па тропало, досади ми (Сук. Вој).
тророга ж дрвена вила са три рога. – Виле дворође за мање сено, а 

трорође кад требе да подигнеш више сено (ТД).
троскалица ж звечка од рачвастог дрвета са комадима плеха које и 

најмањи ветар покреће, користи се да плаши птице у винограду или на 
њиви. – Троскалица, а кажемо у и гротаљћа, плаши тичи у лозје, ветар како 
у дува (Соп).

трошкари несвр. издржавати. – Ја немам паре да те трошкарим да се 
шеташ по Ниш, ти си там отиш㎘л да учиш (НМл).

трпеза ж врста старинског стола за обедовање, трпеза. – Јастегач је 
како круг, а трпеза има полукруг и дугачко дојде (Сук).

трпезан м даска на трему која служи, поред осталог, и за обедовање. – 
Клас се износи на ћошку, там има дьска трпезан, па се на њу остави (К – Кл, 
Пир).

трсачина ж крчење. – Трсачина, идем да трсим, њиву да правим, за леб 
да орем (СГл).

трти се несвр. фиг. непрекидно и дуго нагнут радити. – Ја се трти тамо, 
два – д㎘на реза лозје (Држ. ВС).

тртла ж пеј. женска особа са јако истуреном задњицом. – Тртло, истртила 
си се, грозно да те човек погледа (Грш).

трубељ м ароматична биљка јаког непријатног мириса. – На трубељ је 
цвелика дебела, па има с㎇пће (Зс).
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трубица ж цвет у облику уског цилиндра. – Старо лале прави трубицу и 
жлто цьвти (Дој. Пк).

трубунка ж бот. врста питоме шљиве дугуљастог плода. – У Брлог теј 
сливе окају брданће и шебеци, а моји у Росомач и окају трубунће и шиљарће 
(Рос, Брл).

трујен, -а, -о трп. пр. трован. – Три – пути сам трујена, големе сам муће 
имала у живот (Пир).

трујење гл. им. од трује тровање. – И трујењето боли, и бесењето боли, не 
знам кво да правим (Зав).

труло магаре изр. дечја игра заскакања. – Играмо труло магаре, навачамо 
се јед㎘н на другога (Чин).

труљав, -а, -о труо. – Труљаве теј даске, не одговарају за туј работу (Б – 
ЦЈ, Гњ).

труп м кратак део попречно исеченог стабла. – Цепленка је д㎇го дрво, а 
труп је кратко дрво (Цр).

трупац м зан. глина која је обрадом доведена до највеће пластичности. – 
Кад земља буде пластична, исечемо трупац на ситно да га полько уваљамо 
у лоптице, гук (Кр).

трупне се свр. пеј. лећи и не померати се. – Ка дојде мужат она се трупне 
у кревет, направи се болна и лежи (Цр).

трупче с мн. трупчетија/труповчичи врло кратки комади попречно исеченог 
дрвета. – Дај ми трупчето да седнем (Држ). Дрвата исечена на труповчичи, 
па че и цепимо на цепленће (Цр).

трус – трус – трус узв. којим се подражава ударање машицом. – Мајћа ми ме поче 
бије с машу, трус – трус – трус (Рос).

труска (се) несвр. труцкати се. – Нечу колата да ме трускају низ камењакат, 
боље че си одим (Јал. Вој).

трчка несвр. трчкарати. – Само трчкају по телето, радују му се (Кп).
трчобало с фиг. гужва; врло честе посете. – Оно, у њину кућу трчобало; 

једно дооди, друго отоди (Вој).
тршљак м искрчена површина (са ситним растињем). – Улезле његове 

овце у тршљак и они га затечу и утепају (При, Пет).
туберкулозичав, -а, -о туберкулозан. – Моја баба је била туберкулозича-

ва (Зс).
тува негдева изр. ту негде. – Он је тува негдева, идем да га потражим (Вој).
тувајте прил. ето ту; ево овде. – Водата је тувајте, поди лештакат (Пс. СГл).
туглара ж зграда зидана ћерпичом, непеченом циглом. – Биле су повише 

куће тугларе, ћерпичаре, сиротинсће куће, нисачће (Пир).
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тужан, -жна, -жно који је мучно – сладак (о воћу, колачима). – Јабалће има 
разне; једне су сипкаве, друђе водне, а једне па тужне (Зав).

тужни корен м бот. слатка папрат. – Има у гору тужни корен (ВЛк).
тужник м бот. слатка папрат. – Тужник и тужни корен, исто је; оно благо, 

жвакал сам га (Нш).
тужник м црвенило и свраб око уста. – Дигал ти се тужник окол уста, 

некој тугује за тебе (Пет, НМл).
тужно прил. мучно – слатко. – Тужно је за једење белмуж (Зс).
тул м метално лежиште точка у који улази крај осовине. – Тул има то-

чак, там куде улази осовината (Зс).
тулица ж бот. турица Galium aparine. – Тулица, ситачко, бело, врзујемо га 

на Русалницу да ни не боли грбина (Мр).
тулум м мн. тулумје врста звона за овце. – Тулум је за овцу, а за козу голем 

клопотар (Зс).
тулумче с врста звона за овце. – Тулум је поголем и он је за говеда, а 

тулумчета су помалечка и она су за овце (Зс).
тумарџика ж вредна, умешна и самопоуздана жена. – За готвење на свад-

бу потребне су жене тумарџиће, које оче да запну и да га уработе како требе 
(ЦД).

тумба несвр. ваљати (буре, кацу, празан суд, камен). – Тумбала сам га ко 
буре, не могу га подигнем (Нш).

тумбач㎘к м деч. фиг. 1. геогр. хумка; врло мало узвишење на равној повр-
шини. – Куде некада беше крушата остало само тумбач㎘к (Пок). 2. фиг. дечја 
брада; брада уопште. – На сва деца по крајч㎘к /А на деду тумбач㎘к (Зс).

тумбес, -та, -то ваљкаст. – Тумбесто, дугуљасто, лек од шугу у њега (Гос).
тумет. Гони му тумет изр. прогањати због (измишљене) кривице; кињити. 

– Гони му тумет, не дава му да дигне главу (ВЛк).
тупа заглавка изр. глупа особа непогодна за сарадњу. – Ега најдеш тупу 

заглавку која нече да тражи да њој преписујеш ако дојде за тебе (Зав).
тупак м ограничена особа, будала. – Душко је тупак, не умеје ни паре да 

разликује (ВЛк).
тупало с дрвени прутић са лоптом од филца или коже на крају, којим 

удара бубњар. – Тупанџијата колко јако удара с тупалото, ја мислим че сцепи 
тупанат (Пк).

тупељив, -а, -о рет. заобљен. – Тупељив камик је лоптас и када га вода 
ваља, он не звони (Бе. Дој).

тура гребенци изр. подметати кривицу. – Да не идемо тамо, да ни после 
не турају гребенци (Соп).
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тура капак одозгоре изр. настојати рећи последњи; пресудити свакоме 
без обзира на чињенице. – Навикло на сваку орату да тура капак одозгоре 
(Чин. Вој).

тура се у свет/тура се у ред изр. женити се, удавати се. – Турили смо се 
и ни у свет, да ни има на број (Бла). Време је да се ја и ти турамо у ред и да 
се домимо (Пн).

тура си јер㎘м на шију изр. женити се, удавати се. – Нечу си турам јер㎘м 
на шију ка ми неје зор (Пк).

турање на стоку изр. полагање хране стоци. – Ранење, турање на стоку 
требе да буде на време и да се гледа да стока не гладује (Мр).

турска баница изр. пита са сиром од киселог теста у виду трака
које се кружно савијају у тепсији. – Турска баница се не суче са – 

сукаљћу, него се одвој од ћисало тесто када месимо леб и у њега се туре јајца 
и сирење, која кво има, и опече се заједно с лебат у вурњу, а може и у црепњу 
посебно (Вој).

турсћи сед изр. седење (на поду) са прекрштеним ногама. – Кројачи су 
кад работе седели турсћи сед с укрстене нође (ВС).

туртица ж бот. биљка у типу вилиног сита. – Туртица има љубичасто – 
беличас цвет, ситан, мали, али као череметка (Брл).

тутмер м геогр. планинска коса; превој. – Најдомо га горе, на тутмерат 
беше заспало (ДД).

тутње несвр. 1. потмуло одјекивати. – Тутње откуде Одоровци, че буде 
лош облак с град (Вој). 2. фиг. непрекидно трчкарати и тако завршавати по-
слове. – За кво толко женете целу ноч тутњаше (Пет).

тутње га изр. грдити, кињити. – Па ме држа, па ме тутња, па му на крај 
све реко (Вој).

тутубеја ж глупа, лења и невешта особа. – Снаата тутубеја, суворукава, 
ленчуга, отс㎘ле ју рућете, ништа неје работила (Пк).

тутулу – тутулу узв. којим се подражава пијење из посуде са уским отвором. – Узне 
стовне с вино и тутулу – тутулу, пије кришом (Држ).

тутуче несвр. звонити тупо и ритмички. – Телефонат само звони, само 
тутуче (Пир).

т㎘ – т㎘ – т㎘ узв. при вабљењу живине: дођи, дођи! – Т㎘ – т㎘ – т㎘, бабини пили-
чи (ВСв).

тьг㎘шањ, -шња, -шњо тадашњи. – Тьг㎘шњото време нема се врне, а 
беше убаво (Сре).

т㎘к(ь) – т㎘к(ь) узв. при вабљењу пилића и кокошака: дођи, дођи! – Маме се ко-
кошке: Т㎘к-т㎘к, ц㎘р -цььр, пилки- -пилки – пилки! И оне се зберу (Мр). Т㎘кь 
– т㎘кь, пили-пили – пили, пил, – пил, – пил (Вој).
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т㎘нак литак изр. дуга женска хаљина од танке пређе и неваљаног сукна, 
без рукава, најчешће украшена шљокицама и опшивена жутим ширитима. 
– Пред ратат су т㎘нак литак све жене носиле, и старе. Т㎘нко се преде у два – 
нита и лито се ткаје (Брл).

т㎘не несвр. рет. тонути. – Поче да т㎘нем у воду (Д – Ву, Пир).
т㎘нка црева изр. анат. танка црева. – Има т㎘нка црева и има дебела црева 

(ТД).
тьнковијес, -та, -то који је танак у струку, вижљаст. – Тьнковијеста 

девојћа је када је висока и мршава (Гњ, Држ).
тьнкошијес, -та, -то танковрат. – Волат тьнкошијес, не допада ми се 

(Сре).

Ћ
ћати несвр. нег. (не) поштовати, (не) уважавати. – Његовити се жале да 

и ич не ћати (Пк).
ће прил. тек онако, успут. – Ја ће мину да те видим (ЦД).
ћеа м главни пастир који одговара за сву стоку на планинској испаши. 

– Ћеа, како он нареди, слушамо (ТД. Мр). С говеда су ишли ћеа, поћеник и 
погонич (Зс).

ћебе с дуг сукнени мушки капут (до колена). – Памуклија, па кратко, па 
прослук, и може сас ћебе или без ћебе (МСв).

ћев. Неје ми ћев што је тека изр. то ми се не допада, није у реду што је 
тако. – Черка ми побеже за удовца, неје ми ћев што је тека (ВСв).

ћевлика ж женска особа склона пићу. – Она је често ћевлика, пропила се 
(Изв). Имало је у наш комшил㎘к неколко жене ћевлиће (Пир).

ћевти несвр. фиг. узалуд гунђати; узалуд галамити. – Што – ти се врљи, 
тој ти је доста; мож около само да ћевтимо (Зав).

ћел – туга/ћелтуга ж дубока туга (са разлогом или без разлога) праћена 
одсуством било какве жеље. – Уватила га ћел – туга па само спи (Пир).

ћела ж арх. рана. – Имаше ћеле по – руће, по лице, гад да те је да га по-
гледаш (Зав).

ћелепош м бела платнена капица која се носила испод барле. – У град се 
носило ћелепош испод барлу, бела капица оди платно (Пир).

ћелеп㎘шњак м стара, прљава и изобличена капа (код старе и запуште-
не особе). – Турила на главу ћелеп㎘шњак, некак㎘в качкет (Пир).

ћемана ж рет. виолина. – Свирило се у моје време у цовару, дудук, двојће, 
гајде, даире, ћеману (ВЛк, Пир).

ћенка несвр. говорити плачним гласом (уз пренемагање, по навици). – 
Мајћа ми нешто ћенка, жали се, болна је (ТД).
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ћерај м келнерај. – У ћерај смо спали у стару кућу (ВСв).
ћесап м посл. припремљена сума новца за куповину. – Јесап, ћесап, торба и 

штап, това је трговина (Пир).
ћесери несвр. досађивати гунђањем и неоснованим приговорима. – Немој, 

жено, више да ме ћесериш да те не бијем (Км. Цер).
ћећече несвр. тихо мекетати (коза). – Коза мрмрче кад је за јаренце, 

ћећече кад је пол㎘ка и врека кад је јако (ТД).
ћијанка ж шаљ. према глаголу ћија несвр. кијати учестало кијање у друштву. – 

Кад се неколко њи исћијају, чула сам на седенћу, каже се: – Ама се исћијасте, 
направисте голему ћијанку (Пк).

ћијовска г㎇тка изр. велики гутљај. – Дај малко да пинем, да отпијем 
ћијовску г㎇тку (Вој).

ћико прил. рет. како. – Е, ћико пројде на пазар? (Об).
ћилавци м мн. безвредне ствари. – Ћилавцити твојити да си узнеш, 

смитају ми (Дој). Пошли смо сас мужа за ћилавци по њиве (ВС).
ћилерче с дем. 1. собичак за чување веша. – Ја се у ћилерчето преоблачим 

(Гњ). 2. прозор од иже према тераси. – Некој наѕрну из ћилерчето, виде ме да 
краднем, и ја побего (Пн).

ћилибар м огрлица од ћилибара са разнобојним перлама. – Ћилибар, ма-
ниста бела и жлта на огрлицу, носила се само кад се појде у цркву на голем 
празник (Пир).

ћилим м поњава са потком од разбијених крпа. – Ћилим је црга с натку 
од дрндано (Км).

ћилимар м трговац ћилимима. – Кривошија је бил поштен ћилимар (Пир).
ћилка несвр. пеј. споро се враћати и млатарати предметом за који су га 

послали. – Не ћилкај мањето, одма ми га донеси (Пир).
ћил㎘ц м мн. ћилци м мн. немоћне и безвредне особе. – Пошли смо с мужа на 

њиву ко ћилци, нам неје место там, стари смо (ВС).
ћима несвр. 1. махати. – Она му поче ћима из возат (Брц). 2. фиг. косити. – 

Цел д㎘н сам ћимал, руће ми отпадоше (Дој).
ћине се от – срце изр. родити. – Неје њој се ћинуло от – срце, па да у боли 

за њу (ВЛк. Вој).
ћипел㎘к м купућа вода; врела вода. – Оно жега, (као) ћипел㎘к, а она по-

шла на пијац (Пир).
ћипи у кућу изр. фиг. свађати се (често) – У њину кућу поче да ћипи, да 

се бију (Пк).
ћипне му крв изр. јако се наљутити, побеснети. – Готово, ћипнуло ми је 

крв, са че се бијемо, мужу, па кво буде (Зав).
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ћиримиџија м циглар. – Ћиримиџија сам постал у петнајес године, да се 
мож преранимо (Кс).

ћисак м бот. велики киселац Rumex acetosa. – Ћисак, тесни му листовети, 
искара ѕукат, жвачемо копат (Соп).

ћисала врба ж бот. ракита. – У моју Јању рећиту окамо ћисала врба, ја си 
у и сьг тека окам (К – Јњ, Ста).

ћисала чорба изр. чорба од расола са паприком и другим додацима. – 
Ћисалу чорбу од расол често смо јели (Нш).

ћисалка круша ж бот. врста дивље крушке. – Ћисалка круша је добра за 
оц㎘т (ВС).

ћисалкова шума изр. лишће дивље јабуке намењено бојењу пређе. – За 
чинилку ћисалкова шума се користи а дрво не (ТД).

ћисалковина ж дивља јабука (стабло, кора, лишће). – Ћисалковину смо 
користиле за чинилку (ТД).

ћисало месо изр. пеј. фиг. женска особа. – Деда ми је рек㎘л да немам рабо-
ту с ћисало месо, него да си гледам школицуту (Брц).

ћисало на – нос (иде) изр. јадити се и ћутати. – Оно ми иде ћисало на – 
нос, иде, иде, ама си прећута (Вој).

ћисало цедено млеко изр. цеђењем угушћено кисело млеко. – Ћисало це-
дено млеко, овчо или крављо, млого је добро мезе за пред госје (Брл).

ћисал㎘ц м бот. киселац Rumex acetosa i Rumex acetosella; уп. ћишељак. – Има 
ћисал㎘ц, па диво зеље, па штављак (Дој).

ћиселица ж бот. дивља јабука. – Од ћиселице прајмо оц㎘т (Сук. Јал. Вој).
ћисер м тесла, кесер. – Копа корито сас ћисер (ТД). Сас глето и сас ћисер 

га длбе (Ру).
ћитка ж 1. кита (цвећа). – Невеста носи ћитће на пазуће (ВРж. Рос). 2. фиг. 

вуна на глави овце као украс. – Има овце које не карају ћитку и шију, оне су 
гуљаве (Зс). 3. ћитка голема изр. фиг. а. прилика за гордост, понос. – Завршил 
њим син школе големе, ћитка је голема (Кр. Пир). б. ирон. велика срамота. – 
Черката њу че роди а још девојћа; това је, за њу дигноглавесту, ћитка голема 
(Пир).

ћитнаста кокошка изр. кокошка са израженом ћубом на глави. – Имам 
једну ћитнасту кокошку (Б – Са, Гњ).

ћитчица. Иструже на ћитчице изр. скине младу кору (леске) у виду рас-
треситих лоптица. – Бељак оди лесковину истружем на ћитчице и јаганци 
га ручу сирово (ТД).

ћићија ж рет. нож преклапач; стар нож. – Ја си носим ћићију за појас, да 
пуштам крв на овцу (Нш).
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ћиу-ћиу, ћиу-ћиу узв. при подражавању пушчане паљбе. – Ћиу-ћиу, ћиу-ћиу, по-
чеше меткове да пролате окол мене (Јал).

ћишаво паче изр. пеј. болешљиво и нејако створење. – Она је ћишаво паче, 
све болна, на работу у поље не излази (Пн).

ћишалка ж мера од три нити у пређи са мотовила; уп. ћишалка. – Тријес 
жичће у пасамце, а три у ћишаљку; десет чишалће у пасамце (Ру).

ћишаљћа ж в. ћишалка. – Три конца у ћишаљћу, а десет ћишљће у пасамце 
(Бе).

ћишељак м в. ћисал㎘ц. – Ћишељак жвакамо па ни ћиси (К – ЦВ, Пир).
ћишка несвр. рет. говорити уз плач. – Болно, па си повише ћишка, и ка 

орати ћишка, све завикује (Цр).
ћокне свр. ударити рогом; убости. – Крава ме беше ћокнула па сам ле-

жала у болницу (Б – Км, Пир).
ћорави дни м мн. дани немоћи, старост. – Че зачувам паре за ћорави дни 

да има (Зав).
ћоравци м мн. арх. 1. кратковиде очи. – Почеше ми дрљавеју ћоравцити 

(Чин. Сук). 2. шаљ. наочаре. – Дај ми ћоравцити да уденем иглу (Пир).
ћорачћи прил. сад. 1. на слепо, не гледајући. – Напипа га, најдо га ћорачћи 

(ВРж. Кр). Слушам се ћорачћи (Држ). 2. фиг. без стида, без поштовања реда. – 
Дошла сам ћорачћи, ништа нес㎘м донела (Јел).

ћорламе. На ћорламе изр. невољно; срдито. – Не дава ми га како се дава, 
него ми га дава на ћорламе (Рс).

ћорлук м притајен пркос којим се изазива и понижава друга страна. – 
Удара му ћорлук, као срамује се од мужа прву ноч (При).

ћор㎘ц м мн. ћорци немоћна (и полуслепа) стара особа. – Ти нечеш да не 
идеш при теквија ћорци да ти праве смешку (Гос).

ћорша м 1. слепац. – Ћорша се у теб загледал (СГл). 2. фиг. глупак; не-
спретна особа. – Ћоршо ћорави, што си не гледаш пред – нође?! (Пн).

ћосавац м зоол. мала црна птица која напада грожђе, кос. – Ћосавац је 
црн, а грозјар㎘ц сур (Вој). Ћосавац је црн, има пократку кљуницу од шморца 
и једе по једно зрно, а живи више на глисте и на сливе маџарће (Ру).

ћош м тераса; балкон. – Ту смо спавали на ћош (П – Кр, Пир).
ћоше. Држи се за ћошетија изр. пијан. – Поче се често држи за ћошетијата 

и поче да бије женуту (При).
ћошница (кућа) изр. кућа са терасом. – Његова кућа је кућа ћошница, 

прва надол, че у видиш (Бз).
ћоштичанин м ветар који дува из правца села Ћуштице. – Дувају два 

ветра – ћоштичанин и крив㎘ц, али је крив㎘цат поопасан, најде све рупе и све 
живо раскрива (Зс).
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ћуало с, мн. ћуала, в. ћувало. – Ћуала се ућутала, буће се ујечале, па је страш-
на планина, стра ме да замркнем (К – Ћу, Пир).

ћувало с мн. ћувала зоол. ћук. – Ћувало се оглашава ћу – ћу, ћу – ћу (Ста).
ћулавчица ж дем. купаста папирната кеса, фишек. – Тате, купи ми онова 

што – је како ж㎇чка у ћулавчицу (ВЛк).
ћупе с купасти лимени жижак на петролеј или зејтин, са фитиљом и 

без стакленог цилиндра. – Башта ми је на ћупе целу ноч правил тишљарај 
(Д – Сн, Пир).

ћуприја ж основна греда, носач кровне конструкције. – Това је дрво от-
секал за ћуприју на кућуту, поди њега су нашли некоји тепсију злато (Вој).

ћурументија ж врста минералне смеше којом се лечи стока (коњи, 
свиње). – Ћурументија је лек за црвени ветар (Пн).

ћустек м мн. ћустеци делови рибарске мреже у виду џепова, тамо где је 
олово. – Имам мрежу с ћустеци, с њу ловим рибу (НМл).

ћутлија м рет. особа која нерадо говори. – Ја сам причлија човек, ја не во-
лим да се дружим сас ћутлију, сас човека који само ћути (Јел).

ћутук м фиг. глупак; незналица; невешта особа; особа без заната или 
школе. – Остал сам ћутук, без ништа, без занат (Рос).

ћутурес, -та, -то рет. који има велику главу. – Његов ов㎘н је по – ћутурес 
од нашетога (Зс).

ћућуковац м 1. зоол. мала шарена птица која се оглашава са ћук – ћук – 
ћук, пупавац Urara erors. – Ћућуковац чини ћук – ћук – ћук, његова песма 
таква (Зс). 2. руг. Топлодолац. – Топлодолци се облаче шарено а неукусно, па 
и зовемо Ћућуковци, а они се љуте, псују (Зс).

У

у предл. 1. за; по. – Идемо у сено (Ста). 2. од. – Иде ко старц у сто – године 
(ДД). 3. са. – Док – је бил у брајћа све је он овчар бил (Пк).

уаленица ж размажено женско чељаде. – Она је уаленица, че требе ти 
њу да слушаш, не она тебе (Брл).

уалина ж геогр. угнути део, увала. – Уалина местото, убава трава там рас-
те (Јел).

уаме свр. пеј. оженити, удати. – До – га не уаме, па после че се и он на-
викне на мукуту како и ни (Кр).

уапе се за дупе изр. касно увидети своју крупну грешку, покајати се. – Че 
се уапеш за – дупе, ама че буде доцкан (Држ, Трњ. Кр. Пир).

уара се свр. упропастити се; повредити се. – Уара се човек с голему ра-
боту, упропасти се (Бе). Уараше ми се прсти на – руће од коминете (Пк).
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убавач㎘к, чка, чко лепушкаст. – Беше убавачка женица, вредна, мирна, 
ама умре без време (Ор). Поје се у песму да је најубавачка девојачка младос 
(Соп).

убавил м рет. шаљ. лепотан. – Мојат убавил продал јагнето а требал је на 
доктуратога да га донесе (Д – Пг, Км).

убанѕови се свр. олењити се. – Тија банѕа кад се убанѕови не мож га по-
кренеш (Пир. Држ).

убије (се) свр. повредити (се). – Како да затвори вратишата, оштипу га, 
убије си прс (Јал). Пази да ме са – срповете не убијеш (Изв).

убије душу изр. премлатити. – Умодрил га, убил душу (у њега) (Ш).
убијен, -а, -о трп. пр. фиг. оштећен усев (од запаре, града, мраза, слане, 

јаке росе, биљне болести). – Убијено, шмркнуто, нема ништа од лук овуј 
годину (ВСв).

убијен коњ изр. коњ чија је леђа повредило седло или самар. – Убијен 
коњат, огулило га седлото. Коњ или магаре тешко заздравују кад се убију, не 
здравеје засвет (ТД).

убикови се свр. укрутити се; не прихватати чињенице; супростављати 
се већини. – Добил конску памет, па се убиковил, па ни натам ни навам (Пир).

убило га бриђе изр. бриге су га сатрле. – Убило га бриђе, черка му 
јединица зађинула у најбоље године (Об).

уближњи, а, о близак. – Он је уближњи комшија твој, че му однесеш ама-
нет (Брл).

убоклуџави свр. запрља смећем и прашином. – Пази да не убоклуџавиш 
џемперат окол плевуту (Вој).

убрани свр. одбранити. – Залуду га браниш кад не мож да га убраниш, 
големо је зло направил (Сук, Вој).

убрашни се свр. запрљати (се) брашном. – Леле, убрашнила сам се све 
(Држ).

убрбости свр. рећи одједном много и неразумљиво. – Она нешто убрбости 
на врата и отиде (Бз).

убрди свр. усправити. – Беше убрдил јексер да пробуши гуму (Рс).
убрдо прил. навише. – Лаје, ћевка куче убрдо (Мр).
убрчи се свр. шаљ. кочоперно се држати (бркат мушкарац). – Убрчил се, 

дигал главу високо и прети (Цер).
убуђаје се свр. убуђавити. – Не остављај га на полицу; оно се там убуђаје 

и ишчамреје (Б – ЦЈ, Гњ).
убучави се свр. очешљати се изазовно, рашчешљати се. – Те тек㎘вја, убу-

чавил се беше, убаво момче (Зав).
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уб㎘зди се свр. (почети) ширити непријатан мирис. – Запраји се да сам за-
спала, и он леже до мен, уб㎘здел се на рећију (Бла).

увалица ж 1. геогр. угнуто место, (мала) увала. – У увалицуту легло и за-
спало, там га најдомо (Вр). 2. угнуто место на телу као последица повреде. 
– Тув има увалицу куде се беше убил (Вр). 3. анат. сузна јама код овце. – Ува-
лица испод око на овцу што има, там с нож б㎘цкамо да капе крв (Д – Рд, Пир).

увезе му се у главу/увезе му се у мозак изр. наметнути се (слика, мисао). 
– Грожљива ствар је оно било; тов ти се увезло у главу (Зав). Беше љута, и то 
ми се увезло у мозак (Тм).

увеје се свр. почети јако вејати снег. – Увеја се, упада се снег и ми раз-
манумо да идемо по наваџил㎘к у Присјан (Пир).

увеличава несвр. хвалити. – Млого увеличава синатога, затова вој се 
смејемо (Пет).

увети се свр. искрзати се од употребе и стајања (комад одеће). – Уветила 
ми се вутарката, требе ми нова (Цр).

увијалче за ногу изр. кожни умеци или крпе у опанку и око ноге. – 
Увијалчета за ногу од кожу, а могу и од крпе (Мр).

увисне се свр. окитити се плодовима (воћка, парадајз, боранија). – Пре-
родило, па се увиснуло, само што се не скрше гране (Пс).

увити (се) свр. рет. омршавити (од глади, болести, бриге). – Арне увитила, 
не знам от – какво је закасала (Сук).

увитли га изр. принудити; строго усмерити. – Увитлимо га веч, очемо да 
га женимо (Гра).

уводљив, -а, -о стидљив: послушан. – Срамежљива је, уводљива је, а нам 
теква требе да ни слуша (Вој).

увредно прил. увредљиво. – За њега је увредно што га на свадбу несте по-
звали (Кп). Мало је може увредно, али че кажем (Зав). Увредно му реко, пре-
груби малко (ВЛк).

уврља се свр. почети разбацивати предмете на све стране. – Кад се рас-
пуца, па кад се уврља, чудо напраји (Цр).

уврсти се свр. 1. упарити се. – Уврстил се с Гордану, отидоше нагоре као 
замајани (Зав). 2. поћи заједно; постати оно што и вршњаци. – Да имаш 
менђушће, па кад отидеш на – оро да се уврстиш у девојће (Изв).

уврти свр. пеј. запрљати руке или ноге (блатом, тестом). – Увртела нође, 
па узела оп㎘нцити у – руће (Гра).

уврти се свр. упрести се. – Власата в㎇ната, лоша, д㎇га, на витиљи се увр-
тела (ТД).

уврчи се свр. почети фијукати. – Уврчу се тојађе, бију се момчетија у 
Височћи Одоровци (Д – Рд, Пир).
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увуњари се свр. 1. усрати се. – Напил се на свадбу, па се увуњарил уз 
астал (Сук). 2. фиг. обрукати се. – Он се увуњарил, погазил реч и другому про-
дал њивуту (Вој).

угасал перф. од угасне, фиг. бити јако болестан, јако се приближио смрти. 
– Старцат веч угасал, чекају га да испушти душу (Сук. Ру).

угаси се свр. фиг. презепсти; предуго гладовати; преморити се. – Цел д㎘н 
газимо рекуту па угасомо оди студ (Пк).

угасне свр. фиг. умрети; нестати. – Излезомо на злак, че ни буде, да не 
угаснемо (Зс).

углаба се свр. 1. тонути. – Иди по на суво, немој толко да углабаш колата 
(Вој). 2. фиг. сувишним напрезањем постиже супротан резултат. – Што – се 
више правдаш, више се углабаш (Пет).

углаве прил. са врховима насупрот састављеним стаблима или мертеци-
ма. – Кошара је појата за овце и коњи, углаве и сводасто изведена одозгоре, 
са – сламу покријена и нема унутрашњи зид, слична на вејник (Мр).

углоби се свр. потонути (у блато, дугове, бруку). – Углобил се до – гушу 
у дугове (Држ, Трњ).

угревује несвр. жустро и кочоперно покушавати наметнути своју вољу. 
– Она гладна, само угревује, само т㎘пче (Вој).

уготко прил. угодно; по вољи. – Кад ми неје нешто уготко с деца, ја им 
кажем и она ми се не љуте (ТД).

угужва се свр. изгужвати се. – Кудељћуту намотамо да се не угужва (ВЛк).
удара се несвр. рет. подударати се, поклапати се. – Година с годину се не 

удара (Пир).
удари усови изр. вет. добити запаљење (дојки, вимена). – Удари усови у 

виме, пазимо га да је чисто (Мр).
удлбин прил. дубоко. – Падал је удлбин окол двајес метра (СГл. Бла).
уд㎇бује се несвр. фиг. заљубљивати се. – Како се уд㎇бује у њу, она почиња 

да га води за нос (Вој).
удоваља несвр. чинити некоме по вољи, угађати; уп. удовољује. – Невеста 

мора свакому да удоваља да не иде окање по њу (Тм).
удовољује несвр. в. удовољава. – Све у је деда купувал, удовољувал у је у све 

(Гос).
удомује несвр. налазити други дом, удавати. – Женете ју, удомујте ју (Црв).
удрви реп изр. подићи и тако задржати реп (пас). – Кучето удрви реп и 

отрча преди овцете (ТД).
удрви цигару изр. пеј. пушити. – Са младе жене удрве цигару, пију каветија 

и оговарају се (Рас, НМл).
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удроња се свр. обући много дроњавих хаљетака. – Што – си се тека 
удроњала ко баба (Чин).

удума свр. 1. уговорити (веридбу). – Удумамо, Каја че ни буде снаа (Вој). 2. 
рет. превидети; заборавити. – Договарамо се убаво, ама ја сам това удумала 
(Дој).

уд㎘гне свр. подупрети. – Кад нешто притури да потпре, да боље стоји, 
кажемо д㎘гне га, уд㎘гне га (Соп).

уђињује несвр. пропадати; боловати и умирати. – Слабо врба уђињује 
код нас (Зс).

ужегава се несвр. загревати се; знојити се (од рада, одеће, топлог време-
на). – Че стурим џемперат, да се не ужегавам док сечем (ВЛк).

ужили се свр. фиг. стећи поверење и постати врло близак. – Да идем сас 
њега две – три вечери, да се ужилим, па че видиш како че ме узне (Зав).

уж㎘гли свр. упрегнути, ујармити. – Уж㎘гли воловети, одма че поодимо у 
дрва (Цр).

узбаша ж представник села у време турске власти. – Бимбаша је кмет у 
село, а узбаша је преседник (Рос).

узбрдо прил. право навише. – Једна смрака, има у само у Брезовик, она 
расте узбрдо (Зс).

узбујала работа изр. лудовање; забава; обављање сношаја. – Не стављамо 
се (само) за узбујале работе; стављамо се да се договарамо (Брц).

узбује свр. рет. узнемирити. – Гаџа се у кошницете и узбује пчелете (Рг).
узвишно прил. навише. – Идем узвишно, нечу да слазим у села (Зс).
узгладан, -дна, -дно гладан. – Дојдо узгладна и наједо се за двојица (Б – Дч, 

ЦД).
уздравица, исполајте! изр. наздрављање при нуђењу гостију за столом 

пред почетак оброка. – Ајде, гости, добре дошли, уздравица, исполајте (ТД).
узд㎘њује несвр. уздисати. – Само лелече, само узд㎘њује, и кад има зашто 

и кад нема зашто (Бер).
узел м мн. узелје 1. рет. чвор на дрвету. – Дрвото има млого узелје, че тупи 

трупачат (Дој). 2. фиг. чвор нас концу, канапу, конопцу. – На з㎘л узел врзано, 
прекотруп (ВРж).

узимал лопату у – руће изр. радио је тешке физичке послове. – Питај га 
прво да ли је узимал лопату у – руће, па после оцени да – ли може да ти буде 
зет (Пн).

узими свр. засштитити од мраза одлагањем у трап или подрум (кром-
пир, репу, лук). – Ја узими кромпир да не измрзне (Дој).

узнак прил. наузнак, полеђушке. – Легне узнак и тека му пројде д㎘н (МЈ). 
Кад – би се унуцити заженили ја би легал узнак од радос (ТД).
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узноји се свр. ознојити се. – Де да се одморимо, да испрајм грбњакат, ја 
се узноји (Тм).

узрта се несвр. загледавати се, пиљити. – Научило да се узрта у жене 
(Орљ).

уигра свр. почети нервозно ићи назад (и напред) (о коњу). – Коњ када 
уигра, уигра, уплаши се од свирџије (ЦД).

уида несвр. 1. уједати. – Не плаши се, окучило се на Благовес, не уида 
(ВЛк). 2. нагризати. – Турила сам крпу са – сол преко коруту. Солта уида, једе 
дрвото, коруту (Д – Пг, Пир).

ујане с кола изр. прећи колима преко препреке. – Ујане с колата знакат и 
колата се преврну (Бла).

ујарми свр. фиг. оженити и тако обавезати да ствара дом и породицу. – 
Ујармише и њега, оженише га (Држ).

уједе свр. рет. појести. – Ћутете деца, че дојде баба – рога да ви уједе (Јел).
уједе се свр. успротивити се; одбити сарадњу. – Девер ми се уједе па нече 

да иде на мос, а ја по њи прегази рекуту, а била сам привремила (ТД. Соп).
уједе се време изр. мет. погоршати се метеоролошко време. – Боже, што 

се уједе овој време, не дава ни да косимо ни да жњемо (Бз).
ујер㎘ми свр. упрегнути (запрежна говеда). – Ујер㎘ми воловете и прати 

детето у воденицу да докара брашно (Вој).
ујестри се свр. пеј. в. ујостри се (1). – Ујестрило се дете на тарабе и бере 

црешње (Рас).
ујет, -а, -о неспособан; неспретан; спор у послу. – Оно ујето, нити раз-

бира нити може брже да работи (Држ).
ујета ж шаре на грудима на кошуљи. – Ујета зовемо шаре на груди на 

кошуљу (Вр).
ујечи се свр. почети јако зујати (о мувама). – Пладницете се ујечаше, 

опече жешчава (ВРж).
ујостри се свр. пеј. 1. попети се; уп. ујестри се. – Ујострил се деда у крушу-

ту да бере круше с руће, тека му поблађе (Пир. Бе). 2. рет. пеј. попети високо. 
– Ујострила паницете високо, не могу ђи докачим (Пк).

укара се свр. рет. почети се свађати. – Када се ја укара, не знам што све 
реко, да простиш (ТД).

укове свр. фиг. онемогућити покрете, паралисати. – Уковало ме па не 
могу да мрднем (Пир).

укове га изр. добро се замрзнути (блато, снег, лед). – Студ голем, уковало 
га (Сук. Км).

укоњари се свр. одупирати се притиску да ступи у брак. – Укоњари се, 
нече се жени, ората не помага (Гос).
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укоњи се свр. рет. пеј. очврснути. – Са ме климакс пројде, са сам се укоњила 
и ништа ме не боли, са могу да влачим (Држ).

укопеша се свр. рет. превртати се при парењу (о змијама). – Змијете се 
укопешале, само се превртају једна преко другу преко здравацат и преко руз-
маринат (ДД).

укоси свр. рет. жигати, болети. – Све ме укосило, уребрило и уболело од 
работу (Зав).

укости се свр. мит. очврснути (тенац, вампир). – Када таја душа у први 
четирес д㎘на најде вино, пијење и једење, она се укости, увампири се (Пк).

укот㎘нчи се свр. рет. пеј. укочити се. – Оѕебо, па се од тија ветар укотьнчи 
(При, Пн).

укрља се свр. удебљати. – Удебелила се, па се укрљала, па се љуља сла-
нината на њу (ВЈ).

укросни свр. рет. увести основу у разбој. – Основуту после уведу у разбој, 
укросне ђу (Пир).

укрши се свр. окитити се мноштвом плодова (о воћки). – Кајсијете ро-
диле, па се укршиле (Пет). Круше, сливе, укршило се све од род (Изв).

укумри се свр. заћутати и намрштити се. – Укумрила се нешто комши-
ката, а не казује зашто (Рос).

укуткује несвр. држати на окуп, у целини. – Несте да се поженим, него 
укуткува, укуткува, па ми с㎘в имот остаде на синатога (Држ).

улезне у брзину изр. шаљ. опити се и почети неодмерено и много прича-
ти. – Са је улезал у брзину, са че чујеш од њега какво ти се не слуша (Пир).

улеле узв. очајања. рет: јао мајко! – Оно ми је дошло до улеле (Бла).
улењави се свр. олењити се. – Млого се је улењавила, и удебелила, више 

не личи на убаву жену (Бер, НМл).
улитено прил. глатко, јако клизаво. – Оно је толко улитено да не смејем 

да станем на ледат (Пир).
улови га к㎘ша изр. шаљ. олењити се. – Мани га, уловил га к㎘ша, не пушта 

га на никакву работу (Кр).
уљаје свр. попрскати (водом, сирћетом, зејтином). – Уљајемо земљу с 

воду па изметемо, за од б㎘ле (Дој).
умекчи се свр. омекшати; учинити да омекша. – Сипувал воду да се 

умекчи земљата (Сук).
умеџу прил. између. – Умеџу њи има некаква расправија голема, али не 

знам за какво (Б – Др, Пс).
умеша орату изр. побркати личности и ток догађаја. – Поче да прича па 

умеша орату и не разбрамо га какво је тел да каже (Јал. Сук).

– 319 –



Драгољуб Златковић922

умешује се несвр. мешати се. – Швика, ока, умешује се на људи у кућу 
(Зс).

умиља се несвр. умиљавати се. – Кад ти се умиља Цолин човек, пази се; 
тија че ти подвали (МЛк).

умит м грабова метла, метла од прућа. – Умит је дрвена метла за трљак 
и за двор да метемо (Зс).

умлати свр. премлатити. – Изльгаше га да сам ја крив и он ме умлати за 
ништа (Гњ).

ум㎇сти свр. премлатити. – Премлате поп – Санду, ум㎇сте га (Км).
умоломочен, -а, -о трп. пр. који је на измаку снаге (болестан, уморан, гла-

дан). – Цел живот сецало, работило, а са умоломочено седи и чека смрт (Пк. 
Рас).

умоломочи (се) свр. 1. преморити (се); исцрпсти се. – Умоломочимо се 
сас женуту од работу, једва се дом врнумо (ВЛк). 2. одузети снагу (човеку, 
животињи); угњавити; убити. – Од големо милување децата умоломочише 
мачето (Кп).

уморија ж рет. велики умор; смрт. – Това је уморија, смрт, да се дрва на-
беру ночу и да се одвезу у Пирот (ДД).

умрготина ж намигуша; подругљивица. – Оно несу жене ко жене, него све 
умрготине, важне се праве, умргују се једна на другу и на свакога кој пројде 
(Пир).

умрда се свр. почети се кретати у свим правцима (народ, стока, змије, 
инсекти). – Пролетњо време, умрдало се стока и народ по поље (МЈ).

умрзне свр. рет. смрзнути се; заледити се. – Обрнуло време ладно и на 
Џурџовден умрзла стока (Гос).

умрл, -а, -о умро. – Тија старц је умрл, заминул је (СГл. Гос).
умртвоше се свр. пеј. умртвити се (од пића, болести). – Напију се па се 

умртвошу, па не знајеш да ли си прош㎘л поред кацу или поред човека (Об).
унаѕади свр. уназадити. – Болка унаѕади човека (Пк).
униже свр. нанизати. – Жлтице унизане од пупак до гушу (Бла).
унизи свр. понизити. – Сад нема за кво да га поштујем, не волим га, че га 

унизим још – повише (Б – Сц, Пир).
унити конци изр. повезати конце (при ткању). – Унитимо конци кад 

ткајемо ћилим (Пир).
уоколен, -а, -о трп. прид. (јасно) заокружен. – На крупнуту садину дојде 

чулумката више уоколено (Зс).
уочи се свр. рет. напасти изблиза гледајући у очи. – Он се уочи у мене, не 

могу да се спасим од њега (ТД).
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упад м женидба – удадба која нарушава поштовање степена сродства. 
– Има упад понегде између сродне фамилије (Ос).

упепељави (се) свр. запрљати (се) пепелом. – Како се толко упепељави да 
ти се само очи виде (ВС. Рас).

упережи се свр. припремити се за свађу. – Мож се упережи и да дојде пак 
да се кара (Сре).

упестиљи се свр. учинити одузетим, паралисати. – Стревило у на њиву, 
там се упестиљила, улогавила се одједнуш (СГл).

упетличи се свр. почети се кочоперити. – Упетличи се, па работи и оно, 
а пијано (Кп).

упитови се свр. припитомити се. – Лисицете се упитовиле, оне сас козете 
све (се друже) (Јел).

упламтеје свр. распалити се; жестоко болети. – Љуто, љуто, па ми се 
упламтело у жељудац оди љуто, па боли оди љуто (Зав).

уплатка свр. нехотице попљувати причајући дуго изблиза. – Прича, при-
ча, прича, па ме све уплатка (Пир. Гњ).

уплив м удео; право на боравак. – Малко насади колко да има уплив у 
градинете (МСв).

упљувана работа изр. лоше обављен посао, брука. – Куде – год да пратим 
моја деца, неје ми упљувана работа (Бла).

упосли свр. запослити. – Баба ни сви упослила, нема џабе седење (ВЛк).
упрасно прил. напрасно. – Упрасно умре, срцето му отказало (Пк).
упрашљави (се) свр. запрљати (се) прашином. – Улазил при стокуту с нов 

капут и све га упрашљавил (Изв. Трњ).
упрдопаси се свр. осилити се, не поштује никаква правила понашања. – С 

њега нема ората, млого се упрдопасил (Пк).
упре га пут изр. довести пут; омогућити случај. – Упрл ме пут да видим 

и твојуту жену (ДД).
упреѕа се несвр. фиг. преузимати велику обавезу. – Немој там да се зетиш 

и упреѕаш, това је голем јер㎘м (Км). Жени се, упреѕа се, тура јер㎘м на шију 
(Изв).

упркља се свр. упрти терет, натовари се. – Упркљаше се, натоварише се 
и однесоше брашново (Ш).

упрло коса у камик изр. не моћи (ићи) даље. – Упрло коса у камик, не 
може више напред (Бе).

упролет прил. спролећа. – Ти да дојдеш у Дебели дел упролет, да видиш 
кво је ц㎘внуло по ливаде (Зав – ддл).

упрчка се свр. пеј. умешати се и пореметити (ред, односе). – Док се не 
зажениш, до тува је живот; после се друђи упрчкају (Пок).
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упусти се свр. допустити момку оно што се не сме, упустити се у сек-
суални однос. – Девојћа се упусти, младос је това, и после дојде до зло (Соп).

упут м савет; упутство; васпитање. – Дај упут на дете да умеје после 
да се управља (Ос).

ура – сура узв. галама; свађа. – Ура – сура, муж у бије, јури, пијанштина 
(П – Сц, Вр).

уребри свр. болети у пределу ребара. – Све ме укосило, уребрило и убо-
лело од работу (Зав).

урипује несвр. 1. фиг. непромишљено се упуштати у ризичан посао. – Немој 
да урипујеш тека, теја паре че мора да врчаш (Вој). 2. изр. урипује у голем 
бумбак изр. улазити у велики ризик; срљати. – Са урипује у голем бумбак, 
не знам да – ли че да исплива (Рс).

урита се свр. почети ритати. – Урита се коњат, не мож га потковемо 
(Кп).

урица се несвр. преузимати обавезу; обећавати. – Неје се урицала да че 
га узне (При).

урнебес м велика галама; гужва; свађа. – Диѕаш урнебес бес – потребу; 
неје све твоје, него је и наше (Држ).

урнисано место изр. упропашћена плодна површина. – Што – га је место 
урнисано за теја куће; тув је било трава или се раџало берећет (ДД).

урнише се свр. сам себе уназадити. – Ти си се урнисал сас тија кредит; 
убаво ти рекомо да га не узимаш (Дој).

урнчи ћитће изр. пеј. понети ките; окитити се. – Леле, урнчимо ћитће, 
заћитимо се и појдомо на еро на перо (Дој).

уроби свр. заробити. – Ја уроби два војника и откара ђи у команду (Изв).
уроњен, -а, -о трп. пр. рет. закопан; сахрањен. – Тројица сина су ми живи, а 

тија син ми је уроњен, уроњен, не може главу да дигне (Кп).
урочишта у брочишта изр. бас. нека иде зло тамо одакле не може да се 

врати. – Нек иду урочишта у брочишта, а ти да си жива и здрава (Рос. ВРж).
уруб м зан. јединица мере код старих абаџија. – У седлото два черека, 

јед㎘н уруб, два греја (МСв).
урубница ж лажна невеста са којом се изводи предсвадбени обичај 

(урубница, лада, дена). – Урубница је онај девојка која је била прва девојка 
на младожењу (Рос. Д – Мо, Пир).

урутка ж сав алат и прибор који је потребан да се изведе одређени посао. 
– Мој брат док поправи сву урутку, па после че ми оре (Цер).

упутује несвр. упућивати, усмеравати. – Ако је стока, тражи да ђу 
упутујеш (Д – Пг, Пир).
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усади к㎇к изр. повредити кук; ишчашити кук. – Усадила сам к㎇к па не 
могу да одим (Чин).

усева се свр. фиг. почети жестока пуцњава. – Усева се борба, Бугари 
пуцају на нас и ни на њи (Сук).

усере работу изр. обрукати се. – Мани, немој њега да водиш, че усере 
работу (Зав).

усили свр. 1. присилити (претњама, наговарањем). – Усилише ме, при-
премише ме и зачас ме оженише (Ор). 2. изр. усили болка појачати се бо-
лест. – Усили ме болка, не могу да мрднем (Пк).

усиљава се свр. појачавати се (ватра, жега, болест). – Усиљава се болка 
проклета, не знам как㎘в лек да тражим (Пет, Вој).

ускачује се несвр. пети се (уз дрво, зид, стену). – Ускачујемо се уз дрвја, 
тражимо гњездала (Вој).

ускоруша ж бот. оскоруша. – Ускорушу смо имали, тој сам млого волела 
да једем (П – Шљ, Пн).

ускрци м мн. 1. отпадак од платна при кројењу. – Мајсторат од ус-
крци направи капу за моје сиротинско дете (Пир). 2. отпадак од конца при 
ткању. – Кад доткавујемо од основуту остану ускрци (Вој). 3. отпаци и други 
материјал који могу да се искористе за израду разних производа. – Там ус-
крци има, машине (Рс).

ускуиче се свр. почети скичати (свиње). – Свињокоља је, ускуичале се 
свиње по село (Дој).

ускупно прил. заједно; целовито. – Наше село неје ускупно, него на мале 
(Ш). Сеното довеземо и зденемо на једно место, да је ускупно за зиму (Соп).

ускутњак м мушко дете из куће или блиске родбине које се даје невести 
да га помилује, пољуби и дарује, пре него што уђе у нови дом. – Он ми је бил 
ускутњак, братанац је на мојега мужа (Зав. ВЛк. Цр).

усмете работу изр. запетљати се; не умети решити проблем; наћи се у 
великој опасности. – Кад се човек уплаши, и мен се това дешавало, он усме-
те работу, па на нигде (Грш. Сук).

усмради работу изр. изневерити очекивања; не оправдати поверење; 
лоше обавити посао. – Ти усмради работу, обрука ме, немој више за ништа 
да ме молиш и кумиш (Чин, Вој).

усмрделњак м загађен комад веша. – Нечу више залуду да ти перем 
усмрделњацити (Сук. Вој).

усни се свр. задремати; заспати. – Усни ми се с његово валење; саде он 
знаје и има, а нема за кво куче да га ване (Пк. Рас).

успарина ж мет. запара. – Успарина времето, све ме боли и немам вољу 
за ништа (Гњ).
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успарљиво време изр. мет. запара. – Успарљиво времето, дооде лоши об-
лаци и вет㎘рат се поче обрча; че слази бог наземи (Вој).

успевује несвр. успевати. – Плитка њивата, не успевује моруза у њу (Пок).
успира несвр. заустављати; задржавати. – Наидоше диве свиње право у 

загон, гоне и ловци; ја и нес㎘м успирал (Зав).
успраји (се) свр. усправити се. – Б㎘дњакат успраји уз кућу до врата (Ш). 

Успраји се, брани се, не давај да те газе (Мр).
усравци м мн. који је запрљан изметом; који је слаб, закржљао. – Остала 

ми само два – три јаганци усравци (Гос).
усрца је изр. гневан је. – Кад је јадовит, кад је усрца, оче да ме ошамари 

(ЦТ – Грацко, Гњ).

уста. На сва уста изр. сви о томе причају. – Ш㎘пчем ти да никој не чује, 
да неје на сва уста (Чин. Пир).

устал, а, о имперф. рет. порастао (дете, девојка, момак). – Кад смо устале 
големе девојће почеле смо да носимо мајчин литак венчални (Д – Вч, Км, Пир).

усталамбаси се свр. наметнути се (као гост, садруг). – Усталамбаси се 
па све уз мен, не могу да се курталишем од њега (Вој).

устрану прил. скраја, по страни. – Запереста коза је бела коза са црну 
малу шару која иде као устрану (СГл).

устрашљив, -а, -о плашљив. – Бил сам дете и бил сам малко устрашљив 
(ТД).

устребан, -бна, -бно потребан. – Ако ти је устребан, че ти га дадем (ТД).
уструпица ж скок из места. – Ја уструпицу рипну, уструпачћи, и надрипи 

га (Д – Ву, Пир).
устручи се свр. упарити, поставити паралелно (гредицу, поњаву). – 

Уструче се две руде, две струће за санће за превоз (Гос).
устује свр. покушати уклонити. – Црвик кад улезне у дрво ти му не мо-

жеш ништа; мож га устујеш, мож све да работиш, он си врти (Бла).
устуцује несвр. задржавати; враћати назад; спречавати у намерама. – 

Почемо да устуцујемо невестуту, млого брљива, не знаје за меру и границу 
(Пет).

усукан, -а, -о трп. пр. фиг. мршав; слаб. – Усукан дојде, рећијата га усукала 
па станул ко вретено (НМл).

усуне се свр. фиг. 1. покрити се; увући се. – Усунул се у гуњу, само му се 
очи виде (При, Пет). Усунула се кришом у црђете и там заспала (Јал). 2. кришом 
ући (лопов). – Усунул се у ижуту и украл погачу из црепњу на тетку си (Пк).

усупротиво прил. насупрот; наспрам; преко пута; близу. – Нашата је кућа 
усупротиво његовуту (Бе).
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усуче се свр. фиг. 1. повезати се неразмрсивим везама. – У деца сам се тьг 
била усукала, млого ситна деца (Држ). 2. имати превише разних послова. – 
Усукамо се у работе, не знајемо коју прво да работимо (Сре. Кр).

утаври свр. пеј. премлатити. – Уватили га у лозје и утаврили га, једва се 
је дом врнул (Цр).

утамани свр. фиг. појести (без остатка). – Баницата беше жешка и ни ђу 
све утаманимо (Пир).

утанаби свр. рет. уништити, сатрти. – Са че се све утанаби, уништи, за-
тре, све што смо стварали (Ру).

утврди свр. уверити се – Ја се закле и она утврди да не л㎘жем (ЦД).
утврди се свр. постати тврд. – Црепње кад газе, вреве: Да се утврди, да 

се утврди, да се утврди! (Зс).
утегари се свр. 1. укочити се. – Утегарило ме, не могу бе – штап да одим 

(Кп). 2. стиснути се, стегнути се. – Утегари се оди студ (Пк).
утепа пут изр. преморити се на дугом путу (пешак). – Оно те утепа онија 

пут, далеко, а у Нишор ми се (кад одмарам) придреме, и тека сам пропушил, 
научи се у мукуту (Гос).

утепана земља изр. 1. ораница под уништеним усевом после града или 
врло дуге и јаке кише. – Утепана земљата од ћишу голему (ПРж). 2. изр. уга-
жена ораница. – Земљата утепана од газење, мињувало стока, народ (Трњ).

утече му изр. безвољно обавити нужду (и у непогодној прилици). – Пушти 
га, утече му, ѕврцну, пуче дупето (Зс).

утиви се свр. навадити се. – Утивиле се жене у село и највише куде 
најубаву девојћу (Брц).

утик м пословна сарадња. – Праје си утик, рода су ближња (Вој).
утика се у работу изр. преморити се од многобројних тешких послова. – 

Утикала сам се у работу, немам време ни да једем ни нос да си обришем (Бер. 
Пет, Држ).

утика стоће изр. распродати стоку. – Утикамо стоће, не можемо с бабуту 
да работимо како – што смо могли (Рг).

утим прил. баш тада, утом. – Утим дојде ми тата из Шугрин (Ш. Мр).
утискује несвр. притискивати; смањивати животни простор; гушити. 

– Сви ни утискују са све стране, да ни море, највише Американцити (Рос, 
ВРж).

утиснут, -а, -о притешњен, гурнут у страну, потиснут, ућуткан. – Ја 
сам била утиснута, нес㎘м смејала ни реч да кажем (ВЛк).

утича мочка изр. не моћи контролисати и задржавати мокрење. – На 
старцатога поче мочка да утича (Зав).
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ут㎇цан човек изр. фиг. човек у великој невољи. – Ут㎇цан човек: жена му 
умрела, сирома, деца млого (Кр).

утмурен, -а, -о натмурен; нерасположан. – Убијен у пут, утмурен, умо-
ран дојде (Зс).

утоварач м утоваривач (човек, машина). – Повел сам два утоварача за 
дрва (Јел). Товаримо с утоварач големете буће (Дој).

утопи свр. фиг. потрошити све ради остваривања циља. – Утопил сьв 
имот само туј кућу да направи (При).

утрапи свр. наметнути некоме да носи (у руке). – Утрапи ми бебе у – 
руће, да вој чувам, а она се вану оро да играје (Сук).

утре се свр. пропасти, нестати. – Утьр се таја кућа, никој не остаде по 
њега (СГл).

утрка свр. изглачати (међусобним) трењем. – Утркам ђи, кештенити, да 
се сјају (Пет, Брц).

утркување с гл. им. од утркује се утркивање. – Унукат ме побеџује у 
утркување, па ми се смеје, радује се (Рас).

утрпи свр. 1. мет. проћи без падавина. – Времето се гуши, гуши, ама че 
утрпи (Чин). 2. уздржати се упркос (великом) изазову. – Не могла да утрпи, 
него се издрдњала (Сук, Вој).

утрскује се свр. кочоперити се. – Утрскује се бабичката да иде на свадбу 
и она (Вој).

утрчује несвр. утрчавати; поново улазити упркос неприхватању. – На 
једна врата да те бију, ти на другата утрчуј (Рас).

утурасује се несвр. пеј. наметати се. – Што – се, бре, утурасујеш тува, ка 
– те несмо звали да си ни гос (Дој).

утутук прил. убрзо. – Дојдоше утутук по вечеру, врнуше се на време (Рос. 
ТД).

утьноше се свр. вулг. тихо пустити ветар. – Нема – нема, па се утьноше 
(Пир).

ућитка се свр. окитити. – Ка би работил у банку на мене би биле ућиткане 
паре, а не конци (Пир).

ућуша м/ж онај који личи на ујака. – Ти си ућуша, на њега личиш (Пир).
уфука се свр. преплашити се. – Како ме виде да идем, он се уфука и све 

ми исприча како је било (Рос).
учака се свр. почети грактати јато (сврака, врана, дроздова). – Учакају 

се грозјарци, а ја окам и лупам у канту да ђи одбијем (Вој).
учвака свр. замазати пљувачком при љубљењу; изљубити. – Не чваке 

више детето, све че га учвакаш (Вој).
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учеличи се свр. фиг. очеличити се, ојачати. – Порасте, учеличи се и ра-
боти барабар с мене (Кп. ДД).

учита се свр. занети се у читању. – Ја се нешто овамо учита и заборави 
да појдем (Пир. Чин).

учурише свр. охрабрити некога да учини нешто недолично или штетно. 
– Пази да те не учурисују друђи зло да правиш (Рс).

уџамлика се свр. почети кукати и преклињати за помоћ. – Укука се, 
уџамлика се и ја му дадо (ПРж).

уџи прил. принуђен сам да. – Уџи, немам те куде, мора ти дадем (Цр).
уџипа се свр. почети се праћкати. – Уџипа се козетерината, не мож у 

удржимо (Зав).
уш реч. тобоже, бајаги. – Уш заспал беше (Пир).
ушије свр. упрегнути говеда у јарам. – Уши говеда и појдо да орем (Гос). 

Иди уши воловете (Б – Са, Пир).
ушика се свр. опити се. – Младожењата се убаво ушикал, че обрука не-

вестицуту нач㎘с (Пир).
ушиљи уста изр. истурити стиснуте усне. – Гледе колко је ушиљил уста, 

како гледа у виното (Рс).
ушљами се свр. израсти много бујног корова и затворити пролаз. – 

Ушљамило се бурјан окол појатуту, не мож да минеш (ДД).
уштавори свр. смежурати се (кожа старе особе). – Болка ме уватила, 

толко да сам се уштаворила (Пк).
уштлбочи се свр. препречити пут некоме. – Уштлбочи се будала и не 

дава ми преко њивуту да му минем с кола (Кр).
уштрови (се) свр. уштројити. – Уштрови се говедо, коњ, ов㎘н, а чука се 

када му се прећине жила с ударање (Пок. ЦД).
ушчуди свр. зачудити; запрепастити. – Цел д㎘н викам за тебе, комшил㎘к 

ушчуди (Гњ).
уш㎘шка свр. успавати. – Идем да уш㎘шкам детенцето па чу се врнем (Кп).
у㎘рмка (се) ћишица изр. почети непрекидно падати (ситна) киша. – 

У㎘рмка ћишица, че си идем (ТД).

Ф

фајта несвр. прскати водом и сирћетом управо изаткан ћилим. – Кад 
завршимо ћилим, чистимо га, прскамо га с воду (Пир).

фалело је изр. недостајати. – Малко је фалело да га опленѕим, живога да 
га одерем (ВЈ, Пир).
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фирмаџија м власник фирме; пословна особа. – Башта ми је бил 
фирмаџија, богат човек, а после рат све однесе (Пир).

Х
хаус м нов. неред, хаос. – Оно напрајено хаус там куде су пили (ВЛк).
х㎘ м жарг. час. – Седам х㎘ је, још неје време за аутобусат (Пир).

Ц
цајзла ж птица која живи у четинарским шумама и нешто је мања од 

врапца, обично има браон или црвену капицу, тамнозелено перје са жутом 
пругом преко средине. – Цајзла је помалечка од штиглицу и од врапца, а по-
голема од царића; има тамно – зелено перје сас жуту пругу ни(з) – средину, 
обично браон капицу, а једна има црвену капицу (Пир).

цакан, -а, -о леп; драг. – Ти си цакано девојченце, ти си бабино најмило 
(Пир. Вој).

цалав, -а, -о 1. приглуп, али добар и весео, и не брине ни о чему. – Он је 
цалав, наглупњичав а добар ко душа, и увек весел, и за ништа се не сећира 
(Тм). Када кажемо да је цалав више се на глупос односи, него на брљивос и 
друго (Цр). 2. који не уме да се понаша и који нема самоконтролу. – Цалаво је 
које не знаје ред и не знаје када какво че каже, да – ли је безобразно или неје, 
орати си редома (ДД).

цапа-тупа, цапа-тупа узв. којим се подражава корачање: – Цапа-тупа, цапа-ту-
па, уморни стигомо дома усред ноч (Пн).

цапка се несвр. претурати се; превртати се. – Змија се поче цапка пред 
мене, исплаши ме (Рс).

цапне свр. фиг. ухватити болест (за део тела). – Цапну ме грип бьш у 
носат, свитће ми излетеше (Зав).

цапне се свр. 1. преврнути се преко главе (особа, брав, змија, тољага у 
игри цапкања). – Саплето се и цапну се, падо насред пут (Гос). Цапне се преко 
тракторат и млого се повреди (Пир). Цапне се змија преко главу (Зс). 2. пасти 
у несвест. – Ја се цапну, падо у несвес (ТД).

царевина ж арх. рет. оно што се даје ономе ко влада (порез, разне дажби-
не). – Која да је влас, царевина се увек плачала (Гос).

царевица ж кукуруз. – Ми зовемо кукуруз царевица (Б – БД, Пир. Д – Ж, Пир).
царевчичи м мн. заг. цареви синови, принчеви. – Сви царевчичи у црвено, а 

сам цар у зелено (дрен) (При, Пн).
царовање с гл. им. од царује царевање; уживање у моћи, власти. – Мину и 

твоје царовање, са че смо си пак роднине како – што смо си некада били (Сук, 
Вој).
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царче с дем. и хип. прип. царевић. – Царчето се играло сас деца (Гос).
цастри се свр. грубо се чешати. – Само се цастри ко шугав (Б – Дч, ЦД).
цати несвр. рет. цветати. – Кажемо цвећето цьти, али сам чул од стари да 

кажу цвећето цати (Зс).
цацарка ж велика храстова шишарица. – Това што ти зовеш дудлен ми 

зовемо цицарка или цацарка (Гос).
цвекло с бот. цвекла. – Цвекло или ћишир има репољ што се једе; 

рендисујемо га па га једемо (Мр. Рс). Цвекло је шећерна репа (Ру).
Цвекло је лисјето, зеленото што беремо за чорбу, а онова што је уземи 

окамо ћишир (Вој).
цвелика ж в. цволика (1). 1. бот. кукута. – Цвелика расте д㎇шка, бело цьвти 

(Ру). Т㎘нак ко цвелика (Зав). Цвелиће има разне: једна је крупна, мирисна, има 
шупље стабло и жуте пеге на стабло. Има и ситна цвелика, она је најотровна 
(Зс). Цвелика има од две – три струће (Брл. Дој). Срам – трава је као цвелика, 
али прави грм; порано је било све црно, а само бело около (Зс). Цвелика, тој 
је посебно, а срам – трава, тој си је друго (Зс). Цвелика млада је најотровна, 
по од чемерикуту (Зс). Младу цвелику смо давали стока да једе, она неје тол-
ко отровна док је млада (Зав). Двоје цвелиће знам: једне расту големе, једне 
малечће. Од големото деца пушће праје (П – Пж, Орљ, Бз).

2. шупље стабло зељасте биљке. – Правимо прстење од стабло од цвели-
ку, оно је шупљикасто (К – Вр, Ш). Цвелика за шприцеви, правимо шприцеви 
од њу (Мр). Цвелика дебела, па има с㎇пће, па га зовемо трубељ (Зс).

цветес, -та, -то који је једнобојан и са белом шаром на глави (коњ, гове-
че). – Цветко че је коњ који има цветесту шарку на главу; а ако је кобила че 
је Цвета (ТД). Цвета кобила, цветесто које је (ДД).

цветуљћа ж девојчица која се развија и израста у лепу девојку. – Цветуљћа 
вашто девојче веч, почело се развива (Пир).

цвет㎘к м мн. цветичи мали цвет, цветић. – Бело цьвти, малечћи цветичи, 
држи се заземи (Зс).

цвећарка ж она која негује цвеће у врту у дворишту. – За девојче кажемо 
кад се роди да че буде водоноша, цвећарка, а за мушко да че је војник, овчар 
(ДД).

цвећетија с мн. разне врсте цвећа (у врту, букету, вази). – Отћинем по 
цвет од повише цвећетија и заћитим кућу на тија д㎘н (Гра).

цвећиште с пеј. од цвеће цвеће. – Това цвећиште ми па нешто омрзе, че 
садим друго (Црв).

цвик м 1. сурутка. – И сируткуту окамо цвик, кој – како (ТД). 2. кувана су-
рутка после издвајања урде. – Сирутку варимо, па се одвоји вурда и остане 
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цвик (Нш. Мр). Кад се сирутка вари добије се вурда, и тов што остане је цвик 
(Цр).

цвикне ветар изр. мет. почети јако дувати ветар. – Овам кад цвикне 
вет㎘рат, па сече (Зав).

цволика ж 1. кукута; уп. цвелика (1), цвелића. – Цволика, има у о(д) – две 
– руће: поголемата је окол ђубре и отровна је, а ситната је у шуму и једе у 
стока, блага је као тужни корен (Гос). Који је неискусан овчар, мож да натрује 
овце да полипшу све оди цволику, жлтеницу и детелину (Дој. Јел). 2. шупље 
стабло зељасте биљке. – И крз цволику се измлзе једна овца (Б – ГК, Пн).

цволичак м биљна заједница у којој преовлађује кукута. – Отидомо да 
косимо окол појату, оно само цволичак (Гос).

цврк м 1. млаз млека из вимена при једном стиску. – Сувомлећеста ов-
цата, нема два цврка млеко (ТД. Мр). 2. последњи млаз млека на крају муже. 
– Последњи пут када стиснем, това млеко је цврк (ВЛк).

цвркање с гл. им. од цврка (весело) кричање, подврискивање. – На свадбуту 
цвркање, веселба (Кп). Цвркањето не би (после на) арно (Брл).

цвркне свр. 1. крикнути на уво оном ко се јако уплашио да би се ослободио 
страха. – Уплашило се детето, цвркни му на – уво (Пл). 2. дем. измусти, муз-
нути. – Де цвркни му малко млеко у окото, боли га окце (Цр).

цвркни си на доду изр. вулг. не обраћај пажњу, гледај своја посла. – Не 
јадуј му. Цвркни си на доду, и се обрни, и гледе си работу (Дој. Пир).

цвркољ м (последњи) млаз млека. – М㎇зни ми једьн – цвркољ млеко (Зс).
цвркори несвр. дем. хип. кричати од радости (дете). – Цвркори детето, 

весело, заиграло се нешта само (Вој).
цврста дрва изр. дрва која имају високу енергетску вредност. – Габрова 

дрва, цврста дрва, тов су дрва (Пир).
цврсто прил. 1. јако. – Цврсто ударај с тупицуту да нема (ћилимат) церће 

(Пир). 2. много. – Псета се улају цврсто кад виде курјака (Б – ЦЈ, Гњ).
цврчи несвр. 1. пијукати тек испиљени пилићи. – Кад су малечка пиличи, 

там㎘н се извела, кажемо цврчу пиличи, а кад поодрасту тьг (кажемо) пијучу 
(Цр). 2. цврчи од ћисало изр. фиг. јако кисело; у току је алкохолно врење (у мле-
ку). – Млекото ћисало, па цврчи (Црв). Цврчи млеко ћисало када престоји (Цр).

цв㎘кот м 1. цвркут. – Разбуди ме на појату цвркот, тичичи почну да поју 
у сьвињало (Јал). 2. граја. – Дечишта се разиграла, иде цвркот, иде окање, 
обичам да ђи слушам (Сук, Вој).

цев м/ж рет. цев. – Дај ми тија цев, че ми требе за нешто (Пет). Нагурал по-
клопац у цевту (Сук).

цевара ж шупља свирала у облику цеви, цовара. – Тија старц је свирил у 
цевару (Цр).
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цеварка ж анат. бас. цеваница, потколеница. – Беге стра из ступала, беге из 
цеварће (МЈ).

цевчи несвр. пеј. аугм. пити без мере (воду, алкохолно пиће). – Немој толко 
да цевчиш воду, че те боли мешина (Км. Вој).

цегар м луксузна торба, плетена од прућа слична платненој торби, це-
гер. – Ја си на панаџур убав цегар купи, за на – госје кад појдем, или за у град 
(Вој).

цедилка ж крпа за цеђење (млека, чаја, воћног сока). – Цедилка је крпа за 
цедење. Сирње кад че туримо, намокримо цедилкуту, да се не вача сирењето 
(Зс).

цедилница ж метална или пластична цедиљка; цедиљка уопште. – Це-
дилница је метална или пластична цедилка (Зс).

цедилце с фиг. 1. мала упртњача као играчка за девојчицу. – На девојче 
направимо цедилце и оно се уврзује у њега, игра се, оче у све да је како њена 
мајка (Цр). 2. део праћке од канапа или гуме, подешен као лежиште за камен. 
– За прачку упреде поворку и направи цедилце са три чвора (К – ЈИ, Пир).

цедник м метална цедиљка од жице или ситасто избушеног плеха. – 
Цедник је оди жицу, плек, а од крпу је цедилка. Цедилка је и за сир (ТД).

цел, а, о цео; сав; читав. – Те га цел Јован, ако њега тражиш (Вој). Цело 
лето сам бил слуга у њи (Соп). Целу зиму неси сврчал у нас (Сук). Целу јесен 
си је тека, ни здрав ни болан (ДД).

целакобије ж мн. рет. народни лекови. – Баје и дава некакве целакобије да 
олечи онога који је болан (Б – ГК, Бла).

целко с мн. целка 1. мањи златник; ситан златни новчић. – Целко је малеч-
ка жлтичка како нок (Вој). 2. сребрн турски новац као украс на невестинској 
капи, кајци. – Кајца је капа украсена с паре, коланчетија има и на њи сребрне 
паре, целка (ВЛк. Рс. Вој).

целцијат д㎘н изр. читавог дана. – Целцијат д㎘н једе и рашетује се, а ка 
дојде мужат она се трупне у кревет па лежи (Цр).

цењен и увредан изр. држати до себе и лако се вређати. – Он је цењен и 
увредан, осетљив је на шалу и увреду (Зав).

цепарикаво лице изр. кошчато и гломазно лице. – Цепарикаво лице је 
големо, кошчато и грозно, а мизесто лице је које је малечко, округло и убаво 
(Сук).

цепенка ж в. цепленка (1, 2, 3) цепаница; будала. – Ви сте цепенће свити 
тројица; не можете ви да судите на народ (Км).

цеперикав, -а, -о који има грубо тело и ружну главу. – Цеперикаво, буа-
во, нек је богата колко оче, нечу да ме цел живот она води под – руку (Пок, 
ДД).
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цепкав, -а, -о који се лако уситњава цепкањем (дрво). – Најбољи бојаџ㎘к 
је од ћисалку; она је тврдо дрво и неје цепкаво (Зс).

цепленка ж; уп. цепенка 1. цепаница од 1 до 5 м или више, код припремљених 
огревних дрва за продају. – Цепленка кажемо дрво припремено за продаву 
за огрев, од метар до четри – пет метра и више (Ру). Цепленка је д㎇го дрво 
а труп је кратко дрво (Цр). 2. цепаница од кратко исеченог стабла дрвета, 
прилагођена огњишту или шпорету. – Дрвата исечена на труповчичи, па че 
и цепимо на цепленће (Цр). 3. фиг. будала, тупак. – Ти испаде најголема це-
пленка у твоју вамилију (Пет).

цепленка метровска изр. дуга цепаница (од једног метра); велика буда-
ла. – Ти си цепленка метровска, немам ја какво да расправљам сас тебе (Вој).

цеп㎘ц за разбој изр. прибор при ткању који који омогућава да су конци ос-
нове размакнути. – Цеп㎘ц: да се одбира зевта на цеп㎘цат; зевта да се отвори 
(Рс). Цепци држу платно да је разм㎘кнуто (ВЛк). У кросното се тури цеп㎘ц и 
се одбира и навива на кросното (Рс).

церезубав, -а, -о који има крупне ретке зубе који штрче. – Они све 
црвењасти љуђе, и церезубави (Зс).

цетка ж метална цедиљка (за млеко, чај). – Дај ми цеткуту да процедим 
чајат (Пир).

цив – цовара ж песн. дувачки инструмент, цовара. – За појас ти цив – цо-
вара / Под појас ти вакло јагне! (Ру).

цивка / ц㎘вка ж арх. врло уска цев; сламка. – Пије пол㎘ка рећију на цивку, 
а кажу и на ц㎘вку, од паздер, или на сламку (Цер).

цивкан м слинавко; онај који је назебао па слини. – Ја стану цивкан, еве 
неколко д㎘на држи ме голема кашљица (Јел).

цивкана ж слинавка; балавица. – Стану веч девојћа а имаше си све цивће, 
клобуци и гмурци на – уста, па смо ђу окали цивкана (Пир).

циврик м рет. слина. – Обесил си циврик ко Слава Виденћин (Цер).
цига – мига изр. 1. руг. на рачун просјачења Цигана: – Цига – мига, товари га (Вој. 

Пет). 2. узв. којим се подражава звук виолине: – С цигуљће се усвирили: цига – мига, 
цига – мига (ПРж. НМл).

циганин м зоол. 1. врста мале црне птице. – Циганин, црно као враб㎘ц 
(Зс). 2. фиг. врабац. – У Гостушу врапца окамо циганин, што је црн, шалимо 
се (Гос).

циганска вуруна изр. сунце. – Припече циганската вуруна, нек се 
понагреју оѕебли (Пир).

циганско падалиште изр. успутно коначиште скитница; прљава и за-
пуштена кућа. – Че попрекречимо малко кућуту, понапуштили смо ђу лето-
ска, станула циганско падалиште (Сук.Чин).
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цигансћи п㎘ж м зоол. рет. пуж голаћ. – Голити п㎘жови зовемо цигансћи 
п㎘жови (Зс).

циганче с зоол. мала црна птица која напада пшеницу. – Циганчета су 
малечка и црна, и млого праве штету у зрело жито (Пк).

цигарка ж хип. цигарета. – Идем да си купим цигарће (Зав). Нити цигарку 
нити пије, добро момче (Бе).

цигуљћа ж 1. предмет на коме може да се свира, подешен или не (играч-
ка од кукурузовине, лист пшенице, лист хартије, чешаљ, даска на врати-
ма). – Свирила сам у цигуљћу, у лис од жито зелено; деца, играмо се (Чин). 
Цигуљћа може да буде чешаљ, лис од ретију, или кад се трљају врата с прс 
(Кр). С㎘г чу ти покажем како смо свирили на цигуљћу од шашку од морузу 
(ТД). 2. било који примитиван музички инструмент домаће израде. – Сами си 
правимо цигуљће разне и свиримо, играмо се (Цр. Чин). 3. свирала уопште. – 
Цигуљћа кажемо све у какво се свири (Зс). 4. жичани инструмент; виолина. 
– Виолину смо окали цигуљћа (ВЛк).

цијука несвр. цијукати. – У амбарат цијукају поганци (ПРж).
цијуче несвр. цијукати (мишеви, пацови). – Једни кажу: – Целу ноч 

цијукају поганцити! Друђи кажу: – Целу ноч цијучу поганцити! Важи се и 
једно и друго (Пир).

цима се несвр. трзати се; љуљати се. – Прећине се вол оди терет; цима 
се, цима, липше и готово (ТД. Цр).

цинигар м зоол. сеница; царић. – Тој тиче зовемо цинигар, у књиге је 
царић, гледал сам (Ста).

цинка ж слина. – Малијатог само бију, а оно пушта цинће до – уши (Рг).
цинка несвр. уњкати; пригушено плакати. – Научило да цинка, све ми 

кроз нос говори (Цр).
цинкулар м циркулар. – У сало украли цинкулар (Ос).
ципелће ж мн. хип. ципеле. – Ајд се жени, сине, док су ми нове ципелћете, 

да не купујем друђе (за свадбу) (Пир).
ципељаци м мн. пеј. аугм. ципеле. – Ципељацити сецаше башта ми, нат㎘кне 

ђи на нође (Пир). Колко сам њим само ципељаци почистила (Пир).
цици га изр. ударити песницом или лактом (у нос, чело, потиљак). – Кад 

би те, дете, цицила ти би се брзо оћутало (Б – Ос, Пир).
цицијар м шкртица. – Они су цицијари, коди њи се нема наједеш (Зав).
цицка се несвр. сакупљати се, гомилати се (вашке). – Вьшћете се цицкају 

окол ушити и на тилат (Јал).
цицри га изр. пажљиво поступати; држати као на длану (о особи). – 

Цицрише ђу, мазише ђу, држаше снауту на длан, а она побеже за другога 
(Пир).
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цицри (се) несвр. фиг. 1. вести (врло) ситне шаре. – Не волим да везем, 
требе млого да се цицри, без очи останем (Држ). 2. писати ситно (и лепо). – 
Кад писује, он цицри, цицри, цицри, ко да ниже маниста (Сук, Вој).

цовара ж 1. анат. цеваница; уп. цоварица. – Кокала су крупне косће – цовара, 
плечна кос (Дој. ДД). Задња нога има цовару, кључ, бутну кос и у њу је каш㎘к 
(Јел). 2. бутна кост и цеваница. – Испод колено је долња цовара, а изнад 
колено горња цовара (ТД). 3. дувачки музички инструмент, цовара. – Ја сам 
правил цовару од орлову ногу (Зс).

цоварица ж в. цовара (1). – Боли ме цоварицата, удари се оди дрво (МЛк).
цоварка ж анат. цеваница. – Цоварка је кошчина од колено до доле (Јел. Дој).
црвачћи бега изр. бежати (кричећи) главом без обзира. – Она бега 

црвачћи од њега (Вој).
црвеје – модреје изр. мењати боју под утицајем јаких емоција (беса, 

страха, стида, бола). – Разбеснеја се, па црвеја – модреја, али прећута (Цр). 
Он црвеја – модреја, па рече: – Боље да си ме убил, него што си ми това рек㎘л 
(Пир). Кад му рекоше за черкуту, он црвеја – модреја, па дорим позелене оди 
срам што га је млого обрукала (Соп).

црвен звездан м бот. врста лептирњаче у типу звездана. – Туј траву, што 
њу цвет личи на овчуту срамоту, окамо овча пичка или црвен звездан (Јел).

црвен качун м бот. мразовац Colhicum autumnale. – Црвен качун почне да 
излази подјесен, слана кад почне да се јавља (ДД).

црвена бука ж бот. буква Fagus sp. – Од црвену буку не пуца држаље, 
шиник, копања, растакаљћа, вретено, ложица (Зав – ддл). Црвена бука за кућу, 
јача је и у њу не иде црвик, али да не добива влагу (Ру).

црвена сараџица ж бот. врста шљиве. – Црвенете сараџице су јако слатке 
и добре су за рећију (Гос).

црвеначћи, чка, чко црвенкаст, румен. – Џурџил има крупан црвеначћи 
цвет као божур (Нш).

црвени ветар м болест која се одликује црвеним круговима на кожи. – 
Црвени ветар је това, штом се јављу црвени кругове на кожу (Кр).

црвени граор м бот. врста лептирњаче у типу грахорице као коров у пше-
ници који се пење преко класја и цвета црвено. – Црвенјат граор млого из-
лази на туја њиву и гуши му жито (Пк).

црвеникав, -а, -о црвенкаст; мутно – црвен; кафене боје. – Црвеникаво 
дојде парчето, каве – ренђија, не допада ми се за сукњу (Об. Чин).

црвеница ж 1. рет. врста трешње црвених плодова. – Има црешње црни-
це, белице, црвенице, у шуму све расту (Зс). 2. прошлогодишње лишће по 
грмовима као паша за овце у рано пролеће. – Овцете збиру црвеницуту по 
грмањети (ТД).
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црвеничава земља изр. тип земљишта са наглашенијом црвеном бојом. 
– Земљата црвеничава там, али на обрис, убаво ми жито раџа таја њива (Гос. 
Пок).

црвеничина земља изр. в. црвеничава земља. – Наша њива там црвеничина 
земља, посно, јалово, семето не мож да врне (Пн, МСв).

црвенкав, -а, -о црвенкаст. – Видова трава: једна плава, мушка, за муш-
ке, а црвенкава женска трава за девојче (П – Пж, Орљ, Бз).

црвенкес, -та, -то црвенкаст. – Кокошчице, малечћи цветичи, држи се 
заземи, и бело и црвенкесто цьвту (Зс).

црвеншко с поим. прид. руменило. – Ми смо црвеншкото изгубили одавна, 
пожлтели смо, потьвнели (Цр).

црвенш㎘к, -шка, -шко црвен; румен. – Убав човек, црвенш㎘к у лице (Чин. 
Вој).

црвењас – жлтуњав, -а, -о који има посебну отворено – црвену боју. – 
Женска видова трава је црвењаста – жлтуњава по боју (ВЛк).

црвењикав, -а, -о црвенкаст. – Мишко неје бил чисто црн, бил је по-
малко црвењикав (ВЛк).

црвијарка мува зоол. врста муве која иде на месо. – Црвијарка мува је 
крупна, на месо пада и сере црвчичи (Зав).

црвик м, мн. црвје, црви, црвици зоол. 1. црв. – Овој лето оди црвје закаса-
мо, нападоше (говедата) и у плодовети; кравете под опаш, воловети на моч 
(Зс). Мене стра црвје че полове овцете (Пк). 2. ларва (у плоду, брашну, месу, 
сиру, земљи). – Сирењето вануло црвје (Јал). 3. ситне црволике животиње у 
води. – Црвици има разни у водуту (Зс). 4. изр. има да ване црвје бити јако 
нестрпљив. – Не могу да седим целу зиму, има да ванем црвје (При).

црвјоше свр. 1. уцрвљати; постати неупотребљив; уп. црвљоше. – Сливете 
цврјосале, че и врљим (Пет). 2. фиг. умрети распадајући се постепено. – Нека 
га не пушту отам, там у тьвницуту да црвјоше (ВЈ).

црвљаци м мн. уцрвљали плодови. – Дала си ми црвљаци лешници (Бе).
црвљосује несвр. постепено се распадати (због црва, ларви, паре) (греде, 

дрва, кожа). – Црвљосују гредете од паруту што иде од говедата (При, Пет).
црвљоше свр. в. црвјоше (1). – Месото црвљосало (Цр). Сирењето че црвљоше 

ако га не редиш како требе (Соп). Штрокава си, непрана, па си се црвљосала 
ко црвива јабалка (Гњ).

црвуља ж крава црвене боје. – Имаше црвуља, црвена крава, њој сам се 
највише радувал (ТД).

црвик м мн. црвје, дем. мн. црвчичи. црв; ларва. – Црвијарка мува на месо пада 
и сере црвчичи (Зав).

– 335 –



Драгољуб Златковић938

црга козињавка изр. велика поњава од козје длаке (погодна за вејање 
пшенице). – Црђе козињавће за жито кад се врше, па вејемо жито на њу, не 
набива се прашина и осиљ у њу (ТД).

црга на поличће /на врце изр. врста поњаве према начину израде и из-
гледу. – Црђе на поличће на врце: једна ткаје сас совељћу а једна с поличку 
од дрво (Бз).

цревари м мн. 1. непозвани гости, који, по свадбеном обичају, долазе 
заједно са стругарима, који такође нису позвани, да поједу остатке са свад-
бе. – Увечер, на крај на свадбу, саберу се незвани гости цревари и стругари и 
траже да им се дава да једу и пију од тој што је остало (Цр). 2. руг. варошанин, 
онај који једе оно што сељаци бацају, црева. – Дошли цревари из град, они 
воле мувте да једу (Мр).

цревмуж м бот. сремуш, медвеђи лук Allium ursinum. – Ја сам јел цревмуж у 
Ћуштицу; он мерише на бели лук, има јак укус и тражи јак стомак (Бз).

цревушљаци м мн. пеј. црева. – Крчу ми нешта цревушљацити, не знам кво 
ми је (Вој). – Болу га цревушљацити (Цр).

цревушњак м зб. пеј. црева. – Узни мачкуту, па че збираш цревушњак да 
у раниш (Зав).

цревца 1. ж бот. баштенски коров Portilaca oleracea. – Цревца је коров у 
башчу; укрпи ко пипер (П – Пж, Орљ, Бз). 2. с мн. бот. баштенска коровска биљка 
која има ситне беле цветове. – Цревца су ситна, бело цветају и у градину 
расту (Зс).

цремуш м бот. сремуш, медвеђи лук Allium ursinum. – Врани лук и цремуш 
имају сличан лис, али је на цремуш поширок, како на зеље, једу се (ТД). Цре-
муш на баре има. Сличан на бели лук, има цвет; као бели лук шире и доле (Зс).

цремушница ж врста крушке ситног и слатког плода. – Крушка цре-
мушница има ситни и слатки плодови (СГл).

црепњаша ж земља погодна за израду црепуља. – Црепњаша земља има у 
Кукаљину парасину (Ру).

црепуља ж оштећена црепуља. – Кажемо црепња, а црепуља кажемо ако 
је оштрбена (ТД).

црепуљка ж дем. и хип. од црепуља. – Пекли смо леб у црепуљку (П – Ч, Пир).
црепурина ж 1. аугм. и пеј. од црепуља црепуља. – Тешка црепурината, не 

могу у подигнем (ВЛк). 2. крш од црепуља, ћерамида, грнчарије. – Црепурине 
у земљу наодимо там куде је млекарата (ВЛк).

црепутљаци м мн. 1. искрзани и окрњени судови од грнчарије (тестије, 
ибрици, ручконоше, тањири, шоље). – Че купим нови судове, нечу 
црепутљаци да ми красе кућу (Пок). Тов црепутљаци, старудија, нече си купе 
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нове стовне (МЛк). 2. крш од црепуља, ћерамида, грнчарије. – Окол водуту 
има црепутљаци, народ живил, воду точил (Пок).

црешњар м врста птице која се храни трешњама. – Једно – тиче иде на 
црешње, окамо га црешњар (При).

црешњова рећија изр. ракија од трешања. – Пекли смо и црешњову 
рећију, а сьг нема кој да бере, пропадају црешње (Рг).

црешњовка ж в. црешњова рећија. – Црешњовка је убава рећија, пекли смо, 
пил сам (Ру).

црквеник м црквено двориште, порта. – Сабрамо се у црквеникат, чека-
мо попатога (Брл).

црквенсћи, -ска, -ско црквени; који се односи на црквене послове. – До-
несе ми синат црквенсћи календар (Пн).

цркне свр. 1. црћи; умрети. – Кад липше брав, кажемо цркло (ТД). Овца 
липсала од болку, цркла одједнуш (Мр). 2. изр. цркло је дете на ућу да се 
метне деца, супротно очекивању, најчешће личе на ујака, женину родбину. – 
Цркло је дете на ућу да се метне, тека највише кажу свекрвете, љуте се (Кр).

цркљоше свр. руг. црћи; умрети. – Сељак си, сељак че си цркљошеш (Брл).
црмошњица ж врста слатке крушке која је споља зелена. – Црмошњица 

круша, зелена је однадвор, а унутра је гнила и блага како мед (Д – КВ, Пир).
црн пелин м бот. врста пелина. – Пелин је од две – струће: има бел пелин 

и има црн пелин (Чин. Мр).
црна бука ж бот. врста букве Fagus sp. – Црна бука је за осовине, процеп, 

јер㎘м, да му друга дрвја не опоју врат (Зав – ддл).
црна вьшка на васуљ ж зоол. инсекат који напада пасуљ на корену. – Има 

црне в㎘шће, иду на васуљ (Гос).
црна габровина ж бот. црни граб. – Има свинаковина, бела габровина и 

црна габровина (Зс).
црна жлтеница изр. мед. болест. – Оболела невестата од црну жлтеницу, 

од некакву страшну болес (Вој).
црна змија ж зоол. врста отровне змије која се одликује црном бојом. – 

Шаруља, краторепка и црнете змије су опасне; само воднете несу опасне 
(Ста).

црна лиша изр. мед. врста гљивичног обољења коже. – Кој има црне лише, 
на Џурџовден отћине туј травку, и бају му, и лиша одма нестане. Не памтим 
да ли беше раставичје (П – Сц, Вр).

црна садина ж бот. врста влатасте траве која расте у виду бусена. – 
Црна садина иде густо нагоре, а бела садина је пониска (Ру).

црна труба ж бот. врста јестиве печурке. – Има печурка црна труба, и она 
се једе (ВЛк)
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црна черемика ж бот. мтз. од чемирика врста чемерике Veratrum nigrum. – 
Црна черемика не цьвти, а оно што цьвти је отровно (Соп). Чемерика црна и 
бела, обе су отровне (Ру). Црна чемерика је опасна (Зс). Црна черемика трује 
стоку и сузбива шугу. Кувамо, па с крпу мажемо шугаву овцу, и добро лечи 
(Зс).

црне очи. Не иде за црне очи изр. не ићи без циља и без посла. – Ти не 
идеш там за црне очи, него народ да научиш (Зав).

црни брес м бот. врста бреста. – Главина је добра од црни брес, њему 
гранће иду надоле, а на бели брес гранће иду нагоре и он је ломав, неје добар 
за јер㎘м (Ру).

црни габар м бот. врста ниског и жилавог граба Ostria caprinifolia. – Црни 
габар је нисак, жилав и добар за умит (ТД).

црни гавез м бот. врста гавеза. – Црни гавез плаво ц㎘вти и има звонас 
цвет (К – Ћу, Пир).

црни глог м бот. врста глога чији се плод и лишће користе за лек. – Црни 
глог је за од срчане мане, башта ми га користи (Цр).

црни граор м бот. врста легуминозе у пшеници која се пење преко и обара 
је. – Л㎘скавка или црни граор, исто је, он ујаши жито и обори га (Пк).

црни јасен м бот. црни јасен. – Црни јасен је ситан и добар је за виле, а 
бели јасен високо расте и мож се од њега трупове режу за д㎘сће (Зс).

црни трн м бот. врста трна који расте ниско и има густе бодље. – Црни 
трн је за брану најбољи (Мр).

црни ћос м зоол. птица кос. – Питоми ћос, тој се може руча, а црни ћос не 
(Ш).

црниљњак м фиг. одећа која се носи у жалости. – Толко ми је натежало 
од овија црниљњак да не могу главу да подигнем (Цр). Чекам да мине година 
на свекра ми, да се спасим од овија црниљњаци (ВЛк).

црнка (кокошка) изр. црна кокошка. – Има кокошће д㎇ђе и црне како 
гавран, зовемо и црнће; саме се изведу у плевњу и излезну с пиличи (Мр).

црнка в㎇на изр. власна вуна од црне овце. – Црнка в㎇на је добра за чарапе 
(Брл).

црнко с поим. прид. црна боја; круг црне боје. – Кад се срамувал народ срам 
– трава је имала више црнко, са има мање (Гос). Тичо просо има зрнце белко, 
а на в㎘р малко црнко (Гос). Калушка овца уши калушести има: пола бели, 
пола црни, или окре очи има црнко (ДД. Ру. Зс).

црно трње с бот. в. црни трн. – Там куде расте црно трње, у трњети се за-
главила овцата (Гос, ВЛк).

црновлатица ж бот. црнкаста влатаста трава коју казивач не познаје. – 
Чул сам да има црновлатица трава, али ја не знам која је (Пк).
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црновршка ж бот. врста траве којом се лечи кашаљ. – Црновршка је лек 
од кашљицу (Б – Сл, Пир).

црновршче с бот. вранилова трава Origana vulgaris. – Црновршче је леко-
вита трава за од кашљицу, а и за од друго (Зс).

црнокласица ж бот. влатаста трава у типу безосног власена. – Црно-
класица је слична на овуј траву коју ти окаш безосни власен. Она има мали 
класовчичи, има плаво, наоколо цьвти, а високо расте (ВЛк). Црнокласица, 
говеда у једу, клас тамноцрвенкасте боје и као сабијена метлица уз вретено, 
као вијук, власен (Гос).

црномустаћититестач㎘к, чка, чко брз. онај који има црне бркове. – Ајде 
речи: – Црн човек црномустаћититестач㎘к (Пн).

црнопирица ж бот. пиревина Triticum repens. – Црнопирица дава добро 
сено, али да ти неје комшика уз њиву (Гос). Има црнопирица, а башка је пир 
(Бз). Сеното од црнопирицу, товаримо га с виле како – год жице за бициклу 
(Б – ДС, Бла). Црнопирица је за од град; клас као на јежевицу (Рг).

црнопирка ж бот. в. црнопирица. – Разликујемо пир и црнопирку, ни једно од 
њи неје добро у њиву да ти се усели (Ш).

црца несвр. цркавати; умирати као животиња. – Тека че црцамо, бабо, 
сами у кућуту, ко стока (Пок).

цршавче с дем. чаршав. – Дај ми цршавчето да га прострем на асталчето 
(Вој).

цука несвр. сисати. – На дете дадо прс, оно цука, цука (Брл).
цулач м пенис брава (овна, јарца, бика). – На цулачат ов㎘нат ванул црвје 

(Зав).
цур – цур изр. иде; полако иде, али напредује. – Цур – цур, че буде, 

посачекај још малко (Пир).
цуца несвр. клацкати. – Дај ми унучетата да ђи цуцам на колена (Рс).
цуцне свр. фиг. отићи на право место и завршити важан посао. – Нема кој 

да иде да цуцне, да тражи; нече ти никој ништа донесе (Брл).
ц㎘ка несвр. 1. пуцкетати (лед, стакло). – Ц㎘ка стаклото како газимо по 

њега (Пет). 2. куцати (сат). – Штом саатат мане да ц㎘ка, ја се одма разбудим 
(Рс. Кр). Само ц㎘ка саатат ц㎘к – ц㎘к – ц㎘к, ц㎘ка – ц㎘ка – ц㎘ка (Цр).

ц㎘ка пиличи изр. вабити пилиће. – Ц㎘кам пиличи да дојду да и нараним 
(Гос). Баци ни лешници и ореси и ц㎘ка ни ц㎘к – ц㎘к – ц㎘к (Гос).

ц㎘ка – ц㎘ка – ц㎘ка узв. којим се подражава куцање часовника. – Д㎘н – ноч, саатат 
чини ц㎘ка – ц㎘ка – ц㎘ка, не оћутује се (Нш).

ц㎘клаве очи изр. бистре очи, радознале; очи пуне радости. – Децата им 
бистра, имају ц㎘клаве очи (Пн).
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ц㎘клес, -та, -то који је радознао. – Он млого ц㎘клес, оче све да види и да 
знаје (Брл).

ц㎘кли несвр. бити пун сјаја, светлости; пресијавати се. – Жега голема, 
па путат дорим ц㎘кли (Пир).

ц㎘кь – ц㎘кь – ц㎘кь – ц㎘кь узв. који се више пута понавља при вабљењу кокошака: 
дођи, дођи! – Кокошће мамимо ц㎘кь – ц㎘кь – ц㎘кь – ц㎘кь или т㎘к – т㎘к – т㎘к 
(Цр).

ц㎘нка ж хип. црна овца. – Ц㎘нка ми је млого умиљата овца (ДД).
ц㎘р – ㎘р, ц㎘к – ц㎘к – ц㎘к узв. при вабљењу кокошака. – Ц㎘р – ьр, ц㎘к – ц㎘к – 

ц㎘к, пили – пили – пили, тека мамимо кокошћете (ТД).
цьти в. цати. – Гороцвет жлто цьти (Зс).

Ч

чаавања ж в. човања. – Кажемо чаавања тој што с њега гребемо брашно 
(Ру).

чав – чав – чав узв. којим се опомиње онај који заостаје у послу забављајући се 
причањем и посматрањем пролазника. – Чав – чав – чав, само се зачавујеш и ора-
тиш, ама не работиш (ВС).

чавања ж в. човања. – Чавање сам правил оди дрво, с њу гребемо брашно 
из мучник (Ру).

чавгар м безопасан пас који често кевће. – Кажемо да је кучето чавгар, 
само џавка (Цр).

чавезан, -зна, -зно паметан; свестан; прибран. – Нес㎘м чавезна с главу 
од бриђе (Зав).

чавка (чавкава) изр. хип. беба која радознало посматра оне који је 
окружују. – Чавко ти, чавко чавкава, како ме убаво глеткаш (Пир).

чавчаг м 1. шупаљ ваљкасти дрвени предмет за захватање брашна, от-
ворен са предње и горње стране. – Чавчаг је грепка са – дршку, дојде као 
издубљен тањир са – једну – дршку (Тм). 2. вулг. вулва. – Кад се шалимо, жен-
скуту работу окамо мокруља или чавчаг (Зс).

чавка несвр. галамити; мољакати. – Зашто да идеш да чавкаш, да 
џамличеш свакога (Зав).

чавчаљ м дрвена пастирска чаша. – Овчар си сам направи чавчаљ, дрве-
ну чашу, и с њу си пије воду (Пк, ВЛк).

чавче бабино изр. бабина драга унука. – Чавче бабино, оно си бабу воли 
(Вој).

чавчица ж дем. хип. вулва (код мале девојчице). – Чавчицата ти се види, 
девојћо, покри се (Сук, Чин).
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чавчичи. Гледа у чавчичи изр. зверати. – Ене га там седал и гледа у 
чавчичи (Пир).

чагав, -а, -о 1. који има ману у очима. – Чагава је, има ману у очити (Рос, 
ВРж). 2. који има црну шару на глави (ован). – Ов㎘н који има црну шару на 
главу, кажемо чагав ов㎘н (Зс).

чади се несвр. излаже се диму, задимљава се. – Чадим месото над 
огњиштето, да ми замерише малко на дим (Соп).

чај за грло бот. лековита биљка за лечење грла Delfinium consolida. – На-
берем си чај за грло да си имам преко зиму (Гос).

чаир м турц. рет. ливада. – Децата излезну на чаират да се играју клису 
(Пир).

чаји несвр. 1. шиштати сирово дрво у огњишту, пушити се, и (споро) 
горети. – Чају дрвата, сирова су (ВРж). 2. фиг. не померати се; дангубити. – 
Седне уз огњиште и чаји, това му је цел д㎘н работа (Вој).

чакавац м зоол. дрозд Turdus iliacus. – Чакавцити слету у лозје и зачас на-
праве голему штету (Пет). Чакавци и грозјарци, исто је (Држ).

чаканац м косачев чекић за окивање косе. – За косу за ковање носим 
наковању и чаканац (Гра).

чакмара ж зграда од кованица пуњених блатом; старинска кућа од чат-
ме. – У Сопот сламња кочина, сламњи кров, плевња и чакмара кућа (Ру). – 
Чакмара је зграда од пруће (ВЛк).

чакр(е)тало с део воденице који тандрче у додиру са воденичним каменом 
који се окреће, чекетало. – Кој – како, кажемо чакртало, чакретало, чекре-
тало (Чин).

чакун м мет. каћун Colchicum autumnale. – У Дојћинци кажемо чакун, а 
овам у П㎘клешицу кажемо качун (Дој, Пк). Чакун је старо име за качун (Гос).

чалабрц м нов. брзо обедовање с ногу. – Чалабрц је тиће од – ногу, на 
граб㎘ц (Пир).

чалдише свр. жестоко ударити клис у ваздуху у игри клиса. – Удариш 
клисат и он отскочи, па га сустигнеш с моткуту, погодиш га и чалдишеш га 
да одлети колко може подалеко (Пир).

чале с пређа на мотовилу. – Преџа на вртешку, тој кажемо чале (Бз)
чалка се несвр. изводити игру чалкање, гађање рупе предметом из руке. 

– Чалкање, чалку се деца, бацају из руку да се погоди рупа; које погоди, по-
бедило је (ВЛк).

чалкање с гл. им. од чалка се дечја игра гађања. – Чалкање сам најволел да 
се играм, свакога сам побеђувал (МЛк, Пир).

чалма ж 1. лоптасти облик кудељице на импровизованој кудељи. – В㎇ну 
врже на чалму, па преде (Брл). 2. пеј. фризура у виду ваљкасто пресавијене 

– 341 –



Драгољуб Златковић944

косе која подсећа на капу. – Чалмата ти млого добро стоји на – главу (Пир). 3. 
изр. че му туре чалму на – главу ирон. наградити; високо подићи. – И кво са: 
он си брата издал, а они че му туре чалму на главу (Вој).

чалнута година изр. изопачена година; неродна година. – Дојдоше чалну-
те године, сушне, неродне, немамо леб децата да изранимо (Зав. ДД).

чало с анат. чело. – С б㎘дњак, када угасне, сваку овцу по главу трљнемо, 
по чало (Зс).

чалобрцне свр. нов. 1. кришом узети; украсти. – Воли да чалобрцне у туђе 
(Ш). 2. вулг. водити љубав ван брака. – Нема – нема, па чалобрцне у чуждо 
(Брл).

чалће прил. без чарапа, на босу ногу. – Обул се на чалће (Зав).
чам м бор; боров трупац. – Довезал сам неколко чама за д㎘сће (ТД).
чама ж 1. потпуност, целокупност; неоштећена целина. – Старцат више 

неје у чаму, ишчамрејал (ВЛк). 2. изр. у чаму с памет излапети. – Седнем па 
си тумлачим, тумлачим: ја сам у чаму с памет (Зав).

чамба се несвр. купати се у реци са уживањем. – Отидемо на рекуту и 
чамбамо се и играмо по цел д㎘н (Рс. НМл).

чамиш м мн. чамишје неуравнотежена женска особа. – Закасамо од тија 
чамишје, само ни оговарају по село (Вој).

чамовина ж 1. трупац или даска од бора, јеле. – Требе ми чамовина, ам-
бар правим (Нш). 2. изр. мерише на чамовину приближава се смртном часу. 
– Старцат веч мерише на чамовину, дошло му крај (Цр).

чампав, -а, -о рет. трапав, неспретан; уп. чапљав. – Чампави двојицата, и 
он и она, ама је она повише чампава, испадају вој чаше из – руће (Соп).

чампурес, -та, -то нескладан, ружан. – Јагнето чампуресто, бије на алу, 
неје измично, згурено ко клувче (Зс).

чамуга ж (украшени) врх капе или штапа у виду кићанке, лопте. – Вла-
дика ме крстил у брлошку цркву, он је из Доћинци; имал је златну чамугу на 
штап (Брл).

чангрљив, -а, -о брбљив; неодмерен. – Чангрљиво, брљиво, одма ти казује 
у очи и какво мисли и какво не мисли (Мр).

чандијар м врста голуба који ниско лети. – Чандијарити су нисколетачи, 
чувал сам и њи (Пир).

чапарес, -та, -то ракљаст; чворноват. – За свинћу је добро чапаресто 
дрво од леску, буку или габар, по три крака да има (Бе).

чапаресто пошло изр. почети (супротно очекивању) лоше. – Одма је ча-
паресто пошло, несу могли да се сложе кој че командује а кој че слуша (Дој).

чапес, -та, -то 1. који има велике шапе (о псу). – Чапесто је куче које има 
бело на шапу, или ако је бело, има другу шарку на шапу (Пет). Нашето куче 
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има големе шапе па га крстимо Чапа (Сук). 2. који има супротно обојену по-
тколеницу или кичицу (пас, овца, коњ). – Окамо овцу чапа ако има шарку од 
колено надоле (Јал). Чапес коњ има како прстен на ногу, како чарапу да је 
обул (Рос, ВРж).

чапљав, -а, -о в. чампав. – Млого си чапљава, потроши ми чашете (Соп).
чапоњак м мн. чапонци, чапоњци папак код папкара. – Големи чапоњци 

додирују земљу, а малечћи чапоњци не додирују (Мр).
чапоњћа ж папак код папкара. – Чижмоша је бела овца на коју је једна 

нога до изнад колено обојена, од чапонћу нагоре ко да је чижму обула (При, 
Км).

чапор м в. чапур. 1. чвор на дрвету који штрчи, патрљак отсечене ракље. 
– Чапор је чвор на дрво који штрчи; мож да буде кад отсечеш грану, или се 
пречепи ластар па закача ногу, а мож да буде и високо кад се грана пречепи 
(Цр). 2. закуцан клин (у дрво, зид) ради вешања предмета. – Чапор је клин 
који набивамо да нешто задржава, да држи (Зав).

чапраг м 1. повремено прављење размака на зупцима тестере у току 
рада како би лакше резала. – Разводим зупци на тестеру, правим чапраг (ЦД). 
2. изр. прај чапраг олакшавати, убрзавати. – Дај мезе, да прајмо чапраг за 
пијење и једење (ЦД).

чапур м 1. чвор на дрвету; патрљак гране, рачва. – Острога за у дубар 
има више чапура, а с㎘брани (да су) више под в㎘р (Зс). 2. клин. – Набију се у 
труп чапурје, клиње, да држу солту (Зав. Ру).

чапурат, а, о в. чапурес (1). – Дрвото чапурато, не може за туја работу (ВРж).
чапурес, -та, -то 1. ракљаст; чворноват; груб, неуглађен (о дрвету). – 

Това дрво чапуресто (Вој). Че узнем чапуресто дрво, све че да те смлатим 
(Пир). 2. пеј. тврдоглав; непредвидив. – Чапуреста жената ми: тврда, не по-
пушта, несавладива (ДД).

чапурит, -а, -о који има више ракљи (о дрвету). – Кракљесто или чапу-
рито дрво има више, а расово дрво је када су две – расове (ДД).

чап㎘к м мн. чапци деч. чарапа. – Детето си изгубило чап㎘к па се развикало 
(МЈ, Кр).

чаралеја м заг. рабаџија. – Четри четирка /Два беђирка /И јед㎘н чаралеја 
/И јед㎘н баралеја (Цер).

чарапес, -та, -то који им прстенасту шару на нози (пас, коњ, овца, ко-
кошка, петао). – Имали смо чарапестога петла, а има и чарапесте кокошће, 
коњи, овце, кучишта (Соп).

чарапетина ж аугм. пеј. од чарапак, чарапок чарапа. – Ударен сас сврљишку 
чарапетину (Цр).

чарапка ж дем. од чарапа чарапа. – У голем стра на чарапћете побегал (Ру).

– 343 –



Драгољуб Златковић946

чарапчепина ж аугм. пеј. в. чарапетина. – Таја чарапчетина се поче расплита 
(Бе. Зав. Гњ. Цр).

чарапчичи с мн. дем. и хип. од чарапа дечје чарапе. – Убави си му чарапчичи 
исплела (Цр).

чарапчотина ж аугм. пеј. в. чарапетина. – Ја сам момче, нечу текве чарапчо-
тине да носим (Пс).

чарба ж рет. 1. сок из плода. – Чарба од вочће излезне (Ру). 2. чорба. – Чарбу 
смо правили од ливадско зеље, лободу, спанак, печурће, компир, лук (Ру).

чардак м 1. тераса (део куће). – Испред кућу чардак, там лети спимо 
(ВЛк). 2. саденут лисник у дрвету и на соје око њега. – Денемо шуму на 
чардак у големо дрво и туримо соје около (Зс). У дрво надрвњак денемо, а 
кажемо га и чардак (Мр).

чардоше свр. омађијати. – Чардосала га да се (не) ожени (ДД. Пк).
чарене да изр; уп. чирене да. 1. кл. дај боже да (не); не верујем да. – Чарене 

да не идеш, и ти да не појдеш (Цер). 2. вероватно не; дај боже да не. – Чарене 
да је било, прош㎘л (При). Чарене да неје било (Цер).

чаркови м мн. дугмад за свирање прстима на дувачком инструменту 
тромблону. – Тромблон има чаркови, по њи се свири с прсти (Пир).

чаршија ж улица са радњама. – Чаршија је там куде занатлије и трговци 
држу радње и имају муштерије (Пир. Гњ).

час. 1. изр. идем час зачас. – Идем час до сестру ми да питам (Пк. ВЛк). 2. 
изр. не – би тија час убрзо. – Не – би тија час, он дојде (Цр). 3. изр. неје по туја 
час не упуштати се у недоличне послове. – Краџа, льгање, преваре, ја нес㎘м 
по туја час (ТД. Км. Об). 4. изр. у тија час тренутно, у магновењу. – И деси се 
у тија час, разби се (Цр). 5. час и чес изр. част и поштовање, свака част. – 
Њему час и чес, спасил ме је главу да не изгубим (Цр. Вој).

часан, -сна, -сно частан; невин. – Снаа ми је дошла часна у кућу (Кп). 
Пази си лице, девојћо, часна да отидеш при мужа (При). – Он је часан човек, 
нече ти подвали (Сук).

чатрљаво прил. грубо. – Работиш и оратиш чатрљаво, срдит си нешта (Сре).
чауж м 1. шерет на свадби; учесник свадбе који има улогу да засмејава 

госте. – Он је бил чауж на млого свадбе, умеје да развесели народ (ВЛк). 2. 
изр. прави се на чаужа. – Немој се правиш на чаужа, него слушај какво ти 
кажем (Цр).

чауш м вођа сватова; весник који пре свадбене поворке стиже у 
младожењин дом. – Чауш води сватовете и трчи (с коња) да јави да свадбата 
с невестуту веч стиѕа (Сук, Вој).

чаш-чу изр. касније ћу. – Чаш-чу дојдем, не могу бьш одма (Вој).
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чаша ж бот. тиква лејка. – Овчар си носи воду с њега у чашу са – стисну-
ту дршку (Мр). Кратунка је крива, а чаша је права (Гос). Кратунка је кратка а 
чаша дуга; вода се носи, врже се дршка на кратуну (или чашу) (Ру). Чаша је 
сас праву дршку, а кратунка је сас загрлчесту дршку (Ру). Кажемо кратунка 
или чаша. Кратунка је сас кратку и дебелу, а чаша је сас т㎘нку и д㎇гу дршку 
(ВЛк).

чашка ж дем. 1. анат. зглоб; део кости који улази у зглоб. – Кошчине су 
косће које улазе у големи зглобове, и куде се састављу чашће (Јел. Дој). 2. 
чаша за ракију. – Чашће су за рећију а чаше за вино (МЛк).

чашурка ж дуга лејка. – Свирил је у чашурку (Пок. Гос). Чашурка има стис-
нуту дршку на средину, па у там просечу и отворе, и може там да се заврже, 
на срединуту, и да се носи на грбину (ВЛк).

чвака несвр. 1. мљацкати; жвакати безубим устима; уп. чвати. – Чва-
кам га, чвакам, ама немам зуби, не могу га згризем (ПРж, Трњ. Цр). 2. фиг. пеј. 
љубити. – Не чваке више детето, све че га учвакаш (Вој).

чвата несвр. в. чвака (1). – Чвата или чвака, кажемо кој – како, кад немаш 
зуби а жвачеш (Цр). Учватала се бабичка: чвата и пије, само смркче реткото 
(ТД).

чватање с гл. им. од чвата мљацкање; жвакање безубим устима. – Оно ми 
се смучи од његово чватање (Цр).

чвати несвр. в. чвака (1). – Чватим, чватим, дошло време бе – зуби да се 
раним (ЦД).

чвор м патрљак гране. – Чвор кажемо тој што остане на дрво кад отсе-
чемо с㎇п (Зс).

чвораив, -а, -о који има много чворова; уп. чворљив. – Несмо се тека до-
говорили: ти си ми довезал све чвораива дрва (Пк. Вој).

чворљив, -а, -о в. чвораив. – Чворљиво дрвото, неје убаво и тешко је за 
рендисање (Кр).

чворугљав, -а, -о који има чворугу. – Били га негде, главата му све 
чворугљава (Зс).

чврка несвр. (често) обављати нужду (због пролива). – Чвркам на сваћи 
саат, дај ми лек некакьв (Пир).

чвркне свр. 1. помусти један млаз, штрцнути. – Чвркне по неколко пути и 
пушти овцу недом㎇зену (Пк, ВЛк. Рос). 2. посрати се одједном (због пролива). 
– Детето чвркну насред собу, а у собуту п㎇но госје (Пир).

чвркољ м в. последњи млаз млека при мужи. – Још јед㎘н чвркољ и готово 
м㎇зење (Рос. Пк. Гос).

че несвр. рет. ткати. – Чемо памучно платно. Нити, набрдила, чемо сас њи 
(П – Пж, Орљ, Бз).
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че ми је толко изр. довољно ми је. – Че ми је толко (доста), не туре ми 
више (Пир. Соп).

чебре с мали чабар. – Имамо си посебно чебре за кисело млеко за зиму, 
усред зиму за свадбу (Зс).

чебрица ж дем. чабар. – Кајмак од сметану у чебрицу сипујемо (Ру).
чебрњак м 1. дебља мотка подешена за ношење терета удвоје (каце, 

бурета, чабра, казана, великог котла). – С чебрњак носимо кот㎘л наповили-
це (Б – Лс). 2. дрвена полуга за мешање млека које врије у казану. – Чебрњак 
је дрво с које мешамо млеко које грејемо у голем казан (Пк, ВЛк). 3. крива 
тољага за игру свинће. – Чебрњак је крива тојага за играње свинћу (Б – Лс).

чеб㎘р м чабар. – Чеб㎘р је потесан од каче (Зс).
чегаљива работа изр. пипав посао који се стрпљиво ради. – Чегаљива 

работа, тешка и пипава (Сре).
чегари несвр. тући. – Че те чегарим, једнуш да се оћутиш (Зав).
чегрче свр. 1. шкрипати. – Када дува ветар па се трља с㎇п од с㎇п, оно чег-

рче, плаши деца преко ноч (Пл). 2. грепсти ноктима. – Поганац негде чегрче 
(Цр). Чегрче мачката, ама не мож да увати поганцатога (Дој). 3. фиг. певати 
гласом који подсећа на шкрипање (О птици). – Чегрче пиле некакво, разбуди 
ме (ДД. Вој).

чезија. На чезије изр. на махове. – Пада ћиша на чезије, како на снопове, 
тека се види (Брц).

чезнеје несвр. туговати. – Нечу да ми дете иде долеко, да не чезнејем (Кр).
чекарче с мало пљоснато звонце од плеха за коње и магарце, мала клепе-

туша. – На козуту што и води вржем чекрче (ТД).
чеклес м рет. врста влатасте траве у типу латице; латица. – Има трава 

чеклес, како латица је (Пк, ВЛк). Чеклес и латица, исто је (Бла).
чекмара ж зграда од кованица пуњених блатом, старинска кућа од чат-

ме; плетара. – Чекмара: туриш диреци, исплетеш плот па измажеш плотат. 
Чекмара се плете, као да се усправе лесе, па измаже (Зс).

чекмеџе с кеса са новцем, златом. – При њи је чекмеџето, парете (НМл). 
Има он у чекмеџето паре, за њи се плаши (Сук, Чин).

чекрлија м разрока особа. – Он беше чекрлијес, разокав, па смо га окали 
Мија Чекрлија (Пир). Чекрлија је које има ману у очи (ВЛк).

чекртаљћа ж направа која плаши птице (у винограду, кукурузу). – 
Чекртаљћа дрнка, тресе и тичи бегају, плаши и (Зс).

чек㎘л м плитка ораница са много ситног камења, осетљива на сушу. – 
Чек㎘л је осетљив на сушу; ситан камен има млого, па га изоравамо, требимо 
(Орљ).
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чела ж зоол. пчела. – Лукања и Бела кажу челе, а Паклештица и Гостуша 
кажу пчеле (Гос. Зс).

челадинка ж бот. ситна јестива гљива са израженим шеширом, розе на 
наличју; уп. челединка, чељадинка. – Челадинка печурка: ситна, има широк ше-
шир, по млого расту заједно, розе наличје, драпаста по боју (Цр. ТД. Јел).

челебрка несвр. загађивати храну мешајући (прљавим) рукама по њој. – 
Не челебркај тува по шерпуту да те не бијем (Пир. НМл).

челединка ж в. челадинка. – Челединће печурће, и оне се једу; исте као 
рудњача, али бело наличје (Гос).

чељадинка ж бот. в. челадинка. – Чељадинће печурће у Шугрин се зову 
играорће; као у коло да су се уватиле па играју, тека расту (Ш). Чељадинће 
расту у круг и у тврдо место, песковито које дојде (Пок).

чељата коза изр. коза која се удаљава од стада и прави штету. – Коза 
беше чељата, прегризе млада садена дрвја док трепнеш, па у закламо (Мр).

чељатич㎘к, -чка, -чко прилично свадљив. – Свекрва ми је чељатичка, али 
је добра домаћица, паметна, збирала је дом (ДД).

чељато с поим. пр. бес; прека нарав. – Напел је се, че му прсне ж㎇чката од 
чељато (ВРж).

чељаче /чељаче с рет. (млада) особа. – Било је мирно чељаче; од мирно 
неје умејало по пут да оди (Зав). Черка ми је била чељаче без грешку (К – Вр, 
Ш). Унука му, побоље чељаче нема (К – Ћу, Пир).

чељато бравче изр. непокоран брав који трчи у штету. – Тај коза беше 
чељата, пакосник, штетник, качи се уз дрво, по стене (ТД).

чељи се несвр. 1. свађати се. – Она се само чељи с једну – другу, не умеје 
мирно да орати саш – човека (Гос). 2. мит. кревељити се и говорити изопа-
чено. – Он га помамил: – Дедино јаренце! а оно почело да му се чељи и да 
понавља: – Дедино јаренце, дедино јаренце! Одма видел да је сотона (Кп).

чељуска ж рет. (горња и доња) чељуст. – Кажемо горња чељуска и долња 
чељуска, и кажемо чељусте ме болу (ВРж).

чељустина ж чељуст. – Кад је била јаренце, искривили њу чељустинуту 
и после постаде грозна коза (Д – Ви, Јал).

чембер на косу изр. ојачани руб косе. – Изел се чемберат на косуту (Вој. 
Рос).

чемерика ж бот. чемерика. – Има чемерика црна и бела; црната је опасна 
а белата има цвет ж㎇т (Зс). Чемерика црна и бела, обе су отровне (Ру). Чеме-
рика, једна је класата, а друга се не класи (Зс). Чемерика једна дојде т㎘нка, 
а друга лебна (Зс). Чемерика трује на шећерину а не на горчину, пробал сам 
у (Зс). Чемерика, док је млада, отровна је (Зс). Да ти сварим чемерику да те 
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отрујем, да те не гледам (Мр). Чемерику варе па чапкају говеда од вашке и 
шугу; натопи и натрља с варену чемерику (К – Вр, Ш. Бз. ТД).

чемеричав, -а, -о који је закржљао (и има слаб апетит). – Чемеричаво 
јагне као недоспелац, кажемо прајено с пљунку (Зс). Кравата чемеричава на 
једење, че ђу продавам (ВСв. ВС).

ченабет прид. индекл. који је лош; који не одговара. – Он је ченабет човече, 
отето, лоше, задрто (Пир).

чепав, -а,-о пеј. 1. искривљених удова (или усана, лица). – Он има чепаве 
нође, влачи деснуту (Зс). 2. склон свађи и нарушавању реда. – Чепаво детиш-
те, упропасти ми тарабете (Мр. Трњ).

чепаво прил. изобличено; ишчашено; не поштује ред. – Тај овца све иде 
чепаво, само по њу трчим (Бе).

чепато прил. зло. – Све га работи чепато, наинат (ДД).
чепе му се уста изр. изобличавати се уста. – Бог му чепи устата, искри-

више се на – двапути (Зав).
чеперес, -та, -то који је изузетних способности за пентрање, која уме да 

користи и најмања избочења као могућност. – Дела је млого чеперес човек, 
уз најмазно дрво се мож укачи, или уз стену, кров (Рс).

чепи се несвр. 1. ширити ноге без посебне потребе и тако откривати 
стидне делове тела (женска особа). – Чепи се, изазива мужје који прооде по 
путат (Рс). 2. пеј. ругати се (уз подругљиву гримасу). – Како која жена замине 
по пут, она се све чепи по њу и опада ђу (Држ. Рс. НМл).

чепљази се несвр. пентрати се тамо где је опасно (стена, високо дрво). 
– Цел д㎘н се чепљазимо по шумакат да насечемо шуму за овцете (Пк. Рас). 
Чепљази се детето, чепљази, па тиће друсну наземи (Пк).

чепљанѕи се несвр. пеј. 1. дречати, викати. – Немој се чепљанѕиш да те 
још не бијем (Рос. ВРж). 2. кревељити се. – Она се само чепљанѕи на једнога – 
другога, оче да каже да је најпаметна (Јел).

чепљ㎘ц м особа која се (по навици) сваком кревељи, руга, подсмева. – До-
оди ми да утепам тога чепљ㎘ца, чепи ми се пред народ (Пир).

чепрак м 1. квадратни метални оквир са плазицом, иглицом на каишу 
(опанка, опасача); уп. чепрашка, чепрешка. – Отћину ми се чепракат, не могу да 
се закопчем (Брл). 2. троугласти отвор између два зупца тестере. – Подеси 
ми чепракат, позатупила се тестерата (Дој. Брл). 3. изр. отвара му чепрак за 
орату пружа му прилику да се расприча. – Мани га там, нек иде; не отварај 
му чепрак за орату (Брл).

чепрашка ж в. чепрак (1). – Чепрашка на каиш је метални оквир с иглицу 
(Брл).

чепрешка ж; уп. чепрак (1). – Чепрешка или плазица, она улази у каиш (Ру).
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чепрљуш. На чепрљуш изр. мимо очекивања; није како треба. – Оно 
све пошло на чепрљуш при њи, само се карају (НМл). Сватат си отиде на 
чепрљуш (Држ). Дојде силан, поче да прети, али зачас излете на чепрљуш 
(Трњ).

чепрња ж глеђосан бокал од печене земље. – Чепрња је глеџосана, има 
шопу за сипување; бокал је исто, ама има фигуру, више украшен. У Власо-
тинце чепрњу зову оке. Кажу: – Пијемо из окчичи (Б – ВБњ, Пир).

чепурлијав, -а, -о 1. који је непогодан (за обраду). – Дрвото чепурлијаво, 
има млого чворове, неје добро за рамове (ВРж). 2. фиг. који је тежак за 
сарадњу. – Ти си чепурлијав, не можемо ти и ја заједно да се вачамо за текву 
работу (ВРж).

чепчи се несвр. пеј. 1. викати; плакати без посебног разлога. – Само се 
нешта чепиш на мене, а не знајеш ни за какво ни за што (Пет). 2. (кришом 
вртећи уста и) правити подсмешљиву гримасу. – Навикло да се чепчи, да 
врти уста, да мења глас ко да че тија час умре (Цр).

черана ж, в. черица (1, 2). – Доста сам те трпела, не може тека више, черано 
(Вој).

черапа ж 1. стопало и горњи део чарапе заједно. – Само преко черапе да 
су ступалће, кад се обувам за у собу (Ру, Цер). 2. део чарапе уз ногу. – Черапа 
има ступало и черапу, черапа је уз ногу (Ру, Цер).

черек м старинска абаџиска мера за дужину. – У седлото два – черека, 
јед㎘н руб, два греја (МСв).

череметка ж бот. вилино сито. – Череметка је млого блага, јели смо од 
цветат (Брл Гос). Тој кажемо копава или череметка (ТД).

черемика ж бот. чемерика Veratrum album, V. nigrum. – Једна черемика је 
класата, а отровната има два или три листа и бес – цвет је (Пк).

черемичав, -а, -о који је слаб, болешљив (особа, брав). – Черемичаво ми 
детето нешто, ослабело (Брл).

черица ж пеј; уп. черана, черица 1. жена жену у свађи: женска особа која на-
рушава ред. – Не може тека, черице, нечу ти дозволим (Вој). Кажемо черице, 
черкано или черано, на текво које оче да буде нади сви (Пет, Вој). 2. жена жени 
при оговарању: (кочоперна) женска особа. – Ја таја черица, на – прсти се диѕа 
да буде поголема од нас (Пл).

чес м 1. част; поштовање. – Нема образ, нема чес како човек домаћин 
(Чин). 2. изр. води чес / прави чес исказивати поштовање. – Нес㎘м ја млада 
невеста да ви водим чес (Пир). Млада невеста мора да води чес на сви (Цр). 
Кум је, праве му чес (Км, Јал).

чес, -та, -то чест. – Черката њим честа госјанка (Цр).
честити свр. честитати. – Срето га и честити му невестуту (Сук. При).
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честитује несвр. честитавати. – Чули сви да женимо унуку, дооде, честитују 
(Изв). Старцат њим са честитује, мило му (Пир).

често прил. густо. – Житото често никло, неје га мрзлицата млого оште-
тила (ВРж).

четаљес, -та, -то 1. рачваст. – Расколница је од четаљесто дрво за давање 
сол на овце (Пк). 2. разгранат. – Морско камење, четаљесто, ситно теквоа, у 
Дрезгу смо наодили (Сук).

четверка ж увишестручена запрега која вуче тежак терет. – Четверка 
је када два или више пара вуку голем терет (Мр).

четворичка бр. дем. четворо. – Ми смо си четворичка у кућу, па смо си 
млого убави (Цр).

четворонога ж кл. брав. – Да не видиш четвороногу у појату (Гос).
четирка бр. 1. деч. четири. – Че ми дадеш и тија, да си имам четирка 

(Вој). 2. заг. четири. – Четри четирка /Два беђирка /И јед㎘н чаралеја /И јед㎘н 
баралеја (Цер).

четиња ж чекиња. – Змије у бор скоро да нема, четиње од бор њој смитају 
(МЛк).

четмара (кућа) изр. зграда од кованица пуњених блатом, старинска кућа 
од чатме; плетара. – Иде на четмару кућу па буши рупе (Ос, Бз).

четрипарка ж стари бакарни новчић од две паре. – Четрипарка је бакрена 
и вредела је две – паре у това време (Рс. НМл).

чећија ж 1. ножић преклапач (који се носи о појасу). – Носил сам чећију, 
нож преклапач у корице од рог и са – заврнут в㎘р, врзан за појес (Пет). Чећија 
је ковачћи нож за у џеп, а бритва је купен нож који се склапа (Пк). 2. туп 
нож; зарђао нож. – Толко чећије, нема с кво да закољем свињу (Пир).

чеша несвр. 1. чешљати (косу, вуну, кучина). – Јутре че чешамо в㎇ну, че 
дооде жене да ни помагу (ВЛк). 2. пеј. тући. – Има да те чеша зет; он повише 
гребе него што чеша (Дој).

чеша се од њега изр. пецкати; изазивати. – Не чешај се од мене, не 
закачај се, немој да си смрадим руће да те бијем (Цр. Ста. Грш).

чешља говеда (коња) изр. тимарити. – Говеда се чешљају саш – чешало 
(ВЈ. Сук). Коњ се чеша саш – четку а тимари с чешагију (Гра).

чешаљ м фиг. (насилан) мушкарац. – Ако дојде лош мушкарац у кућу, он 
све прочешља у њу, па га зову чешаљ (Б – Са, Пир).

чешаљћа за повесма изр. четка за кучина. – Чешаљћа за повесма је од 
свинску длаку (Вој).

чешка се несвр. чешати се (раздражљиво). – Море, детето се нешто мло-
го чешка, мож да има в㎘шће (Цр).

чешља се несвр. тимарити. – Коњ се тимари а говеда се чешљају (Мр).
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чешљика ж бот. чешљика Dipsacus fillorum. – Чешљика прај високо 
б㎘цкаву чулумку ко паламида (Гос. СГл).

чеш㎘љак м хип. чешаљ. – За унукуту сам купила чеш㎘љак и огледалце 
(Цр).

чибрав, а, о слаб, мршав, без апетита. – Детето млого чибраво, не једе 
му се и не напредује (ВРж).

чибукловина ж бот. врста шиба; уп. чибуков прут. – Од чибукловину се пра-
ве чибуци (Пк).

чибуков прут изр. бот. в. чибукловина. – Од чибукови прутје праве се чибуци 
(Гос).

чибучинка ж биљна заједница разноврсног шибља и дрвећа (дрен, граб, 
горун, цер, буква) које брсте козе, па оно не може да расте. – Чибучинка је 
грмањак од дрен, габар, горун, цер, буку, који не може да порасте зато што 
га стално брстују козе (Ру).

чив. 1. м мн. арх. пар. – О, он богат, има два – чива говеда (ВЛк. Пк). Говеда 
и овце, купувало се на чив, ретко на непарно, а козе и свиње на непарно (Јел). 
Абе, како иде цената на овцете? Пет – банће је чиват! (Јел). Исплела сам два 
– чивта чарапци (Цр). 2. бр. два. – Колко зрнца држим у рукуту, чив или тек? 
(Вој).

чивесан, -на, -но (није) паметан; (није) свестан; (није) прибран. – Неје 
чивесан, неје саш – чисту памет (Пок). Чивесан (не)је, али је бил опасан ђак, 
најбољи (К – Ст, Ш).

чивијарл㎘к м склоност ка обманама и подвала. – Коди туј вамилију све 
је чивијарл㎘к, пази се оди њи (ВЛк).

чивил м угурсуз. – Он беше чивил, баксуз, звали смо га у село Тоза Чи-
вила (Бз).

чивића ж дем. мали (дрвени) клин. – Толка чивића на ђобек, и никој не от-
вара, никој не крадне (Вр).

чивична реч изр. непристојна реч. – Нема да казује чивичну реч, 
домаћинсћи васпитано (Зав).

чивлик ж чифлик. – Обреновац је бил чивлик у турско време (Об).
чивтара се несвр. ритати, ударати задњом ногом (коњ, магарац). – Дор-

ча се чивтара, немој те закачи кад се не надаш (Кр. Рс. ТД).
чивте врља изр. 1. ударати задњом ногом (коњ, магарац). – Пази се, тија 

коњ врља чивте (Јал). 2. бранити се галамом; љутити се без разлога. – Кој се 
ђавол врљаш ко коњ чивте (ТД). Немој џабе да врљаш чивте (Ста. Вој).

чивтетија с мн турске пушке. – Имали су шеснајес чивтетија, пушке у 
турско време (Ор).
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чивтоше свр. ударити задњом ногом (коњ). – Пази се да те коњат не чив-
тоше (Пет).

чигра ж игра (на леду) са чигром; чигра. – Чигра се бије сас кант, а врнда-
ло окреће од два комада макаре (Ру).

чигра жена изр. јако вредна и окретна жена. – Она је чигра жена: и знаје, 
и умеје, и зачас све уработи (Цр. Соп).

чик прид. индекл. рет. леп; најбољи у нечему. – А ја сам била девојћа чик: 
најубава, најубаво об㎇чена, весела, најбоље играм, и најбогата, и масаџика 
(Зав).

чика се несвр. такмичити се (весело). – Па се чикамо, па се чикамо, па се 
претичамо кој че побрже коси (Јал).

чилагер м жарг. хип. мушкарац средњих година, чича. – Добар си ти чила-
гер, даваш ми црешње (Вој).

чиле с (рачвасти) део витла за намотавање пређе. – Туримо памук на 
чиле, а кажемо га и процеп на витал (П – Пж, Орљ, Бз).

чилкање с тојагу изр. дечја игра тољагама. – Чилкамо се с тојађе или се 
прерипујемо да не оѕебнемо (ВЛк. Пк).

чиљат, -а, -о (човек, брав) 1. свадљив; напрасит; прек. – Има чиљато или серт 
говедо, овца, човек (ТД). Чиљат, па че му прсне ж㎇чка (ТД). 2. пргав, жустар 
(човек, брав). – Чиљато, све иде напред, све нас㎘т иде (ТД). Једно тромаво, 
друго чиљато, мора да промењујем волови (ТД). 3. непослушан. – Када овца 
бега у штету зовемо у чиљата овца (Зс).

чини си парете изр. вреди, добро је. – Скупо, скупо, ама чини си парете, 
вреди (Чин, Вој).

чини ти човек изр. посл. пружати помоћ, заштиту. – Ка ти чини човек, 
че му чиниш и ти њему (Вој. Пир).

чинимисће реч. изгледа ми. – Чинимисће малко крену напред (Бла. Вој).
чињен, -а, -о трп. пр. бојен. – Имам бело мање и имам чињено (ТД).
чип, а, о 1. краткоух; уп. чипес. – Чипа овца има кратће ишчуљене уши (Дој, 

Брл, Јел). 2. краткосиса (овца, крава); која има мало виме. – За кратће уши 
кажемо чипа, а за виме кажемо чипава, чипаве сисће (Км). Кажемо чипава, по 
уши, и кажемо чипкава по виме (Д – ГД, Пир). 3. фиг. кратак уопште. – Чипаво, 
нема трава за пашу дако је кеј (Ру).

чипар м 1. ракља. – Донеси ми дрво с три чипара (ВРж). Чипар је расовато 
дрво, па с њега стурамо шушенице (Рс). 2. кратки рог на дрвеној вили. – На 
вилуту се преби чипарат (Кр. Вој).

чипес, -та, -то в. чип (1). – Чипеста овца, уши малечћи; и чипи јарци је 
имало (Пет).
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чипка ж овца са кратким сисама. – Од чипку не остављам домазл㎘к (ТД. 
Мр).

чипкав, -а, -о кратак, низак. – Карај камто Прчевицу куде је по – чипка-
во, пониска трава (Зс).

чипкаво место изр. плитко земљиште. – Чипкаво местото, плитко, не 
раџа (Рг).

чипће ж мн. чипке. – И чипће су поставци, има ји различите: набране, пра-
ве, насликане (мотиви од слиће), и има набрани поставци (Б – Са, Пир).

чирез м плетеница од теста (за свадбу). – Чирез правимо, плетеницу од 
тесто (Пир).

чирек м ускршњи хлеб који доноси кума венчаној куми долазећи код ње на 
ручак. – Чирек се носило при кумицу на Велигден (ВРж).

чирене да изр. в. чарене да (1, 2) дај боже да није; сумњам да није. – Чирене 
да га неси видела (Цер).

чирикло с рет. страшило. – Правили смо чирикло на тојашку, плашило у 
њиву (НМл).

чиричав, -а, -о који нема апетита; који је закржљао; уп. чиричкав. – Овоја 
јагње чиричаво, не знам какво му је (Пк, ВЛк).

чиричкав, -а, -о в. чиричав. – Кад нече да једе прасе или јагње, кажемо да 
је чиричкаво (ВРж. Пк, ВЛк).

чисаљћа ж три одбројана конца при одбројавању за основу. – Кажемо 
пасамце и чисаљћа; у пасамце десет чисаљће има (Мр).

чиста погача изр. погача од пшеничног брашна. – Омесимо чисту погачу 
и чекамо кум да дојде (Нш. Пок).

чистина ж брисани простор; чист ваздух, здрава животна средина. – 
Овде је чистина, овде је убавило, тека каже сваћи кад дојде у село на д㎘н 
– два (Гос, ВЛк).

чисто прил. сасвим; једнако. – Мишко неје бил чисто црн, бил је помалко 
црвењикав (ВЛк). Чисто сам заборавила да че ми дојде тетка на – госје (Брл).

чисто време изр. мет. ведро време, без облака и измаглице. – Кад је чисто 
време, од Доброглед види се и Цариброд скоро (Ру).

чита несвр. фиг. непрекидно и претерано саветовати; брбљати без пре-
станка. – Цел д㎘н лаје, цел д㎘н чита, и мора или да се бијеш или да бегаш 
да те нема (Зав, Гра).

чичер м мало узвишење (са растињем). – Излезал горе на онија чићер и 
мами пцетата (Чин. ВС).

чиченик м бот. врста траве. – Чула сам да има трава чиченик; не знам да 
ли има или сам ја лоше чула (Пк, ВЛк).
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чич㎘к м 1. бот. претежно шумска биљка врло широких листова, која рас-
те уз потоке. – Од чич㎘к се правило лек да не опада коса (Дој). 2. врста плода 
односно семена разних биљака; плод у види заобљеног ваљка са бодљама. – 
Кад буду големе ћише упролет, па после на путат за Селиште излезне чич㎘к, 
не мож да минеш (Вој). Реп је крупан, расте куде је ђубре, а чич㎘к је поситан 
реп и може да расте и куде је попосно (Пк). Чич㎘к је јед㎘н, плод му како 
васуљ и има бодље (Пк). Ако оч да се осветиш на момче или девојче, само му 
нап㎇ни с чич㎘к главу (Цр).
Има трновити чичкове разни (Зс). Има три чичка: ситни, крупни што расте 

поред воду и још јед㎘н крупан, који кад се увати за вуњен параман не мож га 
стуриш. Тај трећи расте поред зграде где је ђубриво и плод му је округлији; 
турамо га на паприку да у брани од пацови (Зс).

чишалка ж в. чишалћа. – Чишалка има три конца, а пасамце тријес конца, 
десет чишаљће; на мотавилку мотамо (Гос. Брл).

чишалница ж 1. в. чишаљћа. – Чишалница је од три конца, а од шес су две 
чисалнице, а пасамце је од десет чишалнице (Б – Са, Пир). Чисалница је од 
три конца, а пасамце је од десет чисалнице, тријес конца (П – Цч, Гра). 2. пеј. 
оговарача. – Дојде једна чисалница по кућу, оче да збрка, све да ти помути 
по кућу (Б – Са, Пир).

чишаљка ж три одбројана конца при одбројавању за основу; уп. чисалћа, 
чишалница. – Кажемо чишаљка, пасанце, лак (ВЛк, Пк. ВРж. Соп). Чишаљка, кад 
одбројавамо конци, по три (Нш). Жичка, дилка или чишаљћа. Чишаљћа у 
разбој када разбровљују (ВЛк).

чишељак м бот. киселац Rumex acetosa i R. acetosella. – Кад сам жедан, ја 
жвакам чишељак (Гос).

члавуљи несвр. недовољно јасно и вулгарно значење: увртати; врдати. – Немој 
да члавуљиш ко маче уво (Орљ).

чмаји на ог㎘њат изр. тиштати на ватри; дуго стајати на тихој ватри, 
не мора да крчка. – Нек почмаји манџата на ог㎘њат (Цр).

чмајоше несвр. дреждати; губити време. – Само чмајошемо, седимо, 
рђосамо се, и ништа не работимо (Трњ).

чобанка ж 1. бот. вишегодиша биљка врло широких листова, која обично 
расте уз поток или на ивици сеновите ивице шуме. – Чобанка тражи ладови-
ну и влажно (Пк). Чобанка расте поред воду (Брл). Чобанка, лис голем, смрди 
кад га отћинеш (Сук). 2. бот. весник пролећа у типу висибабе. – Чобанка расте 
само у шуму, рано се расцьвти; за неку кажу да је скроз бела као чобанка 
(Мр). Чобанка је као висибаба, има млого цветови од корен (Ру). Чобанка је тој 
– што ти зовеш кривдеда, а висибаба је посебно (Бз). На кукуљдеду су посит-
ни листови, а на чобанку су и лис и цвет покрупни (Дој, Јел, Пк). Чобанка, исто 
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висибаба, саамо је крупнији лис и цвет (К – Вр, Ш). 3. изр. разврже чобанће 
рећи нешто; распричати се. – Ајде Цветанће, развржи твојете чобанће (Км).

чобаноша ж фиг. име козе чија је длака сасвим бела. – Која је коза скроз 
бела као чобанка, зовемо ју чобаноша (Мр).

човањ м в. човања. – Дрвен суд човањ, тлчејоше лук у њега (Вр).
човања ж 1. дрвена здела; уп. човањ. – Човања је дрвена паница (ВЛк. Зс. Ру). 

2. велики дрвени суд лоптасте шупљине који се користи при исхрани ситне 
стоке, свиње или паса. – Зоб смо давали на стоку у шиник или у човању (Ру). 
3. грубо издубљен пањ за храњење паса. – У човању смо псета ранили (Цер). 4. 
посуда за преручивање брашна, као и зрнастог и прашкастог материјала, 
обично полукружна на пресеку и са дршком (као прибор у воденици); уп. 
чаавања, чавања. – Човања је дрвена паница, поплитка од паницу, за гребење 
брашно (ВЛк). С човању се гребе брашно, полукружна је на пресек, и има 
дршку (Мр). 5. фиг. велика будала. – Асли си човања, ништа не знајеш (Цер).

човек из /од место изр. личност достојна поштовања. – Он је човек из 
место, ретко се најде теква душа широка (Вој). Бил је човек од место, ама не-
стаде и он (Пир).

човесан, -сна, -сно рет. паметан, савестан, прибран. – Он је човесан чо-
век, мож те посаветује за све и нече да ти подвали (Цр).

човечак м анат. в. човечек (3). – У гушуту има човечак испред ждрело, реси-
ца (Орљ).

човечек м дем. и хип. 1. беба; мало дете. – Стануло човечек, порасло и оно 
(Сук). 2. пеј. кржљава особа малог раста. – Жгурав јед㎘н човечек, че речеш 
будала, ама што знаје, има се чудиш (Дој). 3. анат. јабучица грла; ресица у грлу, 
непце; уп. човеч㎘к (3). – Човечекат че ти извадим (Тм. Вој). Човечек је код непце 
(Дој, Јел. Зав). Човечек је ресица у грло (Вој).

човеченце с хип. мало и лепо дете. – Какво је човеченце убаво, мани се 
(Зав).

човеч㎘к м анат. в. човечек (3). – У човеч㎘кат је муката, там ме боли (Зс).
човка ж рет. пеј. глава. – И ја имам нешто у човкуту да запамтим и да урадим 

(ВРж).
човрме с кука са два клина помоћу које се за руду закачи дрво или други 

терет који се вуче. – Човрме има два клина, с њи се закачи терет за руду да 
га може волови влаче (ТД). У трупат се набије човрме, железан клин у чело. 
За човрмето си има искључиво скрапуша од избушено железо (Зс).

чогав, а, о који има ману у очима (о овну). – Чогав тија ов㎘н, има ману у 
очити (Пк, ВЛк. ДД).
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чока (се) несвр. лупати; куцати; куцкати. – Чока се ш-чаше, а чука се 
саш-чукле или сас камик (Цр). Кажемо: – Детево чока по теглете. Али каже-
мо: – Ш-чаше се чукамо (Тм).

чокало с 1. дрвено страшило. – Чокалото само чока, брани наше лозје 
(Пир). 2. пеј. брбљива особа. – Иде оној чокало у нас, главу че ни размири с 
њоно вревење (ТД).

чокара – чокара – чокара узв. којим се подражава звук који производи дрвено стра-
шило на ветар: – Чокалото само чока чокара – чокара – чокара (Пир).

чокарче с метални висуљак у виду игле у звонцу или клепетуши. – Чокар-
че је висуљак у клопотар или звон㎘ц (Мр).

чокиш узв. магарету да стане: стој! – Чокиш марко, да одморимо малко у 
пут (Рс).

чокрк м арх. чекрк. – Чокрк се врти с руку како тријер, а с длан се врти 
сукало (Зс).

чокун м бот. мтз. каћун Colchicum autumnale. – Ми качун зовемо чокун (Ш).
чолтав, -а, -о који има оштећене прсте, сакат. – Тија старц имаше чол-

тави прсти, сакат беше у прстити (Зав).
чолте ж мн. крпљени опанци. – Напрајило чолте, обуло се, пошло на појату 

по снег (Км).
чомачек м хип. нога малог детета. – Изела ти баба чомачек (Вој).
чомбав, -а, -о анат. који је лоше конституције; асиметричан. – Чомбав 

дојде, лоше скројен а крупан (Зс).
чомне свр. украсти. – Не остављај черкуту тува да ђу некој не чомне (Брл).
чомрзга ж задебљање у виду чворуге (на смуку, тољаги). – Кад се наљути 

смук, направи чомрзгу на реп, задебљање (Соп).
чоперкује се несвр. кочоперити се. – Чоперкује се пет㎘л кад слезне од 

кокошку, кокоши се (Мр).
чопне свр. 1. шчепати; угристи (пас). – Чопну ме куче за ногу (Бе). 2. фиг. 

изненада оболети. – Чопну га болка, паде одједнуш (Нш).
чопрка несвр. (покушавати) месити хлеб. – Учи се девојчето, чопрка, 

меси (Пк).
чопршка (се) свр. купати се (у прашини, сувој земљи, сувом песку, плеви, 

трини). – Чопршка се ко кокошка у прашину (Мр).
чопурат, -а, -о чворноват; грубо издељан; неуглађен. – Тај дрвја све чопу-

рата, не одговарају ми (Бс. Пк).
чопурато прил. не одговара; мучно. – Убаво се договоримо, ама после ис-

паде чопурато (Бе).

– 356 –



959Допуна Речнику пиротског говора

чорав, -а, -о арх. 1. ћорав. – Чораво човече, не види си пред – нође (Зав). 2. 
изр. нема ни чораво ни слепаво нема никога; нема ништа. – Стануло пустоод, 
нема ни чораво ни слепаво (Зав).

чорапак м мн. чорапе. – Ја у чорапак паре не чувам (Б – ЦЈ, Гњ). На свадбу 
чорапе на рогове на тај говеда што возе невесту; тој се врши тија закон (Зс. 
Мр. Пет. При. Км. Бер). Кад пројдеш власен се назабада у чорапе (Ру).

чорапок м мн. чорапци, чарапци чарапа. – Невеста тури јаболку у чорапок и 
прати на младожењу (Зав. ВЛк. Пк. Чин). Суга или сурка, сугава овца, ни црна 
ни бела, за чорапци в㎇на од њу (Гос).

чорапес, -та, -то који подсећа на отвор чарапе. – Чорапеста у устата, она 
вој од уво до уво (Вој).

чорба. Нема чорбу у главу изр. глуп је; неодмерен је. – Он нема чорбу 
у главу, мож ни запали зачас (Пет). Да имаш малко чорбу у главу не би тека 
напрајил (Цр).

чорбавит, -а, -о чорбаст. – Ја волим чорбавит васуљ (Цр).
чорбас, -та, -то, в. чорбавит. – Волим васуљ чорбас, нагусто, с пипер (Ру).
чорбаџија м фиг. онај који лако даје, части, каваљер. – Станимир је бил 

голем чорбаџија: што стече, све раздаде (Вој).
чоротник м ружна особа. – За тога ли чоротника очеш да се жениш? Тека 

кажемо, това је наша п㎘клешка реч за грознога човека или жену (Пк).
чочав, -а, -о рет. закржљао. – Чочава, никаква неје, а сваком се потсмива 

(Ру). Тамо нема ни трн ни грман, никло (па) чочаво (Ру).
чркаг м мтз. крчаг; ибрик. – Чркаг зовемо ибрик, шуле (Зс).
чубрица ж бот. ртањски чај Origanum vulgare. – Бели лук, душичина и 

чубрица се турају у месо, чорбу (Ру).
чубур м бот. в. чубрица. – Чубур беремо за чај и за месо кад печемо (Рг).
чубурисана кућа изр. кућа од кованица омазана блатом, у које се, док је 

свеже, убадају парчићи бигра, како би могла да се малтерише. – Чубуриса-
на кућа је од кованице и блато; а у блато се турају парчићи од биг㎘р, да мож 
да се малтерише (Цер).

чуван, -а, -о који је очуван, здрав. – Мој муж је убав муж, чуван муж (Пир).
чуват, -а, -о чуваран. – Чуват је бил, и радан, и умејал је дом да доми (К 

– Ст, Рг).
чувателник м штедљива особа. – Ако неси работан и ако неси чувател-

ник, нема да имаш (Сук. Чин. Вој. Пир).
чувач м мн. чуваче 1. чувар; заштитник. – Имали смо две – псета ко коњи. 

На – ширин спу, и не смеју курјаци да дојду. Били су убави чуваче (Зс). 2. 
штедљива особа. – Деда и баба су били големи чуваче и умејали су да стичу 
(Тм).
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чувци. Чувци га изели изр. кл. клетвена реч према речи чува, брине. – 
Чувци, да бог да, те изели, ако је това чување (НМл).

чуд. У чуд се турил изр. јако се узнемирити; не знати како изаћи из 
невоље. – Ја сам се у чуд турил, не знам више какво да правим (Дој). У чуд 
сам се турила, не знам какво че испадне (Рас).

чудан, -дна, -дно рет. лоше изгледати; бити лоше одевен. – О, сине, млого 
сам чудна станула, остарела сам, болна сам, почела сам да се носим ко стара 
баба (Рг).

чудес м мноштво. – Чудес нође минуле по туј пртину (Бз).
чудила с мн. 1. велика мука, невоља. – Урнисала се, па се прегрбила, убила 

ђу чудила па се изгубила (Нш). И мен умре муж, па ме убише чудила (Зав). 2. 
брука, срамота; оно што изазива велико згражавање. – Деца, немој си из-
носите чудилата, да се народ (не) звери (Пир). Ти не знајеш нашата чудила, 
нашете бруће и нашете бриђе (Цр).

чудине ж мн. 1. нарушавање реда; страхоте. – Било сиромашче, па за-
ватили ратове, чудине, а немал оп㎘нци, па од овцу оп㎘нци направи (ЦД). 2. 
чудине прави изр. понашати се недолично, нарушавати ред. – Не смејем да 
га гледам кад се напије и кад прави чудине (Чин).

чудна работа изр. нешто ту није јасно. – Чудна работа, ја, бре, не знам 
какво ми тој причаш час овак час онак (Цр).

чудно чудо изр. чудна ми чуда. – Чудно (ми) чудо, побегла девојћа за мом-
че (Сук).

чудо с 1. мука; невоља. – Убило га чудо, смрт, мрење (Нш). 2. брука; срамо-
та. – Да оче да умрем, чудото да ви не гледам, а ви после јашете бели коњи 
ако очете (Зав). Изиде големо окање у њи, не знам какво се чудо направи 
(Држ). 3. изр. тури се у чудо збунити се, помести се; избезумити се. – Туримо 
се у чудо, черка побеже за ожењенога (Цр). 4. изр. удари чудо у главу погоди-
ти невоља. – Удари ме чудо у главу, не могу се сврнем (ВРж).

чудо прил. 1. много. – Понел чудо паре у град (Грш). 2. лепо, погодно. – 
Меко местото, убаво та чудо (Вој).

чуждинсће паре ж мн. туђи новац; страна валута. – Имал је чуждинсће 
паре, син му прачал из Немачку (Пир).

чуждица ж 1. пчела из туђе кошнице. – Чуждица је пчела из чужду кош-
ницу (Рс). 2. странац, туђин. – Дојде чуждица у нашу кућу, тражи башту ми 
(ВРж).

чује се реч изр. неповољна обавештења о нечијем понашању. – Неје му се 
чуло реч да се швалерише (Зав).

чујен, -а, -о познат; славан. – Башта му беше чујен човек (Чин. Вој. ВСв).
чујење с слух. – Попушта ми чујењето, арне оглуве (Чин).
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чук – мајстор изр. невешт мајстор; лош мајстор. – Ти си, бре, чук – 
мајстор, никакав мајстор, а тражиш големе паре да направиш просту ствар 
(Вој).

чука ж геогр. оштар врх стене, брда. – Мала чука, па чука, па брег, па 
брдо, па планина (Ш).

чука се несвр. куцати се (чашама). – Ш – чаше се чукамо, а чокамо у 
стакло, у плек (Тм). Чока се ш – чашу, а чука се саш – чукле или сас камик (Цр).

чукала с мн. 1. прибор уопште. – Понеси и чукала за косилбу (Зс). Да(ј) 
– ми чукалата да наковем косуту (Зс). 2. изр. надигне чукалата понесе сав 
пртљаг са собом. – Збрала си невестата чукалата и отишла си (Цр). Надигли 
чукалата и отишли (Рос). 3. изр. чува чукала чувати лоше приплодњаке. – 
Твојти овнове најбољи, а кво ми, чувамо чукала (НМл. ВЛк).

чукало с 1. фиг. пенис; полни орган уопште. – Оно дриљћа товајте, дриљћа, 
па се ист㎘ни кожата, па остане само чукалото (ВЛк). 2. фиг. курва. – Мишиното 
чукало почело да трчи по нашетога сина (Пет).

чукан, -а, -о трп. пр. фиг. ојаловљен туцањем мошњи. – Чукају се јарци, а 
овнове и бикови, па и коњи, могу да се чукају или вију; коњи и магаришта се 
обично штројевљају (Брл. Мр. ТД).

чукар м геогр. чука; каменито тле. – Там чукар, не раџа се моруза (Грш. 
Цр).

чукарче с геогр. мала чука. – Гор на чукарчето заспало детенцето (Бе).
чукленце с врло мали чекић. – Да се не строши, ти га изл6ко удари га с 

чукленцето (Вој).
чукне се у-главу изр. накнадно се сетити како је требало; опаметити 

се. – Чукнул се у-главу, са се сетил да поштује родитељи (Држ. НМл). Че се 
чукне у-главу, ал че буде доцкан (Црв).

чукнуло га у-главу изр. кл. стићи зло. – Чукнуло га у- главу што тека прај 
с народ (Дој).

чукори несвр. хип. од чука радити мајсторске послове (чекићем). – Мајстор 
– Лаца још чукори помалко, ама ману веч да чука, остаре (Држ. Чин).

чукунче с чукунунук. – Имам три – сина, пет унучета и једно чукунче (Б 
– Го, Гњ).

чукур м гомила расквашене земље за прављење цигала. – Припремимо 
мокру земљу за цигле, кажемо ђу чукур (ПРж).

чули уши изр. ћулити уши. – Коњат нешто приметил, чули уши (Мр).
чулумас, -та, -то који има ћубу на глави. – Чулумасто је, има чулумку на 

– главу (ТД).
чулуменка ж кокошка која има ћубу на глави. – Немој чулуменку да 

кољеш, она ти краси кокошћете (Гос).
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чулумка ж 1. цваст или плод у облику главице на цветном вретену. – 
Има чулумка од лук, од паламиду (Цр). На крупну садину дојде чулумката 
више уоколено, него на биволско чело (Зс). Л㎘скавка је на шушће, а кокољ 
на чулумку (Зс). Змијино грозје направи чулумку, јед㎘н плод на струку, као 
шишарка од бор, исто (Ру). Реп прај чулумће поголеме од метар, округле као 
лоптице (ВЛк). 2. (стара) вуна на глави овце. – Овца је ђумица која има чу-
лумку од стару вуну (СГл).

чулумчица ж дем. од чулумка. 1. клас; лоптаста цваст. – Тај трава чулум-
чице прави, у обложине расте, магаре једе бьцкољети (ВЛк). Ливадар има чу-
лумчице и унутра зрно ко жито да је, боји леб модро, па поцрнеје леб (Зс). 
Страшник као жуто цвета и прај чулумчице, а после склопи чулумчицуту 
(Гос). 2. ћуба на глави у виду кићанке (код овце и козе). – Коза булоша: чулум-
чица напред, а на чело има белу длаку. Може и црна коза да има чулумчицу. 
Овца булоша, чулумчице напред, на чело има белу длаку, а може и црна да 
има чулумчицу (СГл).

чуљ м трокраки предмет од дрвета који се удара тољагом при игри чуле. 
– Тој што ударамо с тојађе када се играмо чуљу, зовемо чуљ (При).

чуља м брав који има кратку или оштећену ушну шкољку (или оштећене 
рогове). – Чуља је чул ов㎘н (ВЛк).

чуљи несвр. не уклапати се у целину, штрчати. – Лоше си натоварил, оно 
малко чуљи од овуја страну (Вој). На туја страну чуљи ти блузата, намести 
ђу убаво (Пир).

чуљћа се несвр. играти се чуле, пастирске игре тољагама. – Ајде да иде-
мо да се чуљћамо, да не оѕебнемо (При).

чума ж 1. бот. биљка са плавим цветом, иначе паразит (на стаблу) 
зељастих биљака. – Чума има плав цвет и иде узи струк, паразит је (Ру). 2. ж 
пеј. прљава жена; опака жена. – Таја чума дојде, па ни затьр кућу (Цр).

чуп – чуп – чуп узв. којим се подражава куцање. – Чуп – чуп – чуп, некој иде у 
нас (Дој).

чунгуљ м патрљак од отсечене гране на стаблу. – У дрвото остали само 
чунгуље (Вој).

чундрак м в. чунгуљ. – Чундрак остало само од дрвото (Б – ЦЈ, Бла).
чуп м окрњена тестија која се користи за сирће, чување зрневља и дру-

го). – Чуп је од стовну, а ћуп је врчва (Нш). Цел чуп сам збрала семе (Пн). Чуп 
је кад строшимо стовну, кад у окрнимо, а врчва је за рецељ, пекмез, туршију 
(Ру). Чуп паре вода однела, и зграду што је правил (Ру).

чупаво дрво изр. дрво са густом круном. – Чували морузу од мечће у чу-
паво дрво, да не мож мечка да се укачи (ВРж).

чупе с хип. млада девојка. – Вашто чупе че буде убава девојћа (Пир. Вој).
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чупи несвр. 1. кидати помало; чупкати. – Детето је чупило земљу па јело, 
гладно, сирото (Кр). 2. извлачити садржај (из махуна, ораха). – Чупила сам 
васуљ (Рос). Чупимо ореси дьн㎘с (Чин).

чупка ж овца са слабо развијеним роговима. – Чупка је овца која има 
маненћи рогови, чуповчичи (Гос).

чуп㎘к м мн. чупчичи, чуповчичи рошчићи, закржљали рогови. – Искарало 
чуповчичи, че буде рогато (Бе). Овцата има чупчичи (ВЛк).

чурав, -а, -о 1. труо. – Немој ми даваш теј чураве д㎘сће, не одговару ми 
за туј работу (Зс). 2. фиг. болестан. – Ти си чурав у главуту, с теб се не могу 
разберем (Зс).

чури се несвр. излазити дим, димити се. – Још се чури куде је запалено 
сеното (Јал).

чуриљак м дрво погодно за мешање и подстицање ватре у огњишту. – 
Чуруљћу да најдем, чуриљак, да се распале дрвата (Брл).

чуриљат, -а, -о који има изобличене усне. – Ако му се усне подвале, или 
једна, кажемо да је чуриљат (Зс). – Детето убаво, ама чуриљато (Зс).

чуриљњак м дрвена мешалица са четири пера на једном крају, подешена 
за дробљење куване хране (пасуља, шљива, коприва, скроба). – Свекар ми 
направи убав чуриљњак за мешање варене покриве (ВЛк).

чурка (се) несвр. 1. излагати јачем мешању. – Чурка се млеко у шерпу (Цр). 
2. разбијати при мешању (кувано воће, зрневље, коприве). – Ш – чуркало 
чуркамо варен боб, лечу, васуљ, покриве (Јал). 3. фиг. слати некога, не увек са 
добрим разлогом, час тамо час овамо. – Чуркају га те иде около на терен, а 
понапред почесто сврчаше (Бе). – Не дозваљај да те жената чурка натам – на-
вам, нема њу угодиш тека (Ру).

чуркало с пеј. тупак, будала. – У, чуркало једно. Станула си асли чуркало 
(Зс).

чурљавина ж велики дим; облак прашине. – Оратише, оратише, па све ис-
паде на чурљавину, све се растури (Пир).

чурњава. Даде му чурњаву изр. принудити. – Ти ми даде чурњаву, голем 
зор, и ја заврши туј работу (ЦД).

чуро с рет. вулг. особа недостојна дома из кога потиче и свог порекла, ис-
прдак, изрод. – Од какву лозицу какво чуро испаде (Зс).

чурукљив, -а, -о 1. труо; дотрајао, изломљен, неупотребљив. – Свити 
мертеци чурукљиви, несу за моју работу (При). 2. болестан (особа, брав). – 
Това говедо чурукљиво, нема га буде (ТД). Свиња ми болна, чурукљива (Мр).

чуруљћа ж в. чуриљак. – Чуруљћа и чуриљак, кажемо и једно и друго, а 
исто је (Брл).
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чутара ж дубока, уска дрвена посуда од трешњиног стабла за туцање 
(ражи, пшенице, пиринча, паприке, соли), дрвена ступа. – За каве тлчемо 
прегорен рж у чутару (Соп. Ор).

чутурес, -та, -то фиг. масиван. – Ако су на краву нође чутуресте нема да 
буде добра млекуља (Изв).

чучеста овца изр. кратконога (и широка) овца. – Чучеста овца је која је 
мала и кратка (ВЛк).

чучка ж 1. ниска столица (код ћилимарки). – И ћилимарћете седу на текву 
столицу како и ја, на чучку (Сук. ВЈ). Дај чучкуту да седнем (Пир). 2. подме-
тач (у виду јастучета) на (ниској) столици). – Чучка је јастуче на столицу, 
кажемо га и столоварка (Б – Са, Пир). Чучка је подметач на столицу за седење; 
бабичће обичају да седу на њу (Пир).

чучуљ м 1. оно што је на самом врху; шиљаст врх. – Прајени оп㎘нци 
имају чучуље (Ру. Зс). 2. фиг. важна капа за достојанственика. – Кој на на-
род угоди требе чучуљ да носи како пет㎘л (Пир). 3. фиг. особа која се намеће 
да буде изнад свих. – Епа не можеш ти да будеш чучуљ одозгоре (Цр). Оче 
да буде чучуљ, све да је нади нас (Ку, Црв). 4. изр. тојага с чучуљ тољага 
са благо повијеним дебљим крајем. – Тојага с чучуљ прави се, крива доле, 
напрајено, да играмо свинћу (Зс).

чучуљиг м дика, понос. – Дедино Локе, дедин чучуљиг! тека ме је деда 
окал када ми се радује (Б – Вв, Пир).

чучуљћа ж (истакнут и украшен) врх на опанку (од коже). – Оп㎘нци: 
врца, жапће, а мама им направи чучуљће, в㎘рове (ВЛк).

чучумиж м ћорава бака, врста дечје игре завезаних очију. – У празну 
појату играмо се чучумиж (Брл).

чучурчица. Печурчица – чучурчица изр. хип. драго мало дете. – Убаво 
бабино. Бабина печурчица – чучурчица, бабино злато (Пир).

чушка се несвр. фиг. свађати се; тући се. – Чушкају се за меџу, карају се 
за једну – штрапку земљу (Зав).

ч㎘кна ж ћакнута женска особа. – Ч㎘кно једна, ти ли си нашла да ми 
памет даваш (Нш).

ч㎘кне се свр. фиг. заденути се. – Ч㎘кне се колко да заради бијење (НМл. 
Изв).

ч㎘нчало с гунђало. – Које је текво ко ти, кажемо да је ч㎘нчало или п㎘нћало, 
све му нешто неје право (Пл, Чин).

чьпуресто прил. 1. тешко решиво. – Че га решимо некако, ама са – за – са 
дојде чьпуресто (ВРж). 2. руг. муцавцу, понављањем поздрава: неугодно. – Како си 
Блашко? Чь – у, чь – у, чьпуресто! (Ми, Пир).

чьршав м чаршав. – Изьткала сам чьршавје за у дар (Цр).

– 362 –



965Допуна Речнику пиротског говора

ч㎘чкав, -а, -о који тражи времена и стрпљења, пипав. – Чистење леш-
ници је млого ч㎘чкава работа (Цр). Ситно, ч㎘чкаво за ткање (Пир).

ч㎘чкалица ж чачкалица. – Што – че му ч㎘чкалица, има трње окол мене за 
чьчкање зуби (Пн).

Џ
џав – џав, расправљаше се изр. бучно се договарати. – Тува стануше и 

џав – џав, расправљаше се, договараше се (Брл).
џавга несвр. 1. кевтати (пас). – Кучето џавга целу ноч, остадо бе – спање 

(Пн). 2. пеј. досађивати понављањем захтева; често прекоревати. – Де, 
немој да џавгаш, сам си знајеш да си ти крив (ВЈ).

џавгаљ м безопасан пас који стално кевће. – Това куче је џавгаљ, џабе 
једе помију (Гос).

џавка несвр. фиг. гунђати; досађивати честим (неумесним) захтевима. – 
Немој ми стално џавкаш, досади ми (Пир). Џавка цел д㎘н, само ми прпње (Кр). 
Не џавке млого, него се вачај за работу (Пир).

џавне свр. 1. закевтати, па престати, ланути (пас). – Палашката џавну 
и искара зајека из грм (Пир). 2. фиг. умрети. – Деда – Ранча џавнул, чусте ли 
(Вој). 3. фиг. украсти. – Мож ни некој џавне бициклуту, друга ни пртка и не 
требе (Зав, Гра).

џаврлија м неодмерена особа; подругљивац. – Он је џаврлија, зачас чо-
века убоде у очи (Цр).

џагара – џагара узв. којим се подражава дечја граја: – Ми деца, џагара – џагара, 
не мож да спу од нас (Пл. Сук).

џакање с гл. им. од џака галама. – Иде џакање, све једно – исто (Гос).
џамадан м традиционални мушки прслук са једним џепом. – Џамадан је 

пруслук сас једьн – џеп (Вој).
џамба се несвр. в. чамба се. – У тија вир на Нишаву највише смо се џамбали 

(Пир).
џамбрљес, -та, -то рет. вулг. чворноват, лоше уобличен; превише дебео (о 

пенису). – Трапаљесто, џамбрљесто, па нече да улезне (Зав).
џанарика ж бот. арх. шљива џанарика. – Џанариће је постаро име за теј 

сливе, а јаралиће по ново (Цр).
џангаза ж ћудљива, неодмерена, прека и неодговорна особа. – Немој с њега 

да имаш работу; оно је џангаза, суртук, серсем, пргаво, незгодно, брљиво чо-
вече (ВРж, Дој, Вој, СГл).

џангаљ место изр. јалова пешчана или каменита површина. – Куде је 
пескаљиво, џангаљ место, овцете нема какво да пасу (Зс). Туј џангаљ, нема 
какво овцете да пасу (Зс).
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џангаљив, -а, -о који је песковит, каменит, плитак и јалов (о земљишту). 
– Садина расте по лоше место, по џангаљиво, остро, плитко, пескаљиво, по 
орштине (К – Вр, Ш).

џанђа се несвр. бучно се расправљати. – Какво се толко џанђате, што се 
мирно не договорите (ВЛк).

џанкавица ж ракија од шљива џанарика. – Ајде, пробај нашу вучуделску 
џанкавицу (Д – Ву, Пир).

џанкање с гл. им. од џанка мољакање; просјачење. – Досади ми твоје 
џанкање д㎘н-издьн (Вој).

џанкач м особа која преклињањем и мољакањем изнуђује поклоне и услу-
ге. – Оно џанкач, само тражи, сваћи д㎘н те џанка (Грш).

џапне се свр. фиг. жестоко напасти. – Кад вој спомену това што је вре-
вила, а она кад се џапну на мене, очи да ми извади (Цр).

џаран м ђерам. Бучка на џаран изр. бућкалица на принципу полуге (као 
код ђерма). – Имали смо бучку на џаран, с њу се полько бучка кад је млого 
млеко (Зав).

џау. Дава му џау изр. налазити некоме више посла. – Давај му џау, нек 
трчи по стоку, нек спрема дрва, па че ти буде миран (ВРж).

џврсне свр. жарг. жестоко ударити. – Пијано, плашим се да ме не џврсне 
с некој камик да ме утепа (Зав).

џевљик м рачва као део рала. – Џевљик је расовато дрво за рало (Зав).
џевоше (се) свр. пеј. 1. изгубити (се). – Куде се џевосаше маказицити? (Рс. 

Гњ). 2. отићи незнано куд. – Џевосало се негде детиште, тражише га цел д㎘н 
(Пир. НМл).

џеврда несвр. храмати, мучно ходати (због немоћи, старости). – Још 
џеврду сас бабуту, стоку чуву (Рс).

џезме прил. редом; пречицом; не обазирући се много на околности. – При 
њега је све џезме, и кад иде преко поље, и кад орати, и кад пцује (ВРж).

џелепин м рет. сточар који има много стоке; велики трговац стоком. – 
Црнов㎇нац, џелепин бил голем, он је држал тија саватје (Дој).

џембар м (ојачана) кружна ивица у виду венца (код тестије, црепуље, 
било ког суда). – П㎇ни котлове до џембар (Соп).

џембер м арх. џемпер. – Наши стари су џемпер окали џембер (Дој).
џепле с дем. од џеп мали џеп; уп. џепле. – У џеплето да си туриш парицуту 

(Пет).
џепленце с дем. в. џепле. – На торбицуту сам му направила и џепленце (Сук).
џерима ж мит. прип.нешто велико, јако, незајажљиво; ала. – Дошла некак-

ва џерима и однела га долеко (НМл. Рс).
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џибан м 1. дрвена посуда за кишељење веће количине млека (на летњој 
испаши); уп. џибанче. – У џибан смо млеко квасили, да имамо у планину кво да 
једемо (ВЛк). 2. дрвена посуда за ношење млека (ручно или на коњу). – Џибан 
је дрвен суд за носење млеко (Зс). 3. дугуљасти чабар са поклопцем на коме 
су један отвор за пуњење и један за пражњење, жбан. – Џибан је од чамово 
дрво за млеко али и за воду, затворено, пљосно, као буретића маленка да мож 
да се носи на грбину, на коња, десет до петнајес ћила (Зс).

џибанче с дем. од џибан, в. џибан (1, 2). – Малечко, дебело, асли џибанче (Цер).
џибљикав, -а, -о мршав. – Моје краве су мало џибљикаве, т㎘нће, а овај 

раса има бедре (Гос).
џивгар м зоол. фиг. врабац. – У Беровицу кажу врабац, а у Јалботину кажу 

за врапца да је џивгар (Јал).
џиврак м рет. 1. честар. – У џивракат има змије (Цр). Џиврак је ситна шума, 

трњак (Цр). 2. гомила сувих грана и гранчица; суво трње и шибље. – Донеси 
ми оди џивракат да си напалим вурњу (Вр).

џивџа мас изр. мазиво. – Џивџа мас је подмаз, требе малко а кошта млого 
и тешко се наоди, па мајстор прети на лошега чирака: – Че ти вадим џивџу 
мас, ако ме не слушаш! (Пир).

џида с копље. – Џида је копље, тека сам чул, али нес㎘м сигуран (Пир).
џиздави несвр. китити, украшавати. – Свадба, џиздавимо вен㎘ц (Гос).
џилетка ж џемпер без рукава, пуловер. – Џилетка је пуловер (ВЛк). Џилетка 

је плетено јелече без рукаве (Пк).
џилип м бот. рет. врабац. – Лесковчање врапца кажу џилип, па га и ја поче 

тека зовем на шалу (Пир).
џилитка ж в. џилетка. – Пуловер кажемо џилитка, а Луканци га кажу 

џилетка или јелече (Гос).
џилитне (се) свр. 1. одскочити (тољага у игри). – Мојта тојага се највише 

џилитне када се играмо драњеш (Пк). 2. одлетети као стрела при бацању 
(тољага, крај конопца ). – Када се џилиткамо с тојађе ја мојуту тојагу 
најдалеко џилитнем (Цр). Он џилитну јед㎘н крај на јужето до мене (Пир).

џилне (се) свр. 1. в. џилитне (се) (2). – Ја се џилнем с моју мазну лескову 
тојагу и победим свити (Јал. Вој). 2. појурити као стрела. – Ја се џилну по 
њега, увати га и убаво му се отепа (Вој).

џимбар м (гвоздена) полуга којом се попречно растеже танко платно 
при ткању на разбоју. – Џимбар је пручка за зев, за разапињање (Рс).

џипка се несвр. играти пастирску игру џипкање. – Џипкамо се с тојагу 
(СГл).
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џипкање с гл. им. од џипка пастирска игра са савитљивим тољагама, при 
чему тољага одскочи и више пута се преврне по дужини. – Када је убаво и 
суво време играмо се на некоју низбрдицу џипкање с тојађе (Пн).

џирне свр. силовито заљуљати онога који се љуља на љуљашки. – Џирне 
га на љуљашку, бутне га с конопац (ТД).

џока м (неки) одевни предмет. – Вучуделци окају једну – дреју џока, не 
знам бьш коју (Гњ).

џомак м задебљање; кврга, чвор. – Тојага с џомак за свинћу је најбоља 
(Б – Бг, Пир).

џондарин м мн. џондаре жандар. – Дојдоше два џондара и уапсише Ђоку 
(Гос).

џорило с ром. страшило. – Ја плашилото окам џорило, по цигансћи, ша-
лим се (Бе).

џубе с 1. кратак капут постављен јагњећом кожом. – Џубе је кратак 
капут поставен изнутра с јагњећу кожу (Вр. ВЛк). Џубе је од пртенице, али 
потплатено с кожу (Ру). Џубе је од пртенице, за разлику од капут, има коси 
џепове са – стране и доле је пошироко (Зс). 2. горња свечана женска хаљина 
од абе. – Џубе је женска дреја с рукаве, украсена с гајтање (ВЛк). 3. свечана 
горња мушка или женска хаљина од сукна или коже. – Џубе се некада пра-
вило у Брлог, носиле су га старе жене, неје било од пртенице, имало је гајтан 
с крзно окол појас и крзно на таслице (Брл).

џуглук м 1. ђубре које смрди. – Боклук и џуглук, боклукат не смрди а 
џуглукат смрди (Дој. Пир). 2. изр. џуклук и боклук група безвредних особа. – 
Збрало се там џуклук и боклук; које пије, које пцује, које штипе жене које 
мину (Сук. Пир).

џумка ж ћуба од старе вуне на глави овце. – На најубаву овцу деда 
остављаше џумку на главу, она је од стару, нешишану вуну (ЦД).

џурџевак м бот. биљка са жутом цвасти у виду главице. – Џурџевак цьвти 
окол Џурџовден, беремо га за у венци (Рос).

џурџево цвеће бот. в. џурџевак. – Џурџево цвеће беремо за Џурџовден (Ш).
џурџил м бот. в. џурџевак. – Џурџевка, а кажемо га и џурџил, он ц㎘вне за 

Џурџовден; мож га најдеш и у гору куде је по распадинке (Гос).
џ㎘пне свр. рет. зграбити. – Што ме тека џ㎘пну за – груди, стоко ти по-

кварена?! (Зав).

Ш

шаварак м шевар; место где расте шевар. – Там шаварак, само мож 
коњи да пасу (Јал. Орљ).
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шаворак м в. шаварак. – Немој да накарујеш овцете у шаворакат (Зс).
шавлес, -та, -то који има подвијене усне према споља. – Брнѕава, шавле-

ста, а неје млого ни паметна (Рос).
шавољ м дрвена посуда, обично од десетак литара, у типу ведра, али не-

што шира и нижа; уп. шавољче. – Сирили смо у кот㎘л, а после и у шавољ (ТД).
шавољче с дем. в. шавољ. – Имали смо шавољче, дрвено, сирили смо у њега 

(Соп).
шаврадес, -та, -то који има широка уста и усне подвијене према споља. – 

Дурлеста девојћата, шаврадеста, има ражљебене уснице и несклопена уста 
(Зс). – Нечу га, гле к㎘в је шаврадес, има голема уста (Зав).

шавраћела ж женска особа великих и отворених уста; подругљивица и 
оговарача. – Това су све шавраћеле. Устата отвориле да се потсмивају, да се 
потшегују, да ти најду ману и да те оговоре. Шавраћела је, има голема уста, 
широка (Гос).

шаклама ж ћакнута особа. – Он је голема шаклама, никакьв човек неје 
(Пир).

шакламанин м ћакнута и необуздана особа, склона насиљу. – Тија је ша-
кламанин, аловит човек, развејан, бије без везе, оче на силу (Дој).

шакопис м рукопис. – Неје млого писмен бил, али је имал млого убав 
шакопис (Сук, Чин).

шалав, -а, -о причљив; који је неодмерен у причању. – Ја сам шалава, 
казујем га како га знам, па нек се љути кој – оче (ВРж. ВЛк).

шалави несвр. брукати, грдити; говорити без мере о свему и свачему. – 
Снаата шалави, шалави, брука и, орати свашта, и добро и лоше (Зав).

шаланџија м в. шалапандрија. – Шаланџија је бил голем, дружили смо се 
(Км).

шалапандрија м шаљивџија; уп. шаланџија. – Тоза Брдар је шалапандрија, 
језикат (му) орати и какво требе и какво не требе (Зав).

шалвас, -та, -то који је превелик па не одговара (о обући). – Некве ми 
шалвасте ципелете, д㎇ђе, големе (Зав).

шамија ж дугачка марама, део народне ношње. – Шамија је голема ма-
рама (ВЛк). Марама је кратка и врже се само једампут, а шамија је поголема и 
преврже се два – пути окол врат (Пир). Шамија, наѕад се врзује (Ру).

шампоне ципеле изр. врста луксузних (женских) ципела. – Шампоне ци-
пеле, млого убаве, боја теква, носиле се пре рата (Сре).

шанкутлија заб㎘н изр. врста зубуна, дуге женске хаљине постављене 
памуком, наранџасте боје и са ситним белим шарама. – Шанкутлија заб㎘н: 
наранџасто, са – ситне беле жичће (Сре, Кр). Шанкутлија заб㎘н, цигла боја у 
тамне и светле штрафте (Сре, Пир).
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шантрав, -а, -о фиг. искривљен; који се не креће правилно. – Колата ти 
шантрава, траже мајстора да ји постегне (Цр).

шап м вет. болест стоке. – Шап ударил коња у – нође (Мр). Кривоча и шап 
неје бьш исто: кривоча је кад улезне земља у шапете, ђубре, калиште, рас-
криви се, а шап је болес (Дој, Брл, Јел). Некоја свиња ако закриви, кажемо шап 
наиш㎘л (Мр). Жабица, шап. Ване ли га шап за два – три саата готово, а ване 
га у језикат (ТД). Шап је друго, кривоча је друго. Шап га ване у језикат и мора 
да црца у најскоро време (ТД).

шапа ж стопало. – Шапата ме доле боли, на левуту ногу (Зс). Кожине
турамо само на шапуту, на стопалото (Зс). Шапа је стопало код човека (ТД).
шапа несвр. пружати руку; хватати шаком. – Деца шапају, узимају бани-

цу, не чекају да се олади (Јел).
шапар м мн. шапаре нога пса. – Чапа има шапаре големе (Гос, Зав).
шапаресто прил. широко; које се јако бокори (о стрнини). – Житото расте 

шапаресто, широко (Дој).
шар-шар узв. при вабљењу и терању стада оваца: хајде, хајде! – Само што по-

мамиш шар -шар, овца водуља с гломотар поведе триста овце (ТД).
шара ж бела овца са крупнијим кружним шарама по устима и носу. – 

Дочка је дочкеста овца, има ситне шаре по уста и нос, а шара има покрупне 
зрнасте шаре од пола самтим до самтим големе (Дој).

шара на плетиво изр. разноврсне шаре на плетиву. – Шаре на плетиво 
има на дувће, вијен бод, на кола. Кола или на кругови може на чорапе, а 
може и на џемпер, а измислиле смо га и за на блузе. Шара за везене чорапе 
може да се плете а може и да се ткаје (Б – Са, Пир).

шарен, -а, -о вулг. који је склон курвању. – Тај и тај шарена, при њу да идеш 
за туј работу (Пн).

шарен заб㎘н изр. врста зубуна, дуге женске хаљине постављене паму-
ком. – Шарен заб㎘н смо окали бордо кадиве с бели цветовчичи (Сре, Кр).

шарена змија ж зоол. змија шарка; било која змија која има шаре. – Има у 
Белаву шарена змија камењарка, отровница, пази се (Ста).

шареникакав, -ква, -кво који је чудно шарен; чије шаренило није по уку-
су. – Купила сам си шареникакву блузу, неје ми по вољу (Цр. Вој).

шареншьк, шка, шко хип. вулг. који је склон курвању. – Пази се од њега, 
девојћо, тија је шареншьк, че те изнесе на глас (Пир).

шарка ж 1. овца која има пеге у виду зрнаца по лицу. – Бела овца са – 
шарће по лице, окамо ђу шарка (ВС). 2. кучка која има веће шаре по телу. 
– Шарка је кучка која има шарће по снагу (Сук. Чин. Зав). 3. мустра. – Шарка 
може да буде и у везење, и у плетење, и у ткање (Цр).
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шаркав, -а, -о који има веће зрнасте шаре по лицу (овца). – Ако је шарка-
ва овца по бело лице, че је зрна, ако су шарћете ситне и густе, а шара че је 
ако су покрупне шарће ко зрнца (Км). Пењоша је бела коза шаркава по лице, 
а пипће ситне и крупне (ВЛк). Коза кањоша или кања дојде малко шаркава, 
напрскана по снагу (Зс).

шарко м 1. који је пегав по белом лицу (човек, брав). – Дадомо му прекор 
Шарко, што је млого кочкав у лице (Вој). 2. који је шарен по телу (брав). – 
Имали смо шарено куче, окали смо га Шарко (Пет).

шаркује несвр. вулг. курвати се. – Шаркује му жената, а он трпи, има деца 
сас њу (Дој).

шарне свр. 1. написати. – Нека шарне и нека ми прати писмо, али мужат 
да не знаје (Пир). 2. шврљнути; нацртати. – Шарну ми на ьртију, оче да 
нацрта бабу (Цр).

шаротина ж земљиште на коме се, у виду шара, отопио снег. – Кад има 
големе шаротине пуштамо овце у пашу (Зс).

шарће за кола изр. окови којима се повезују делови рабаџијских кола 
(оплен са осовином). – Шарћете држу опленат и облогуту (Чин).

шатица ж зоол. пловка. – Имају воду там, чуву шатице (Трњ. НМл).
шаће ж мн. 1. шаке као мера за запремину. – Дадо вој три шаће брашно да 

напрај на децата качемак (Пет). Дадо њој једне – шаће васуљ (Цр). 2. мера за 
површину. – Малечко ко шаће, ко шачће, плитко тепсиче за канурчице убаве 
(Цр).

шачће пљаште изр. деч. пљескати длановима. – Унученцето се радује, па 
и оно пљаште шачће (Зав).

шашавија ж неразумно понашање; бес; лудост. – Деца, немој да прајте 
пак некакве шашавије, немој да брукате родитељи (Кр).

шашавштина ж в. шашавија. – Сами си правите шашавштине па ви после 
боли глава (Пок).

шашање стојачево изр. непосечена кукурузовина на њиви. – Шашање 
стојачево имамо на њиву, појдомо да га исечемо (Кр).

шашардише свр. почети се сулудо понашати; шенути. – Шашардисал од 
узбујало па не знаје какво оче (Пир. Сук).

шашарма ж неразумно понашање. – Ватило ђу шашарма па не знаје какво 
бланта (Пир).

шашењак м пеј. кукурузовина; обрштена кукурузовина. – Шашењак има 
по њивете, идем да га приберем (Вој). Че имате ли јоште од шашењакат (Гра).

шашење с сасушена кукурузна стабла; плевице са кукурузног клипа. – 
Има крупно шашење од морузу, њега денемо да има за стоку преко зиму; 
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има и ситно шашење, од класовети, с њега ранимо стоку, а п㎇нимо и јаст㎘ци 
(ВРж).

шашит м рет. глупа и неуредна особа. – У теја старе дреје ти си се напрајила 
асли на шашита (Вој. ВЛк).

шашљак м неразумна особа; неодговорна особа. – Оно шашљак, не могу 
да се разберем с њега (Вој).

шашоне ж мн. сокне. – Исплела ми сестра шашоне (Пк. ВЛк).
шашће с суве стабљике кукуруза. – Кажемо шашћето резамо, а кажемо 

и шашње превозимо (Зав). Да скутам шашћето (Ру). Дадо им сноп шашће, на 
кравете (Соп).

шаш㎘к м касно поподне; време за ужину. – Кад поогладнејемо по обед, 
чекамо шаш㎘к да једнемо још малко (Пк, ВЛк).

ши узв. грлу при упрезању у јарам. – Ши, Буле, оу ши, к㎘ш-к㎘ш-к㎘ш (ТД).
швалер м врста цвећа које ноћу јако мирише. – Имам сва цвећетија, па 

имам и једно које немаш, окају га швалер (Пир).
швалерово око с бот. врста собног цвећа. – Курвинско око или швалерово 

око, исто је (Пир).
швика несвр. звиждати. – Швика, ока, умешује се на људи у кућу (Зс).
швикало с пиштаљка. – Деда купил на свако дете по швикало, па село 

размиримо сас швикање (Дој).
швиркало с в. швикало. – На вашар ми купише швиркало, несу имали по-

више паре за мене (Цер).
швисне свр. шибнути. – Швисни га с прутат да се оћути (Мр). Када те 

швисне с пололејникат, с конопчето, оно ти свитће искоче на – очи (Зав).
шволераш м швалер, љубавник. – Бил је убав човек и добар домаћин, али 

је бил голем шволераш (Цр).
швољерка ж љубавница. – Швољерка на мојега сина зуби ми украде (Пир).
шврака ж зоол. сврака. – У Круп㎘ц кажемо шврака, а овам Чинигловчање 

кажу сврака (Кр, Чин).
шврдав, -а, -о превртљив, несигуран (особа). – Снајката малко шврдава, 

врдалама је (Вој).
шебек м врста шљиве крупнога плода слична стенлејкама. – Имамо сли-

ве шебек, крупне, и дојду како стенлејћете (Брл, Пир). Слива шебек је крупна, 
жлта, а има и црвени шебеци, исто белвице (Брл). Имамо сливе брданће и 
шебеци (Брл).

шебече се несвр. пијано ходати; заносити се у ходу. – Не знам да ли је 
пијан или се шебече (Зс).

шева несвр. фиг. 1. ићи странпутицом; недолично се понашати. – Беше 
добро момче, ама са поче млого да шева (НМл. Гњ). 2. заваравати траг. – На-
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учило да шева, па не могу да га разберем када ми прича куде је бил и какво 
је работил (Чин).

шеварљак м в. шаварљак. – У шеварљакат му се удавила овца (Рос, Д – Сл).
шеверница ж вет. 1. кл. болест коза, када се коза креће кривудаво и када 

непрекидно мекеће. – Шеверница да ви улови, душу ми извадисте врекавци 
(Зс). Коза од шеверницу врека и иде како зашашавена (Зс, ТД). 2. болест 
оваца, када је овца узнемирена па мрда вратом, репом, лежи, устаје, иде 
назад, не даје да је ухвате, не може да стоји мирно. – Кад је овца болна од 
шеверницу она мрда с врат и с реп, дигне се па легне, иде наѕад и напред, не 
дава да ју уловим и не може да стоји мирно (Дој, Јел. ДД).

шеверњичав, -а, -о који је оболео од шевернице, болести оваца и коза. 
– Шеверњичава овца је немирна овца (ВЛк). Козата шеверњичава, овој вре-
кавица голема (Зс). Шеверњичаво је вртоглаво, иде па се заноси. После 
извртоглавеје или иде настран па се колне и падне (ТД).

шевне свр. фиг. почети се сулудо понашати. – Шевнула малко, тека кажу 
за мене (Пир).

шеврдуља несвр. 1. ићи цик – цак, кривудати (точак). – Леви ѕагњи точак 
поче да шеврдуља (ВРж). 2. фиг. врдати; одустајати од договора. – Немој по-
сле да шеврдуљаш и да кажеш да се несмо тека договорили (ВРж).

шеврља несвр. курвати се. – Почела и она да шеврља сас шумарети (ВРж).
шевтелија ж бот. 1. стара сорта кајсија ситнијих плодова. – Имали смо 

три шевтелије у наше лозје, одједемо њим се (Пет). 2. кајсија. – Ми зове-
мо шевтелије и дивете, ситнете, старете, а и калемене кајсије што набави-
мо из расадник (Ш). Калемене шевтелије у дебелиште добро расту (Ру). 3. 
ж бот. шљива џанарика (са жутим плодовима). – Ми дивете шљиве зовемо 
шевтелије (Б – Рц, Бла).

шевуљар м вулг. курвар; курва. – Сестра ми је шевуљар, иде куде се ни п㎘ж 
не завлачи, а муж у трпи (Зав, Пир).

шевуљи несвр. не ићи правим путем; тражити прави пут у току 
кретања. – Шевуљили, шевуљили, а магла било, и прејду границуту (Брл).

шевуљћа ж лук од позлаћеног ширита око усека на сукну на грудима. – 
Имаше сукна засечена сас две шевуљће, па чьк и сас три шевуљће, а имаше 
и права сукна сас три шевуљће (Брл). Сас две шевуљће је сукно, или сас једну 
шевуљћу (ВРж).

шега ж ругање; брука. – Наште шеђе друђи виде, а ми видимо чуждете 
(Бе).

шегаџија м/ж/с рет. подсмевало, подругљивац. – Шегаџија је, а у село је он 
за најголему шегу (Дој).
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шегљив, -а, -о подругљив. – Шегљив је бил, куражил се, важан се правил 
(Зав).

шегобијан м подсмевало, подругљивац. – Он је шегобијан, а бьш је он за 
најголему шегу (Пир).

шереметка ж бот. вилино сито Carlina acantifolia All. – Ми и Доћинчање 
кажемо шереметка, а Гостушање кажу копава (Пк). Почесто туј траву што 
личи на четку, зовемо копава, али у зовемо и шереметка (Зс). Најдо копаву, 
заслади се (Зс).

шерпељ м врста кецеље. – Шерпељ је од в㎇њено кецеља без валте (При).
шеста несвр. оцењивати; мерити очима (површину, простор). – Ја гле-

дам, шестам, ако дојде до невољу накуде да бегам (Јал. Сре).
шесто прил. пуно. – Чула сам да кажу да је шесто када је довољно, п㎇но, 

али нес㎘м б㎘ш сигурна (Пк, Пир).
шестоокав, -а, -о који добро све уочава; који се са лакоћом руга оном што 

није како се приказује. – Он је шестоокав, све види зачас, и добро и лоше, и 
насмеје се па каже коме какво фали (ВРж).

шестоше свр. бити озбиљно болестан; добити надун (брав). – Шестосал 
ми ов㎘нат, не мож да гони овцете (Бс. ДД. Пк).

шетају – орате изр. забављати се; водити љубав (момак и девојка). – По-
чели да шетају – орате и све су заједно, и све се гледају у в㎘р у очи (Сук, Чин).

шеталица ж покретни дубак, подешен према детету које се учи да хода. 
– У дубак дете стоји, а у шеталицу има отвор за нође (Цр).

шећерина ж в. шићерина. – Чемерика трује на шећерину а не на горчину, 
пробал сам у (Зс).

шиба м 1. (посечено) шибље. – Шиба је габрак, трњак, свинак (Зс). Шиба 
су ситна дрва исечена за грејање (К–Ћу, Ш, Цер). 2. изр. направи на шибу из-
грдити. – Ја сам овчари направил на шибу (Ру).

шибак м (посечено) шибље или грање са високог дрвећа. – Шибак сечемо 
за вурњу (Цр. Мр).

шиба се несвр. фиг. 1. разметати се. – Шиба се нис – пут у новуту вутарку, 
отиде надоле (Цр). 2. превише трошити. – Откуде им паре да се шибају толко 
(Пир).

шибљак м ластар из корена дрвета. – Шибљак, това је ластар покре дрво 
(Цр).

шибова шума изр. ниско растиње, честар. – Там је повише шибова шума, 
добра за козе да у пасу (Гос).

шивач м онај који шије у фабрици одеће; кројачки радник. – Запослише се 
да су шивачи у фабрику Први мај (ДД, Пир).
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шивачћи, -ка, -ко кројачки. – Купимо шивачку машину за девојћуту да се 
учи да шије (Рс). Купи ми шивачће игле (ВРж).

шијави се несвр. јогунити се. – Шијави се синат, јединац, оче све да буде 
по његово, да га слушамо (Об, Пир).

шијачка ж кројачица; радница у текстилној индустрији. – Била је 
шијачка у фабрику преко тријес године (Пок).

шиле с в. шилег. – Шлеже, а кажемо и шиле, је до једну – годину (Дој). Када 
се шиле ојагни, кажемо копилило (Дој, Брл).

шилег м мн. шилежетина шиљеже. – Липца ми шилег, штету имам у овце 
(Пет).

шилегар м пастир који чува шиљежад. – Бил сам и шилегар, и овчар, и 
говедар, неје ме прескочило ништа (Мл).

шиљ, -а, -о арх. 1. шиљаст. – Ђобек: шиљо, па се закачи реза, па се тури 
чивија; на другу стран има дувку (Зс). Шиљото иде напред и семето се вата за 
чарапе (Ру). 2. изр. шиљо дупе шиљаста, слабо развијена карлица. – Кравата 
има шиљо дупе, слабо развијено (Цер. Ш).

шиљав човек изр. мршава и висока особа. – Беше убав и шиљав човек, и 
увек весел (Цр). Шиљава женица, вредна, добра (Ку).

шиљав штављак бот. врста штављака Rumex obtusifolius. – Шиљав 
штављак горчи, а онија друђити не горчи (Јел).

шиљава капа изр. шиљаста шубара, носили су је млађи мушкарци. – 
Шиљаву капу су носили помлади мужје, а округлу шубару или барлу, исто 
је, стари људи су носили (МСв).

шиљаварка ж 1. шиљаста плетена колиба покривена бусењем; уп. 
шиљеварка, шиљеварска колиба. – Шиљаварка колиба, у њу спимо, а испред њу 
дрво с четаљи, острога (ВЛк). 2. шубара са шиљастим врхом. – Убав човек 
беше и носеше шиљаварку шубару (ТД).

шиљави оп㎘нци изр. опанци од говеђе коже које је направио обућар. 
– Држеше се високо и на сабор је излазил увек обујен у шиљави оп㎘нци, 
прајени (Цр).

шиљавшьк у лице изр. мршав у лицу. – Беше шиљавшьк у лице и повише 
си ћутеше кад је у народ (Зав).

шиљарка ж бот. рет. врста питоме шљиве у типу пожегаче. – У Брлог 
кажу брданће и шебеци, а моји у Росомач и кажу трубунће и шиљарће (Рос, 
Брл).

шиљат, -а, -о шиљаст; мршав; који има главу дивље животиње. – Това 
прасе шиљато, дивља раса, нема да мож да га ураниш (ТД).

шиљеварка ж в. шиљаварка (1). – На порту су укрстене прековће на икс, а 
код шиљеварку дрвја се збоду на јарци, а може и с прекове (ВЛк).
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шиљеварска колиба изр. в. шиљаварка (1). – Шиљеварска колиба је покријена 
сас папрат, сламу или сено (Гос).

шиљер м слабо вино од воде која је стајала са дрождином после отакања 
вина, комињак. – Шиљер или комињак: колко оточиш, толко присипеш (Чин. 
БЈ). Комињак, стоји вода у комину колко да ју покрије; шиљер је исто, али се 
убрзо пије, и има више воду, и послаб је (Цр).

шиљка ж шиљаста шубара. – Има шиљка капа и има капа тупача (Мр).
шиљћа се/рет. шиљка се несвр. губити време, беспосличити. – Оне се по 

цел д㎘н шиљћају, а башта и мајћа сами на жетву (Сук, Чин). Само се шиљка 
натам-навам и ништа не ради (Цр).

шиљов㎘рес, -та, -то који има шиљаст врх (предмет, биљка, лист). – Има 
жилав влак шиљов㎘рес, он је мушћи, и има као с округал лис, он је женсћи 
(Зав).

шиљогуз, -а, -о мршав (о особи). – Шиљогуз, али окретан и вредан човек 
(Пир).

шиљогузан м мршав човек. – Шиљогузане, ти си једва панталонете но-
сиш, а очеш да се бијеш с мене (Нш. Тм).

шиљоносав, -а, -о који има шиљаст нос (о особи). – Целата фамилија, све 
шиљоносави (Брл).

шиљопрљес, -та, -то који има шиљасту губицу (о браву). – Нечу да чувам 
текво шиљопрљесто говедо, че ми грози онаја другата (ВЈ).

шиљћа несвр. изоштравати врх (коца, клина). – Шиљћам дрво за кобаси-
це (Брл).

шиљћав, -а, -о који је танак а висок. – Шиљћаво девојчето у снагу, не 
знам каква мајћа че буде (Рс).

шиљћав у лице изр. који има дуго и мршаво лицу (и изражену браду). 
– Он дојде шиљћав у лице (Вој). Шиљћаво је које има д㎇гњавесто лице и 
шиљаву браду (Пир).

шиљ㎘к м мн. шиљци/шилци 1. шиљасти и затрављени део међе. – На сваћи 
шиљ㎘к пир има, требе да се очисти (Ру). 2. шиљак; тањи крај нечега. – Наде-
ни га на шиљ㎘кат и опечи га (Изв). 3. рет. (шиљаст) пласт. – Има два шиљћа 
сено, два пласта (Пок). 4. рет. стог са стожилом и приткама. – Намале сено-
то, имам само још јед㎘н шиљ㎘к сено сас притће и стожило (Пок). 5. изр. наде�
нут на шиљци у тешком положају. – Ми смо наденути на шиљци, немамо 
ни пару ни здравје (Јал). 6. изр. удара шиљци изазивати; вређати. – Сваћи 
д㎘н му удара шиљци, душу му вади (Цр. Тм).

шиница ж кратко, дуго и танко парче метала. – Закови неколко шинице 
одозгор и отстрану, да га држу (Чин. Сре).
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шинда ж шиндра, даска којом се покрива (кућа, таван) или израђује ков-
чег за девојачку спрему. – У старо време сас шинду се покривало таван (ВЛк. 
Пк). Ковчаг од шинду је за премену (Зав – ддл).

шиничар м мн. шиничар је мајстор који прави и продаје дрвене мери-
це. – Ћоштичање окамо шиничарети. Те – и, дојдоше шиничарети (ТД). 
Ћоштичање су правили шиници, наћве, ковчези, па ји зовемо шиничаре (Мр).

шињер м шињел. – Дали му црн шињер, стар (Ру).
шип м 1. стуб који држи тарабе. – Тарабе држу шипове, да не падну (ЦД. 

СГл). 2. једно од три вертикална појачања на коњској потковици. – Шип је 
плекче на конску плочу, иде уз копиту, да држи, да коњ не окрни копиту (ТД). 
3. дуга игла за плетење; игла за везење старинске чипке. – Плела сам на шип 
(Бла, Кс). На шип смо везле старинсће чипће (Сре, Кр). 4. игла у пунђи. – Шип 
је игла у пунђу (Сре, Кр). Шип: жицу савијемо одве, па у нагрејемо, па после 
навијемо косуту уз жицуту, кажемо навијене ларме. Закопчемо сас шнале, а 
жицуту извучемо (Гос).

шипар м 1. мужјак свиње пре полне зрелости, шипарац. – Имамо једнога 
шипара, че га чувамо (Црв). 2. млада свиња, шипарица. – Младу свињу каже-
мо шипар или шипарица (ВЛк. Зс).

шипарак м шипражје. – Заглавиле се овце у шипаракат (Ру).
шипаричка ж дем. и хип. од шипарица. – Шипаричката убаво једе (Пс).
шипарче с мн. шипарци мушко прасе; мушко или женско прасе по одабирању 

за приплод. – Прво је шипарче малечко, а кад поодрасте оно је шипар, ако је 
мушко, или шипарица, ако је женско (ДД. Мр).

шипар㎘ц м 1. мужјак свиње пре полне зрелости. – Ако је мушко, шипар㎘ц 
је; ако је женско, шипарица је док се не прегони (НМл). 2. фиг. шаљ. млади мо-
мак. – Бил сам веч шипар㎘ц; т㎘г од дечка прејдо у шипарца (Зс).

шипорак м честар, шипраг. – Оно њивата урасла све у шипорак (ТД).
шири се несвр. 1. несметано чинити; слободно живети. – Че останеш сам 

у кућуту па че се после сам шириш (Цр). 2. изр. шири му јер㎘м повлађивати 
некоме како би се сагласио. – Од башту сам чул: – Шири му јер㎘м да не рка! 
(МЈ).

ширина ж 1. пространство; пространо испасиште. – Стока у планину 
добије ширину, има куде да се напасе (Дој, Јел). 2. изр. ване ширину одскита-
ти, отићи негде. – Ване муж ширину, а ја сву работу сама завршавам (Вој). 
3. изр. излезне на – ширин: а) преселити се на нов и широк плац (на рубу 
насеља). – Излезомо на – ширин, а брат ми остаде у старуту кућу (Трњ). б). 
изаћи на брисани простор, на видиковац. – Кад излезнем на – ширин, л㎘кне 
ми и отвори ми се апетит (Јал).
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широко на стовну изр. шири отвор на тестији. – Стовна има пис и ши-
рокото. Оно на писат свири ка пијеш на широкото (ВЛк).

широкогрудоња м онај који има врло широке груди. – Волела сам који је 
широкогрудоња и који има рутаве груди (Гос).

широкопрстес, -та, -то који је склон распиништву. – Он је широкопрстес, 
не држи пару (Пир).

широма прил. широм. – Отворете вратата широма (Вој).
широћи прсти има изр. расипник је. – Има широћи прсти, ништа му не 

остањује (Цр).
широч㎘к, -чка, -чко прилично широк; прилично простран. – Местото ши-

рочко, нема њиве, и заравњено (Дој).
шића ж стуб који држи капију. – Шића је дрво које држи капијуту (Дој. 

Пк, ВЛк).
шићерина ж јачина сласти; проценат шећера; уп. шећерина . – Грозјето 

има убаву шићерину, че буде добро виното (Вој. Држ).
шићер㎘к м хип. од шићер шећер. – Шићер㎘к, ориз㎘к, накупува си све кво 

ми требе (Зав).
шићерч㎘к м в. шићер㎘к. – Купим си шићерч㎘к у коцће да има какво да 

си турим у уста (Цр).
шицка се несвр. изазивати мушкарце заводљивим ходом. – Муж у Немач-

ку на печалбу, а она се шицка по град, само меша с нође да мужје гледају по 
њу (Пир).

шиш м 1. жица за набадање меса при печењу на скари. – Дај ми шишат, 
очу да печем месо на скару (Пир). 2. изр. да не гори ни шиш ни ћебап да не 
трпе штету ни једна ни друга страна. – Че га прајмо тека, да не гори ни 
шиш ни ћебап (Пир).

шишане с врста старинске пушке. – Имало некада некаква пушка ши-
шане (Пир).

шишање с гл. им. од шиша шишање уопште; стрижа оваца. – При нас че је 
дьн㎘с шишање овце, че печемо јагње (Мр).

шишарка ж шишарица. – Од цер ситното је шишарка а крупното је ци-
царка (Гос). Има голема и маненка шишарка (Ру). Од дубицу беремо шишарће 
и дудлени, големото је дудлен (Вој).

шишенце с мн. шишенцета, шишетића, дем. и хип. од шише с флашица. – Донеси 
ми десетина шишетића да си збирам семе за цвеће у њи (Цр).

шишкав, -а, -о здепаст, јак и омањег раста (особа). – Деда му беше 
шишкав, омалечьк и јак човек (Чин, Об. Цер. Цр).

шишоне ж мн. в. шошоне. – Љиљана Вучуделка сокнете ока шишоне (Пир).
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шкодно прил. штетно (по здравље). – Кад дојдем у град одма ми шкодно 
од овија ваздук грацћи и глава ме почне боли (ВЛк).

шкоља ж школа. – Ишла сам четри разреда у шкољу у село (Рс). Обичаји 
су били добра шкоља за деца, ред науче (Зс).

шкрабав, -а, -о прил. који је неуредно записан; који је лоше нацртан. – 
Има шкрабав шакопис (Држ).

шкрабаво прил. лоше нацртано; лоше руком написано. – Ти млого шкра-
баво црташ; де да ти покажем како се црта (БЧ).

шкрака несвр. смешно ходати, као скакавац (дете, болесник, хрома осо-
ба, особа са врло дугим ногама). – Детето почело да шкрака, неје више бебе 
(Цр). Оздравел, па почел да шкрака (Ста).

шкрапа несвр. зоол. високо дизати стопала у току хода, газити из висока. 
– Немој да шкракаш нависоко, че ти се смеју (Пок).

шкрапља ж зоол. велика гусеница живих боја, са рошчићем на носу 
Gastropacha quercifolia. – Скрапља је како гусеница, има млого нође, али је 
поголема (Ш).

шкрк м зоол. рода. – Кад је једно кажемо шкрк, а кад су више кажемо 
штркови (Ста).

шкробне свр. стати, нагазити. – Само што шкробну у путат, ја се сети 
куде сам и излезо из маглуту (ВЛк).

шкрокне свр. коракнути. – Само што шкрокну, змија ме уједе (Ста).
шкрца несвр. шкрипати. – Мрзал снег, па шкрца под ногу (Зав).
шлег м мн. шлежетина / шљежетина шиљеже; одрасло јагње (од одабирања 

до укључивања у приплод); уп. шлеже, шљег, шљеже. – Црче ми једьн – шлег (Јел, 
Брл).

шлеже с в. шлег. – Јагне које одберемо за домазл㎘к, оно је шлег или шлеже 
до једну – годину (Дој, Брл).

шљака несвр. шаљ. газити (босоног) по житком блату и води. – Ја си цел 
д㎘н тека с нође мокре по двор шљакам (Зав).

шљакне свр. жарг. ошамарити. – Шљакну ме башта ми убаво, памет да ми 
дојде (Дој).

шљама несвр. пеј. халапљиво јести. – Бејо млого огладнел, па придо и 
шљама, шљама, шљама, и убаво се наједо (ДД).

шљамоти несвр. фиг. 1. вулг. говорити скаредно. – Какво па таја ала 
шљамоти, оно срам не знаје (Сук. Држ). 2. причати смислено и бесмислено. – 
Шљамоти, бљезга, орати што неје за у народ (Пир). Оно и ја млого шљамотим, 
а не – би требала (Зав).
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шљанак м рет. размак између два прстена на стаблу (код трешње, жи-
тарица, неких биљака), чланак. – Ситна цвелика, она је најотровна, трује с 
гасови и има ситни шљанци (Зс).

шљап – шљап – шљап узв. којим се подражава пљускање по води, лош ход, пљескање 
длановима: – Шљипче по водуту шљап – шљап – шљап (Цр).

шљапи несвр. рет. пљуснути (падајући у воду). – Одједнуш шљапи дете у 
водуту, једва га извадимо (Д – Ву, Гњ).

шљапик м врста ситне рибе, платица, плиска. – Наловили само ситну 
рибу, шљапик (Трњ).

шљег м в. шлег. – У Извор кажу шљег, у Суково шиљеже, а у Лукању слеже 
за јагне до једну – годину (ВС). Шљег је мушко, а шљеже је женско (Зс). Муш-
ко, док се не одвоји за домазл㎘к, оно је јагње, а после је шљег, ретко кажемо 
шљеже, и после је двишче (ТД). Кад одбијемо јагне и почне само од пашу 
да живи па до годину д㎘на, оно је шљег, било мушко било женско, а после 
је двиска док се не ојагни (ДД). Мушко јагне, па шљег, па двиз㎘ц, па мато-
рац (Мр). Слеже, шљеже или шљег, исто је (Пк, ВЛк). Одозгор бабан шљегове, 
широћи ко асталат (Пк). Скарај шљеговети да пију воду (Рос).

шљегарица ж пастирица која чува јагњад и шиљежад. – Била сам коза-
рица, овчарица, шљегарица, а и косач сам била (Дој).

шљеже с в. шлег. – Јагне је догод се не одвоји за домазл㎘к, преко лето 
је шљеже, а кад га ујесен одлучим из шљежината, постане двизенце (ТД). 
Одбијена јаганци преко лето су јагњишта, а ујесен су шљежетина. Шљеже 
је једно, а кад су млого кажемо шљежетина (Мр). За мушко кажемо мушко 
шљеже, шљег или овне; за женско кажемо шљеже или двиска, овца на годи-
ну (Ру).

шљемак м кабаста нечистоћа коју наносе вода или ветар. – Нанела во-
дата шљемак и затворила пролаз, не може да отича у рекуту (Вр).

шљипча м пеј. 1. онај који иде путем не обазирајући се на блато и лок-
ве. – Шљипчо мамин шљипави, умазал си се до – гушу у калиште (Вој). 2. 
фиг. (неуредан) глупак. – Гле как㎘в сам шљипча испадал, преварило ме дете 
малечко (ПРж).

шљипче м пеј. онај који пљуска при ходу. – Иде посред пут и направо 
шљипче преко калиштето (Пет).

шљис м в. шљичће. – Сами си напрајмо како скије, окамо га шљичуђе, 
шљичће или шљис, и по цел д㎘н се возимо на ледат (ВЛк).

шљисне свр. реско одјекнути; закључати браву. – Шљисну им кључанка, 
не пуштише ме да улезнем унутра (Дој).

шљичка се несвр. клизати се. – Беше се реката заледила па смо се преко 
њу шљичкали (Брл).
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шљичће ж мн. кратке дрвене клизаљке (скије), ручне израде. – Сами смо 
си прајили шљичће (Кс).

шљова (се) несвр. фиг. оговарати. – Само се шљовају од једнога – другога 
(Рос).

шљове несвр. пеј. халапљиво гутати (без жвакања). – Кришом узне шер-
путу и само шљове у ћоше (ВЛк). Немој да шљовеш толко, немој се после 
кајеш (ВЛк). Само шљове, нагњита у уста, не гледа да – ли че има и за нас 
(Јел, ВРж).

шљог м кл. одузетост, шлог. – Нема поголема рђа од њега; несте това 
куче шљог да изеде, да липче (Зав).

шљогира свр. одузети се. – Она си манула мужа, шљогирал; те паре кво 
работе (Зав).

шљодочка ж рет. ластар; изданак из корена дрвета. – Извади и пресади 
три шљодочће од сливе сараџице (ВЛк).

шљопаџија м 1. пеј. онај који маже зидове блатом, мајстор најнижег 
ранга у дунђерској групи. – Шљопаџија је који је лош зидар, па му давамо 
калиште да се расправља и да маже зидови (Ста). 2. (лош) молер. – Драган 
беше лош молер и работеше само на пијано (НМл. ВЈ).

шмандроше свр. пеј. затурити. – Мора да је он ћесерат пак негде шман-
дросал (Зав. Рс).

шминга несвр. шминкати. – Шмингала сам једнога старога човека с кар-
мин, то се не скида (Б – Км, Пир).

шмор㎘ц м зоол. птица која врло агресивно напада грожђе и брзо га оба-
ра. – Шморци иду по лозја на иљаде, на јата. Шмор㎘ц има по облик исту 
кљуницу као ћосавац, али има поголема уста и подлгу кљуницу, па по три 
– зрна једе одједнуш (Ру).

шмркне се фиг. смањити се обим и пуноћа зрна пред зрење. – Шмркнул 
се класат малко (ВС). Житото шмркну нешто, жега голема д㎘н – издьн (НМл). 
Упролет нешто у Барје мора да шмркне житото (Км).

шмркнут, -а, -о трп. пр. оштећен усев (због запаре, мраза, јаког сунца, 
јаке слане, биљних болести). – Убијено, шмркнуто, нема ништа од лук овуј 
годину (ВСв).

шмрчка несвр. увлачити на уста и нос, шмркати. – Од медунику цвето-
вете шмрчкамо (ВЛк).

шмуга несвр. фиг. јести брзо и не жвакати. – Загладнел, па само шмуга, 
нема време да жваче (Рс. Изв).

шмугне свр. жигнути, пробости, изненада јако заболети. – Жмугну ме у 
коленото и ја само седо (Гњ).
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шнајдерај м кројачки занат, кројачки посао; уп. шнајдерл㎘к. – Башта ни је 
издржавал од шнајдерај (Пир).

шнајдерл㎘к м в. шнајдерај. – Башта ми иш㎘л по шнајдерл㎘к па изльгал 
мајћу ми и довел у дома (Бе).

шнола ж укосница, шнала. – Ја си сас шноле намештам косу (Пет, Држ).
шњева несвр. сањати. – Шњевам целу ноч и све страшно шњевам (Ос. Цр). 

Ка заспим, целу ноч шњевам (Рг, Ку). Шњевала сам, народ издоодило п㎇но 
(Цр).

шобарка ж цев са које тече вода. – Секнула водата на шобаркуту, помалко 
иде (Зс).

шољњачи се несвр. шалити се. – Саберу се па се шољњаче, а када пину 
повише почну и да поју (ДД).

шољћобија м/ж шаљивџија; подругљивац. – Он је голем шољћобија, али 
повише на туђ рачун (Пс).

шона ж 1. кратке чарапе. – Че даде чарапци, че даде шоне, дар (Зс. Цер. Ру. 
ВЛк). 2. вулг. она која се упишава (крава, жена). – Шоне једна, мочно једна, 
какво очеш од мене (Дој).

шопа ж цев на чесми. – Цевка на извор воду, кажемо шопа (Бе).
шопурка ж олучаста камена плочица, ћерамида или кора дрвета на 

извору, подешена за захватање воде за пиће. – Шопурку од кору, или од 
ћеремиду, камик, цев, туре на кладенац куде истича вода, да може народ да 
пије или да точи воду (Цр).

шопчица ж дем. од шопка цев или жлеб са кога истиче вода; жлеб уоп-
ште. – Кокошчица има крупначьк цвет, па како на шопчице (Соп).

шоца несвр. вулг. курвати се. – Твоја жена се шоца сас мојега мужа, искарај 
ђубре из кућу (Пир).

шошонће ж мн. кратке чарапе, доколенице. – Плетем шошонће, че идем 
на вашар (Зав).

шпајез м остава, шпајз. – Имали смо шпајез и летњу кујну (Пир).
шпаралија м/ж штедиша. – Он је добар домаћин, шпаралија је (Соп).
шпенатче с игла прибадача. – Сас шпеначе ми прибоде ћиткуту, заћити 

ме (ДД).
шпигла ж рет. џепно огледало. – Кад сам бил момак у џеп сам носил шпи-

глу (Б – Бг, Пир).
шпицеста бакарија ж врста голуба бакарне боје која има бео реп. – Имал 

сам и шпицесту бакарију голуби, волел сам и туја расу (Пир).
шприцује несвр. давати ињекције. – Дьн㎘с ветеринарити че шприцују го-

веда (Ста).
штавен, -а, -о уштављен. – Оп㎘нци оди штавену кожу повише трају (Кр).
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Бил је ђиздав, носил је штавени оп㎘нци на сваћи сабор (Сре).
шта-га (ли) је изр. много је; зар није много. – Шта-га ли је место урниса-

но, тув би било трава или би се раџало берећет (ДД).
штака ж мн. в. штакла. – На штаће пређигам Јерму и прејдем у Братају (Сук).
штакла ж штула; уп. штака, штакља. – Одили смо на штакле, а окамо ђи и 

штакље и штаће (Вој).
штакља ж в. штакла. – Закасал с нође, носи штакље (Вој. Држ). Са – штакљу 

оди (Рас). Мој муж је иш㎘л на две штакље (Б – Грн, Пир).
штала ж стаја за крупну стоку. – Кошара и трљак је за овце, а за говеда 

штала (Ру). Штала је када је одвојена зграда, али и када је у склопу куће, а 
ѕевник је ако је за намирнице а не за стоку (Зс).

штедлија м/ж шпарач. – Муж ми је штедлија човек (Зав). Штедлије су 
били Велковци (Кс).

штета ж особа која погрешно ради и тако наноси штету. – Какво работи 
овај штета тамо, погледај (Ру).

штети несвр. 1. оштећивати, наносити штету. – Штети ме, подида ме, 
а нече ништа да ме помогне (Јал). Нечу да штетим човека (Вој, Држ). 2. непра-
вилно користити. – Нема да и садим да не штетим местото (ВЛк).

штетник м брав који трчи у штету. – Таја овца коњар, висоће нође има, 
и штетник, прави штету (ДД).

штимкава влас изр. густа и кратка сабијена вуна. – Руда овца има густу, 
кратку и сабијену в㎇ну; нема влас па је штимкава, па иде на штим, а мање се 
вади влас (Дој, Јел).

штипка ж 1. лисник у рачвастом дрвету. – Шума се дене у дрво с две 
– гранће, расовато, а на штипку се дене сено (Зав). 2. лисник у високом и раз-
гранатом дрвету. – Штипка се у дрво дене, па колко стане, у разграњено 
дрво; кажемо на штипку, у дрво штипка (Пк). 3. изр. штипка на растоку изр. 
рет. троугласти део задњег дела запрежних кола, која је клином, преко срча-
нице, повезана са предњим делом. – На штипкуту на задњити трап има клин, 
који у повезује с растоку (ВЛк).

штипка несвр. штипати. – Дете на шалу штипкају, па му кажу: – Имаш 
б㎘ле па те иштем! (Пет).

штипће. Како крзи штипће тешко, мучно, једва. – Проодила је како 
крзи штипће, једва (Гос).

штир㎘к м бот. хип. од штир коров у окопавинама Aramanthus retroflecsus. – 
Девојчето рече: – Берем си штир㎘к за прасићи! (Бз).

штир㎘ц м онај који не може да оплоди, јаловак (човек, брав). – Он је бо-
лувал оди завушће и нема деца, штир㎘ц је (ВЛк).
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штитник м онај који штити (особа, предмет). – Он појде с наас да нам 
буде штитник, да ни заштићује (Зс).

штица ж даска. – Омалечку дьску зовемо штица (Пир).
штич㎘ц м нејасно значење: – Идомо при једнога штичца, човека, стоку да 

купимо (Бе).
што зам. оно што. – Зима приоди, што си нанел, че једеш (Пн).
што-га ли (си) је изр. 1. врло много; уп.што – га си је. – Што-га ли (си) је 

слива, што-га ли (си) је круша, што-га ли (си) је грозје наврзало (Чин). 2. 
велико мноштво. – Што-га ли (си) је народ надошло, притиснуло све окол 
манастират (Вој).

што-га си је изр. в. што – га ли (си) је (1, 2). – Леле, што-га су си набрали мо-
рузу (Вој).

што је изр. да је. – Не видиш ли што је стока овам, не плаши ђу (ДД. Кр).
што-ли је изр. колико је само. – Што-ли је работу завршила, што-ли га је 

помагала, што-ли му је паре надавала, и он не признава (Зав).
што-че му изр. није му потребно. – Што-че му жена убава, само за 

сећирацију (Јал).
штрбне свр. штрпнути; уп. штрбне. – Дај само малко да штрбнем од лебат, 

нечу повише (Цр).
штривлета ж папуче, као поклон за невесту. – Штривлета се дава на не-

весту, баба – ми је тека звала (Пир).
штрпне свр. в. штрбне. – Дај да штрпнем оди сирењето малко, а неје лоше и 

повише да ми дадеш (Пет, Вој).
штрвољине ж мн. траг(ови) крађе (у воћњаку, винограду, бостану, баш-

ти). – У градинуту има штрвољине, брал ми од некој пиперат (ВЛк. Кп).
штриблета ж нов. кожна обућа у виду ципела. – Носила сам штриблете; 

дојде како ципеле, и од кожу је (Гос, ВЛк).
штривлета ж дубоке собне ципеле. – Штривлете су длбоће собне ципеле; 

носило се у старо време, видел сам (Рс, Зав).
штрикаћа (машина) изр. машина за плетење. – Била је штрикерка, имала 

је штрикаћу (машину), л㎘ко се оженила у богат дом (ВРж).
штрк-штрк узв. којим се узнемиравају говеда на паши како би бежала као од штркља: 

бежи! – Ѕу – ѕу – ѕу, штрк – штрк, кажемо када очемо да се говеда штркљају 
(СГл).

штрка се несвр. штркљати се, обадати се (говече, магарац). – Штом ка-
жемо зу – зу – ууу, говедата се одма штркљу, бегу ко луда, нам до игру (Јал).

штркаљ говеџи м зоол. говеђи штркаљ. – Када је задушчина, задушно 
време, говеда се млого штркљају, бегају од говеџи штркаљ (Кп). Кажемо ли 
ѕ㎘ьр, штркаљ, говеда се уштркљају, не мож и најдемо по шумацити (Гос).

– 382 –



985Допуна Речнику пиротског говора

штркља м дугоног, висок и мршав дечак. – Штркљо, чији беше? (НМл. Пет).
штркљавица ж кл. безглаво бежање говеди од обада, обадање. – Клнемо 

говедо: – У бре, штркљавица те ванула (Гос). Говеда се штркљају, кажемо 
уловила и штркљавица (Цр).

штркољ м зоол. 1. говеђи штркаљ. – Сугрци су црви од штркоља на грби-
ну на говеда (Ста). 2. говеђи обад. – Штркољ је говеђи обад, ја тека знам (Рс). 
Штркољ код говеда је обад, он им пије крв кад је запара (Ста). 3. буба злати-
ца. – На штркољ туримо сламку у дупе и он лети (Ста).

штркљаје се несвр. фиг. трчкарати, јурити се (деца у игри). – Деца, немој 
прво да се штркљајете па после да улазите у водуту (Гра).

штровљевач м штројач. – Једно белско момче је штровљевач у нашта 
села, и чиста му работа (ВЛк).

штројен, – а, – о трп. пр. уштројен(а) вађењем јајника, мошњи. – Веп㎘рат 
је штројен, почемо да га гојимо (Ста). Пастув може да буде вијен, чукан или 
штројен, исто и бик (Мр).

штрокави несвр. прљати. – Ја по њега одма штрокавим, добро да је, да 
прекречим (ВЛк).

штрокљоше свр. сасвим занемарити чистоћу тела и одеће. – 
Штрокљосала толко да њој се штроката залепила за кожуту, ко кора црно 
(Цр).

штрокне свр. рет. 1. попити на екс. – Ја се примькну па и ја штрокну 
рећију (Цер). 2. фиг. јако ударити; притиснути. – Са да ми је да ју либнем, да 
ју марнем, да ју штрокнем (Цер).

штрокуљаци м мн. врло прљава одећа; велика прљавштина на одећи. – 
Најнечисте су жене у Нишор; какви штрокуљаци у Бањицу сперу (Нш).

штропи свр. коракнути, поћи напред; нагазити. – Како штропил, змија 
излезла из травуту (ВРж).

штрца свр. бризгати. – Направил штрцало па штрца воду у једнога – дру-
гога (Брл).

штурав, -а, -о 1. празан (махуна, клас). – Васуљат штурав, шушћете му 
празне (Бе). Класовети штурави, испила и маглата (ВЛк). 2. фиг. празноглав; 
сенилан. – Штурно штурава, до када че тува блајиш, иди нешто работи (Пир).

штурка несвр. 1. почињати ходати (дете). – Детенцето почело да штур-
ка, проодило (Пир. Сре. Цр). 2. ићи са муком, храмати. – Штуркају старцити по 
дворат, и јед㎘н и друђи на четри – нође (Рс).

штурне свр. побећи; одједном нестати. – Куде па таја са штурну, побеже 
да не тражимо да иде с нас на работу (Пир).
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штуротије прај изр. чинити нешто недолично. – Штуротије почела да 
прај, брука си родитељи (Чин). Ка се напије мужат прави после штуротије, 
глупости (Сук).

штуроча ж 1. излапелост. – Године ме састигоше, штурочата дојде и до 
мен (Трњ). 2. неумешна и празноглава особа; сенилна особа. – Таја штуроча 
све погубила алатат (Вој).

штурча м глупак. – Штурчо штур, они те л㎘жу (Вој). Штурча један, он 
дош㎘л да ми дава памет (Вр).

штуца по свет изр. нетрагом нестајати; скитати. – Ја че штуцам по 
свет, с овуја пијаницу не могу више ни д㎘н (Зав).

шуба ж арх. крзно. – Била је голема госпођа, шубу је носила (Пир).
шубара ж шиљаста шубара. – Шубара је шиљаста и може арне да се 

зашиљи, млади су ђу носили, а постари су носили равне шубаре, кажемо 
тупача капа (Брл).

шуга ж 1. пеј. коза. – Шуго, шуга да те улови, шугу ти ја твоју (Зс). Козе 
зовемо шуга, а оне немају никад шугу (Гос). 2. подр. сиромашна особа која 
стално мољака, преклиње за помоћ. – Јучер сам морала да се задужим у 
једну – шугу, у најшугаву жену; паре немам, а немам куде да најдем (Зав).

шужба ж скуп махуна са једне цвасти. – На шужбуту су попушће на 
зељис биље, оне штите од метак (К – ББ, Пир. К – Ћу, Пир).

шужбурка ж 1. плода ораха. – Збирамо шужбурће од ореси, че чинимо 
мање (Брл). 2. фиг. (празна) глава. – Ако си се напил, неси си испил шужбур-
куту (Рс).

шуждав, -а, -о који има ситно и лоше зрно. – Житото шуждаво, испијено, 
нема ништа од зрно (Бла). Васуљат шуждав, нече да буде добар за варење 
(Вој).

шуклук / шук-лук м лоше главице лука; отпад од лука. – Лукат живини-
чав, па млого шуклук испаде (Пк).

шуле с 1. мањи кондир за ракију. – Кондир и шуле су за рећију; кондир је 
поголем а шуле помалечко (Цр. Пир. Вој). Мало је шуле, а големо за рећију је 
јебрик или га кажемо кондир (Дој. Гњ). 2. мала тестија за воду. – Стовне за 
воду за деца окамо и шуле (ВЛк, Гос).

шум-шум узв. којим се подражава шум лишћа донешеног бадњака: – Кад га доне-
сем, кажем: – Шум-шум, идем! И уз кућу успрајм б㎘дњак (Ру).

шума ж 1. лисната грана; лишће уопште. – Како га је сланата закачила, 
опадло шума (Цр. Вој). Брстина је зимња рана, што се сече или не сече за 
стоку, а шума је лети, кад брстује стока, или се сече за брстину (Јел, Дој). 2. 
лисник. – Отишли да сечу шуму за стоку (Цр). Шума за стоку је добра од гра-
ницу и горун, а секло се и од к㎇н, врбу, тополу (Ру). Шума се дене у дрво с 
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две – гранће, расовато, а на штипку се дене сено (Зав). Шума, на снопове се 
врзује, али сноп нема посебно име; лисник се каже и када је на земљу и када 
је у дрво (Дој, Јел).

шумав, -а, -о јако шупљикав (хлеб, погача, сир). – Даде ми тетка – Ђурга 
шумав леб, убав, шупљикав (Б – Км, Пир).

шумадинка ж бот. врста баштенског цвећа, које расте у виду грма, са 
листовима величине длана и крупним лоптастим плавим, љубичастим или 
белим цветовима. – Шумадинка је цвеће које се носи на мртви (ВРж. ВЛк).

шуман м хризантема. – Једна Космовчанка гмитровче зове шуман, а овам 
у Пирот големото зовемо јесенче а малото мише (П – Кр, Пир).

шумачек м дем. и хип. од шума шумарак. – У онија шумачек утрча зајак (Гос).
шумица ж дем. и хип. од шума лишће. – Иванско цвеће, ситна му шумица, 

цвет ж㎇т, обичан (Зс).
шумка ж 1. лист дрвета; лист шиба; (већи) лист биљке уопште. – 

Нађубрено, па на малинете шумће, ко шака (Об). По лис, по шумћете се 
разликују таја цвећетија (Гос). 2. гранчица храста или родног дрвета, ретко 
букве, коју коледар или положајник уноси у дом који посети. – Са – шумкуту 
промешамо жар и оставимо у до огњиштето (При. Пн). Шумку унесе од родно 
дрво и у шпорет баје (Ру).

шумоглавес, -та, -то ћакнут; узнемирен. – Одим ко шумоглавеста, мир 
немам (При).

шумсћи поганац м зоол. шумски миш. – Шумсћити поганци, и они наоде 
у шуму од какво да живе (Зс).

шумка ж мн. шумће 1. лист (дрвета); лисната гранчица. – Вет㎘рат на-
нел шумће по дворат (Сре). 2. фиг. шума. – Завојцити плизнули по шумћете, 
печурће беру (Бе).

шунтори несвр. шаљ. радити било које послове, забављати се радећи. – 
Почнем од сабале да шунторим (Гос).

шуња несвр. лутати као месечар. – С мртви сам се расправљала у с㎘н, 
шуњам ко занесено (Зав).

шуњало с особа која се опрезно или чудно креће и појављује тамо где је 
не очекују (лопов, скитница). – Он је големо шуњало, тиће искрсне куде му 
се не надаш (НМл).

шупељћа ж 1. шупљика (у хлебу, сиру); уп. шупка. – Обичам т㎘пкану погачу 
и сирење на шупељће (Чин). 2. музички инструмент од печене глине, окари-
на. – Научил негде да свири у шупељћу, оно од печену земљу (Вој).

шупи (се) несвр. фиг. не уклапати се како ваља, не прилегати једно уз дру-
го. – Това не може с онова, че се шупи које је подебело (Зав). Неје убаво легло, 
шупи на левуту страну (Јал).
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шупка ж в. шупељћа (1). – Лебат на шупће, млого убав (Пир). Обичам жешку 
погачу и сирење на шупће (Вој).

шупкано сириње изр. сир са много шупљика. – Млого шупкано сирињево, 
прозукло оди врућинуту (П – Пж, Орљ, Бз).

шупљар м шупље живо дебело дрво (у шуми). – У шупљар живе осе, 
пчеле, стршеље, а живили су и овчари и ајдуци (Ру). Стршеље сам наодил у 
шупљар, па и разрчкам и ме изеду; има и осе, али осе имају осило и узем (Зс).

шупљеје несвр. постајати све више шупље. – Шупљеје дрвото, че овисне 
и нема да роди (Гос).

шупљина ж размак између два секутића код овце. – За три – четри године 
равнају се зуби, а после кад почне да се јавља шупљина меџу предњити зуби 
овца се све полоше напасује, па у продадемо (Дој, Јел).

шупљикас, -та, -то шупљина у стаблу (зељасте) биљке. – Правимо 
прстење од шупљикасто стабло, играмо се (К – Вр, Ш).

шупрон м сајван; део појате који је отворен према њеној средини. – Терај 
кола под шупрон, па(к) наиде ћиша (Ру).

шутак м шут ован. – Имали смо и шутаци и сас рогове овнови, и бију се 
(Ру).

шућурче с рет. украсна тиква. – Шућурче је тиквица, малечка тиква за 
украс (Гра).

шушина ж 1. покривени простор уопште. – У шушинуту најлоње се веју, 
суше се (Д – Ви). 2. покривени део појате који има дугу отворену страну. – 
Појата је затворена од све стране, а шушина је отворена и испред појатуту 
је (Зав).

шушка ж 1. махуна лептирњача. – Овам у Лукању кажемо попушка за 
шушпу од пипер, а ако је од багрен кажемо шушка (ВЛк). 2. махуна паприке, 
плод. – Пипер је биљка и млевено, а плод је шушпа, а Сиња Глава каже по-
пошка (При). За плод оди паприку Гостушање кажу шушка, Луканци кажу 
попушка, а у П㎘клешицу кажу шушпа (Пк). Шушћете убаво нап㎇њене с месо, 
али проћисле (Гос). Брложање упролет купују расад, а ујесен шушће (Гос). 
3. плевица кукурузног клипа. – Шушће је од клас ка лупимо, ситно шушће 
(Ру, Цер). Кажемо, шашиње од морузу и шушће оди клас (Ру). 4. суво стабло 
кукуруза. – Тури на говедата шушће да једу (Црв). Идемо по њиве, врзујемо 
шушће (Цр). Ситно и крупно шушће, и обрстено стабло, све је шушће (Цр). 
Шашка је стабло од кукуруз, кукурузовина, а шушка је тој што олупимо од 
клас (Рг). Стабла од кукуруза кажемо шушће, а оној што олупимо од клас 
кажемо ситне шушће (Вр).
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шушка несвр. 1. одвајати зрневље од махуна. – Шушкам васуљ цел д㎘н 
дьн㎘с (Гра). 2. фиг. радити (наизглед) безначајне послове. – Шушкам, рабо-
тим, залуд не седим (Брл).

шушкав, -а, -о који има махуне; који шушти (када је сув). – Мртва по-
крива је најстара у све траве, шушкаво па цьвти плавко, сува нагоре, има на 
шушће б㎘цковчичи (Гос).

шушкавче с бот. рет. шушкавац, тросак Rhinanthus minor, ниска трава 
жутога цвета, најопаснији коров на ливадама и у пшеници. – Шушкавче 
или шушњар неје добро за ливаде и жита, а беремо га за украс за зиму (Вр).

шушко вулг. попишанко. – Не давај ми бар ти, шушко, памет; ти се још 
умочујеш (Зс).

шушљав, -а, -о 1. прашњав, који је пун сувог смећа. – Шушљав васуљат 
па га превевујем (Цр). 2. који је запрљао одећу (прашином, плевом, трином, 
струготином). – Ни смо си шушљави, све смо покре стокуту (ЦД).

шушљак м 1. пеј. безвредна особа; неморална особа. – Он је шушљак го-
лем, с њега нечу да имам работу (Сук. Пл. ВЈ). 2. зб. пеј. гомила безвредних и 
неморалних особа. – Требе се најури тија шушљак све (Сре). Сабрало се там 
све ашљаци, в㎘шљаци и шушљаци, чувај боже! (Зав).

шушна година изр. посл. сушна година. – Шушна година не глади, а ћишна 
глади (ТД).

шушњар м 1. једна лептирњача. – Ливадар има плав цвет и цьвти како 
граор, а шушњар је ж㎇т (ВЛк). Шушњар се бере за лек (ТД). 2. врста баш-
тенског цвећа из фамилије Composita, које цвета жуто, наранџасто и 
жутонаранџасто, па се осуши и ставља у вазу. – Шушњар цвеће из гради-
ну, суво и после годину д㎘на стоји у вазу, вода му не требе (Гос. Пир). Шушњар 
је суво цвеће за у вазу које шушти (Брл).

шушпе сас сирење изр. рет. врста конзервираног јела (за мезе). – Шушпе 
сас сирење: узну се свеже бабуре, па се сипе млеко у тија суд и тури се маја, 
и све се потсири (Рс).

шушпа ж пеј. глупак. – Шушпо, шушпо, немаш ништа у главуту (Чин, Вој).
шуштикла ж ткан, хеклан или везен мањи комад украсног платна, шу-

стикла. – Натурала ткане шуштикле и украсила целу кућу (Пир).
шушулика несвр. шаптати; оговарати. – По цел д㎘н шушуликају, цело 

село протресу (Држ. Пир). Она само шушуличе од кућу на кућу (Пир).
шушулише – мушулише изр. оговарати, клеветати; правити смицали-

це. – Она шушулисала – мушулисала и одбише ме, не дадоше ми работу (Пир).
шушумига ж лоше одевена особа. – Има жене шушумиђе, не умеју да се 

облечу (Пир). Све се збрали шушумиђе, појди да украсиш свадбуту (Пет).
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шушурбина ж фиг. (празна) глава. – Прошло ми је из шушурбинуту, за-
бораил сам (Зс).

шушчица ж дем. мала махуна дивљих лептирњача. – Ливадар има бела 
ситна зрнца у сваку шушчицу, по једно или две (Брл).

шушурњак м мали празан клип кукуруза. – Малечак клас бе – зрна каже-
мо шушурњак (ВРж).

шчепи свр. 1. извући из зглоба (прст, руку, ногу); сломити. – Оћути се да 
ти не шчепим руку (Цр). Че ти шчепим браду па че идеш грозан по свет (Соп). 
2. поломити (се). – Родило и преродило, па се на некоје струће савиле доземи 
а на некоје се шчепиле (Цр). Падал из дрво и шчепил ногу (Ру).

шчепује несвр. ломити; кидати. – Ја како курјак, гледам отстрану и идем 
отстрану, па када ми падне ја шчепујем одма (Јел).

шчетирес бр. око четрдесет. – Има шчетирес године, нема повише (Бер. 
Држ).

шчопа свр. шчепати; уп. шчопи. – Шчопали му књигуту и побегли (ДД).
шчопи свр. в. шчопа. – Он ме шчопи и одма поче да ме бије (Бз).
шчува свр. сачувати. – Еве пешес године, шчувал бог, нема зло у нашу 

кућу (Јал. Вој).
ш㎘. 1. изр. малко је ш㎘ ћакнут је, лакоуман. – Ја сам малко ш㎘, л㎘ка с 

памет (Зав). 2. изр. шаљ. ш㎘ без п㎘шашав и без памети. – Он је малко ш㎘ без 
п㎘ (Пир).

ш㎘к узв. којим се подражава прдеж. – Ногу дигнеш, пш㎘ /Другу дигнеш, ш㎘к /
Ојле – бојле /Чук (При, Пн).

ш㎘нтав, - а, -о глуп; неугледан. – Какви ш㎘нтави, све постадоше доктури 
(Тм).

ш㎘пца несвр. рет. шаптати. – Мајћа ми је шьпцала какво да работим (Пн).
ш㎘ћу – ш㎘ћу – ш㎘ћу, ћу – ћу – ћу – ћу, ћ㎘у – ћ㎘у – ћ㎘у узв. којим се тера 

и управља стадо оваца. – Ш㎘ћу – ш㎘ћу – ш㎘ћу, ћу – ћу – ћу – ћу. ћ㎘у – ћ㎘у – ћ㎘у, 
беке – беке, де – ч ти Зрно (ДД).

ь

ьве реч. ево. – ьве га, черко, на плотат закачено (Чин).
ькх㎘ – ㎘, ькх㎘ – ㎘узв. при терању паса, курјака: марш, бежи! – ькх㎘ – ㎘, ькх㎘ – 

㎘, марш там, бес те ватило (Вој).
㎘р м мн. ㎘рове геогр. арх. рет. кратка коса. – Кажемо ㎘р, рт, рид или трап, кој –
како (Гос, ВЛк). Имам појату у Т㎘нћи ㎘р (Бе).
㎘р м мн. ㎘рове, ㎘рови. арх. рет. штала за коње; штала за крупну стоку везану 

за јасла. – Бате, из онија ㎘р куде је кључат? Там куде га тата тура у цепоти-
нуту меџу дирецити (Зс)
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㎘рга несвр. 1. бости; пробадати. – ㎘рга ме у слабинуту како – год с иглу 
(Вој). 2. терати рибе ка мрежи. – Јед㎘н ㎘рга испод камање и корењаци у 
рекуту, рибете бегају и ја и вачам у мрежу (Рс). 3. фиг. ићи насумице по мраку; 
лутати. – Он ьргал пијан с колата у народ (ТД).

㎘рга се несвр. арх. вулг. курвати се. – ьргала се сас геометрити, сас шума-
рети, са – свакога кој наиде у село (Цр).

㎘ргало с мотка подешена за терање риба у реци. – Узни ㎘ргалото и поч-
ни одозгоре да ㎘ргаш, а ја чу и чекам доле на тесното (Рс).

㎘ргне свр. 1. погодити у осетљиво место, стрефити. – ㎘ргну ме како с 
нож (Сук). 2. налетети; слепо кренути; изненада упасти. – Белити облаци 
се промичу камто појатуту, че ㎘ргне облак (Зс). Не гледа куде оди, него ㎘ргну 
па се утепа (Цр).

㎘рж м бот. раж. – Када се орало с рало, јело се ㎘рж, ьрженица (Вој. Бз).
㎘ржен, -а, -о ражан. – ㎘ржен сноп, па одвржем, па распрострем; неје 

било ни рогожа, и тека спим на појату (Ш).
㎘ржиште с мн. ㎘ржишта 1. палица на лотри, зашиљена са горње стране. 

– Литрила су кривата дрвја, а ㎘ржишта су пречће, тојашће (ВЛк). 2. ражањ за 
преношење снопова. – Направи ㎘ржиште за носење снопове (Ру).

ьрж㎘њ м мн. режњови, ьржњове 1. ражањ. – Опечемо јагне на ьрж㎘њ (Бе). 
2. режањ, дугуљасти одрезак (меса, сланине, тикве, лубенице, воћке). – 
Даде ми једьн – ьрж㎘њ месо да опечем на децата (МЛк). Тиква печенка се на 
ьржњове сече за рецељ (Ру).

㎘рј-㎘рј-㎘рј узв. којим се терају овце, козе, свиње: хајде, бежи! (Мр).
㎘рја-㎘рја узв. којим се терају овце, козе, свиње. – ㎘рја-㎘рја, беке, беке (Вој). ㎘рја-

㎘рја, коз – коз (Вој). ㎘рја! дир-дир-дир! ош, – ош! (ТД. Цр).
㎘рка несвр. 1. њиштати (коњ, кобила). – Коњат ㎘рка (ТД). Кобилата насети-

ла нешто и поче да ㎘рка (ТД). 2. слинити и дувати на нос (овца). – Метиљава 
овца пушта цивће, ㎘рка на нос (ТД). 3. издувавати нос; избацивати слуз из 
грла. – Немој тува да ㎘ркаш, помери се малко на – страну (Црв). 4. хркати. – 
㎘рка у с㎘н, не могу да спим од њега (Цр).

㎘ркман м пеј. рет. својеглава будала. – Не може тека, ㎘ркмане, кој че те 
јутре рани (Чин. Вој).

ьркољ м мн. ьркоље испљувак слине, слузи. – Насред собу испљује ьркољ, 
па га згази (Сук).

ьркољина ж мн. ьркољетине аугм. велики испљувак слине, слузи. – Пљује зади 
кревет, бразде напрај од ьркољине (Зав).

㎘рљав, -а, -о мршав, слаб, здравствено запуштен; који је запушеног 
носа. – Ми кажемо ㎘рљава овца, а Луканци кажу р㎘љава овца (Пк). ㎘рљаво, 
болно, једва оди (Цр).
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㎘рљавац м пеј. слаба и мршава овца; уп. ㎘рљавица. – Имам пет ㎘рљавца за 
продаву (МЛк. Пок). Тија ㎘рљавци забодоше главу узем, запладнише (ТД).

㎘рљавица ж 1. в. ㎘рљавац. – Теја три ㎘рљавице че закољем да ми не грозе 
стадо (ДД. ВЛк). 2. фиг. мали приход, цркавица. – Са свака удовица има по 
једну ㎘рљавицу, па не мора да се пожењује, не мора некога само да слуша и 
да ћути (ТД).

㎘рмбав, -а, -о нескладан; ружан. – Момчето ㎘рмбаво, неје ти прилика 
(ТД). Не знам на кога су текви ㎘рмбави (Пир).

㎘рмбалија ж снажна и глупа особа; амалин; уп. ㎘рмбаџија. – Сретко је бил 
㎘рмбалија, млого је сецал и работил, а ништа неје створил (Пир).

㎘рмбаџија м в. рмбалија. – Нечу да сам ㎘рмбаџија само, очу да се одморим, 
доста сам работил (Гра).

㎘рмка ћиша изр. мет. (полако) падати киша. – Ћиша ьрмкало, они седели 
под вен㎘ц (ТД).

㎘рнка ж мн. ㎘рнће ноздрва; уп. ㎘рнћа. – ㎘рнка једна и друга, заједно су ㎘рнће 
(Дој, Јел).

㎘рнћа ж мн. ㎘рнће, в. ㎘рнка. – Овај ㎘рнћа ми се огули (Зав). Ис㎘рке си ㎘рнћете 
(ВРж).

ьрпаџ㎘к ж арпаџик. – Ливадар има црно зрно на ьрпаџ㎘к лук, као леча 
(Гос).

㎘рска несвр. шкрипати; хрскати. – Само ㎘рска с㎘ – зуби комто њу (Вој).
㎘рт м в. ㎘р (1). – Е на ㎘ртат горе га остави (Пк). Слезнем прво у село па идем 

у тија ㎘ртове; нема куде да идеш, наше је место сложно (Гос).
ьрџа ж рђа; прљавштина; жута нежељена нијанса на вешу. – На 

кошуљете излезла ьрџа, требе да се избеле (Цр).
ьрџоше се свр. запустити се; олењити се. – ьрџосало се па се напрајило 

на ㎘рђу (Цр).
㎘ршче у-груди изр. шкрипати у грудима. – ㎘ршче ми у-груди, имам нека-

кав кусур, по цел д㎘н кашљем (Пет. Трњ).
㎘ьр-㎘ьр узвик при терању оваца: хајде, крени! (Цр).
㎘рьн-таталија м арх. гунђало. – Остала турска реч ㎘рьн-таталија, ти си 

тија, само нешто прпњеш (Пир).
㎘р㎘ьр узв. којим се терају овце, а понегде и козе: хајде, крени! – Кажемо ㎘р㎘ьр! 

постари овчаре на овце да крену, а са помлади само кажу еј! и овце крену 
(ТД).

㎘шу узв. при терању кокошака: бежи! – ㎘шу, пипка ви ватила, какво тражите 
у лејуту? (Пок).

㎘шь, ајде узв. овцама да крену или да уђу у појату, тор: хајде! – Кад на овцете 
кажем ㎘шь, ајде! оне крену или улезну куде и карам (Ру).
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ььрььр, ььр-ььр узв. при терању оваца: хајде, иди! – ььрььр, ььр-ььр, тека 
терамо овце (Цр). Ми смо терали овце ьрььр, а са млади овчаре само кажу 
еј-еј, еј-еј (ТД).

ьь㎘рп-шьь㎘т, е-ееје! еееј! узв. при терању оваца: – Дрта, ㎘ььрп ш㎘ььт, е-е – 
еје! еееј! (ВЛк).

ьь㎘рп-ььь㎘рп узв. којим се подражава звук који производе магарци гулећи кору са 
оборене букве:. – ьь㎘рп, ььь㎘рп, по целу ноч магариштата стружу букову кору 
(ТД).

㎘-ь, ㎘-ь узв. при терању пса: бежи, иди даље од мене. – Дошло једно – мини-
че, приоди му. И он се уплаши па поче да орати: – ㎘-ь, ㎘-ь отука (Пир).
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