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Сања Зобеница

ИЗ ЛЕКСИКЕ ИСТОЧНЕ ЛИКЕ
(ДОЊИ ЛАПАЦ И ЈОШАН)

ПРОПРАТНА БЕЛЕШКА

Овај рад представља делимично скраћену верзију дипломског рада 
одбрањеног на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факулте-
та у Новом Саду 1998. године. На то што сам се приликом израде завршног 
рада определила за једну овакву тему пресудно је утицао овај догађај:

„Има ли неко од вас бабу с оне стране Дрине?“ – било је питање које нам 
је на једном часу Дијалектологије српскога језика поставио проф. Драгољуб 
Петровић.

Наравно, ја сам се јавила јер су моје бабе из Лике, иако се више не нала-
зе „с оне стране Дрине“, већ су, нажалост, доживеле да поделе судбину оних 
десетина хиљада људи који су у безличној, тужној, чинило се бескрајној, 
колони успели да дођу у Србију.

„Немојте да дозволите да вам бабе умру пре него што забележите како 
причају управо оне које нису ишле у школу и које су цео свој живот провеле 
у истом месту. Све што вам кажу драгоцено је и вредно пажње, а кад оне 
умру, полако ће нестати и говор којим се говорило...“

Погодиле су ме те речи и, пуна горчине и бунта због ситуације у којој 
су се нашли моји најмилији, почела сам да, први пут, слушам своје баке. 
Мене, којој македонски језик није стран (рођена сам у Штипу), чакавшти-
на и ијекавица блиске (двадесет година сам живела у Пули), после десетак 
година учења италијанског и енглеског језика, обузела је жеља да научим, 
колико је могуће забележим и другима приближим лички говор.

Ово, иако може да изгледа наивно, бар у почетку није било једноставно 
остварити јер бабе нису разумевале шта ја тражим од њих, а мени је све што 
би рекле било интересантно: прaвa е чепºкалица, вaјe нeшто тотºљa; eст 
uсoван и aрум; uнaј се uшмuргa, па упºцa; лeти зa њiм; крaтки ми пeртели 
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на зaслану; закaлaјдe ми јoш зeру јuвe у плaдањ... Бабе су се чудиле eсам ли 
се јa зeру пошарuметла от тoлкијe књiгa и шкoла кад записујем све што 
оне кажу. Након дугог и стрпљивог објашњавања због чега је потребно да го-
воре управо онако како умеју, а не да улепшавају кад их слiмaм на касeте и 
да само од њих зависи кад ћу дипломирати, бабе су увиделе да је то озбиљан 
посао, а после тога све је ишло лакше.

Бележила сам све речи које су ми биле непознате, све што ми се чинило 
занимљивим, било из области духовне или материјалне културе. С намером 
да прикажем карактеристике тога говора, зашла сам, не и исцрпила, јер би то 
било немогуће и у раду много већег обима, у следеће области:

– Човек: делови тела, породица, друштвени живот,
– Кућа и предмети у кући,
– Ратарство и воћарство,
– Домаће животиње,
– Природа: земљиште, воде, природне појаве.

Податке добијане од својих бака, говор Дuњeг Лaпца, упоређивала сам 
са говором Јoшана, а својим информаторима (што је само формални назив за 
њих с којима сам се толико зближила током неколико месеци свакодневног 
дружења да би сваки други назив био топлији) обећала сам да ће им имена 
бити наведена у књигама, где ће их генерације студената сретати. Испуњавам 
дато обећање на овоме месту јер је то, осим велике захвалности, најмање 
што могу да за њих учиним: Милка Узелац (Доњи Лапац, рођ. 1930), Мил-
ка Зобеница (Доњи Лапац, рођ. 1920), Боја Радаковић (Јошан, рођ. 1933) и 
Ђуро Радаковић (Јошан, рођ. 1921).

Припремајући рад за објављивање, делимично сам изменила првобит-
ну верзију текста, и то тако што сам ранији Увод заменила овом Попрат-
ном белешком, изоставивши притом навођене дијалекатске појединости 
које су представљале својеврстан краћи опис истраживаног говора. Ово 
последње учинила сам због тога што данас о говорима личких Срба, по-
себно оних из источне Лике, постоје бројни дијалектолошки радови, међу 
којима и они који поменуте дијалекатске појединости разматрају подробније. 
Међу такве спадају, на пример, студија Богдана Ластавице Korenički govor 
(Nastavni vjesnik XIV/10, Zagreb, 1905–1906, 752–765), која представља 
први дијалектолошки рад специјално посвећен оном новоштокавском иди-
ому којим говоре Срби у Лици, затим три обимнија рада проф. др Милана 
Драгичевића: Рефлекси јата у данашњим личким говорима (СДЗб XXVI, 
Бео град, 1980, 147–233), Говор личких јекаваца (СДЗб XXXII, Београд, 1986, 
7–241) и Акценти ријечи у говору Срба Лапачког поља (СДЗб LVI, Београд, 
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2009, 277–371), као и једнако вредне студије др Драгана Павлице О говору 
околине Удбине (СДЗб XXX, Београд, 1984, 357–424) и Творба именица у 
говору Срба југоисточне Лике (СДЗб LIII, Београд, 2006, 1–187).

Списак тзв. техничких скраћеница и симбола којима сам се служила 
при обради појединих одредница наводим уобичајеним редоследом:

аугм. – аугментатив
в. – види
вулг. – вулгарно
гл. – глагол
дем. – деминутив
ж – женски род
зб. им. – збирна именица
им. – именица
јд. – једнина
м – мушки род
мн. – множина
несвр. – глагол несвршеног вида
пеј. – пејоративно
погрд. – погрдно
прил. – прилог
свр. – глагол свршеног вида
супл. – суплетивно
р. прид. – радни придев
трп. прид. – трпни придев
уч. гл. – учестали глагол
фиг. – фигуративно
хип. – хипокористик;
* – реч постоји са истим значењем у Речнику српскохрватског 

књижевног и народног језика Српске академије наука и уметно-
сти (РСАНУ);

(РСАНУ–) – реч не постоји у наведеном речнику;
(РСАНУ~) – реч постоји у наведеном речнику, али у другом значењу;
(Ј) – реч постоји код говорних представника Јошана, али не и Доњег 

Лапца;
(ДЛ) – реч постоји код говорних представника Доњег Лапца, али не и 

Јошана.
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Р Е Ч Н И К

А
aбер м ’глас, вест’. – Гoдина цјeла iмa, а ни aбера oд њега.
aборат aборта м ’нужник, заход’. – Кaко uни нaмa uс кућу нaпраvли 

aборат, кuд га њeсу зeру одмaкnли.
aјам aјма м 1. ’део коњске запрежне опреме за вучу који се ставља коњу 

око врата’. . ’огрлине, огрљци који се стављају коњима око врата у вршају’. 
– Рaздерa се oвaј aјам, мoраћу га кºпти.
aјaт ајaта м ’засебна зградица уз сеоску кућу, остава’. – У ајaту смо 

дºжaли варeнику, бaсу, мaст и свu рaну.
ајaтић м дем. од aјaт. – U кући нeмaм вiшe бaсe, нe знaм iмa ли е и зeрe 

у ајaтићу.
ајмeкати aјмeчeм, несвр. и уч. ’јаукати, кукати’. – Штa uнa жeна нaкo 

aјмeчe, да јој нiје ко uмрo?
ајмeкнити aјмeкнeм свр. према ајмeкати. – Ајмeкнo кo да му је пo рuкe 

oдгризa, а сaмо га зeру за рuкaв дoватијo.
aјнцuк -uга м ’мушки зимски капут’. – Сјeћaм се да су стaрi љuди 

облaчили нeкве ајнцuге кат пoђu на сaјам. (РСАНУ–)
алaмуња ж и м погрд. ’брзоплет, несмотрен, непромишљен човек’. – Вiдe 

алaмуњe, млaтi ки полuдијo, ко да е oт пo пaмeти.
aљина ж 1. ’мушки сукнени огртач који су обично носили пастири’. – Aљине 

су ти бiле прoсте, њeсу iмале ни кољeре ки капuти. (РСАНУ~). 2. ’хаљина’. 
– Нeкат су жeне нuсле кiкље, нiје бiло aљiнa ки дaнас.

аљiнац -нца ’кратки, сукнени мушки капут’. – Нeмa вiшe нaкијe aљiнaцa 
ни брeвeнaцa ки нeкат.
aљиница ж дем. од aљина. – Кuпла сам цuрици љeпу aљиницу, мiлi Бoже, 

ал ће се весelти кат вiдi.
aљиnчица ж дем. од aљиница. – Ђe сте нaшли нaкu мaћu aљиnчицу, нeмa е 

кoлк зeрица.
aмпрак м ’запршка’. – Вaрен је грa, мoрaм нaправти aмпрак да га зaпржiм. 

(РСАНУ–)
aнђец м ’хеклани део у средини тканог столњака’. – Нaјљепшi су aнђеци 

бiли на стoљњaцима у мoe свeкрвe. (РСАНУ–)
aнђo -ела м ’анђео’. – Дoбро дјeте и љeпо ки aнђo.
aран aрна -о ’крупан, снажан, јак’. – Вiдe бºкe што е aран, мoгa би вoла 

зa рeп вuћи.
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aрати aрaм несвр. ’харати’. – Aрали Талијaни Лiкoм, па нам зaтo и oстало 
њiовијe рјeчi.
aрум, -а, -о ’силан, снажан, јогунаст (обично о човеку)’. – Пuшти га врaгу, 

тaј е aрум. (ДЛ)
aруман, -мна, -о в. aрум. – Eст oвa твoја aрумна, нe би јa ш њoме iмa 

пoсла. (Ј)

Б
бaба ж 1. *. – Грoтe, uнa бaба подјетiњла. 2. ’родитељева мајка’. – Мoји 

дјeт и бaба су, бoме, тeшко жivли, мuчли се цјeлoг живoта. 3. ’(обично у 
множини) уређене хрпе ситније истуцаног камења за насипање путева’. – Од 
рaнe зoрe тuцa бaбе. Дuњeла му у пoднe жeна за uжину у пiвскoј бoци мљeко 
и u кеси пaлeнтe, а uн јaдан, кад је тo вiдијо, зајаoкa: „Бoже мoј, кaко ћу 
удрoбити!“

Изр. нaџак-бaба ’груба, дрска, зла баба’. – Свeкрва ти прaвa нaџак-бaба, 
сiлна, свeму uна госпoдaрi.

бaбац бaпца м ’чврста, држећа старица’. – Вiдe бaпца, oвa ће стo годiнa 
догuрати.

бабeтина ж аугм. и пеј. од бaба. – Uнa мoја бабeтина у свe се пeтљa.
бaбiља ж ’особа која иде на бабине’. – Eно е лeжi u бабинама, пo цјeлi 

дaн јој дoлазe бaбiље.
бaбине ж пл. тант. *. – Eно се порoдла uнa Мaрина снaјица, мoраћемо нa 

бабине.
бaбица ж 1. дем. и хип. од бaба. – Мoја бaбица ми свaкi дaн мјeсi колaчиће. 

2. ’особа која указује помоћ при порођају’. – Мoја се ћeр uчла за бaбицу. 3. ’ма-
 ли наковањ на коме се клепће, тј. откива коса’.

бабuрина ж аугм. и пеј. од баба, в. бабeтина. – Вiдe бабuринe стaрe, ки 
вјeштица.

бабuскара ж аугм. и пеј. од баба, в. бабeтина. – Кaкa е uнo бабuскара, нa 
врaга е нaлика.

баглaма ж ’шарка на вратима, прозорима и сл.’. – Шкрiпe врaта, пoдмажи 
баглaме.

бaдњaк м *. – Мoрaм uсјећи бaдњaк, suтра е Бaдњi дaн.
бaзати бaзaм несвр. ’ићи без циља, скитати’. – Тaј би пoваздaн бaзa по 

сeлу, а нeш га вiдти u пољу.
бaјта ж ’помоћна зграда у дворишту, обично дрвена, са земљаним подом, 

у којој се пече печеница или ракија’. – Нuси им свoдак u бaјту, eно и oшли 
пeћи печeницу.
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бaјтица ж. 1. дем. од бaјта. – Штa ће ти нaкo мaла бaјтица, нe мере u њu 
трoе љuдi стaти. 2. ’колибица’. – Бiле су и нeкве бaјтице по пaшњaцима, па 
смо u њи uлазли кат је пaдала кiша.

бaка ж хип. од бaба. – Нaјбољe вoлiм свoјoј бaки.
бакaлaр -aра м ’врста рибе која се продаје осушена’. – А за Бoжић смо 

јeли бакaлaр, дuнесu нeкi Далматiнци сa мoра, а, бoме, бiјo скuп. (Ј)
бaкaнџа ж ’дубока ципела поткована бруквицама и понекад окована 

металним плочицама’. – Штa си сaде oбo тe бaкaнџе, нiје ти дoста што си 
свu зiму бiјo u њима. (РСАНУ)

бaкица ж дем. и хип. од бaка. – Мoја бaкица мeне uвјe пoљuбi у чeло кат 
пoђeм спaвати.

бaла ж (обично мн.) ’слуз из уста и носа’. – Дaјдe ми тaј рuпчић да му 
oбришeм тe бaле.

бaлaв, -ава, -о 1. ’који пушта бале, слинав’. – Oбриши се, вiдe кaкi си 
бaлaв. 2. ’млад, незрео, неискусан’. – Јoш је бaлaв, а oће да се жeнi.

балавaдија ж зб. погрд. 1. ’балава деца’. – Балавaдијe u њi, а свe eдно 
дрuгoм дo ува. 2. ’неозбиљан, млад свет’. – Uчитељ им прiчa, а балавaдија 
врaжјa нiшта нe слушa.

балавaндер м погрд. ’незрео и неискусан младић’. – Мaни се тoгa 
балавaндера, нiје uн прiлика зa те.

бaлавац -aвца м 1. ’онај коме иду бале из носа’. – Бaлaвче eдан, oдлази 
кuћи и oбриши тe бaле. 2. погрд. в. балавaндер. – И тo тeби, вeлiш, прaвi 
мuмак, ел нe видiш да е бaлавац.

балaвти бaлaвiм несвр. 1. ’испуштати бале’. – Прелaдијo се, па сaмо 
бaлaвi. 2.’незрело говорити, брбљати’. – Не балaви кад нe знaш o чем се 
рaдi.

бaлавица ж 1. ’балава девојчица’. – Нaдe рuпчић, oбриши тaј нuсић да нe 
будeш бaлавица, а тaкa љeпа дјевoјчица. 2.’млада, неискусна девојка’. – Вeлe 
да oће да се жeнi нeкoм бaлавицoм.

балaвко м в. бaлавац. – Вiдe мaћoг балaвка, гoљaн и бoшaн пoваздaн.
бaлaвче -ета с (зб. мн. бaлавчaт) 1. ’балаво дете’. – Бaлaвче мaлo пoваздaн 

oдa бoсо. 2. ’млада, незрела особа’.– Бaлaвче eдно, i тi би у прeло.
бaлега ж ’животињски измет’. – Ђe су рoгље да пoкупiм бaлегу, да нe 

газiмо пo њoј?
балeгати -aм несвр. ’избацивати из себе балегу, измет’. – Штa пuштaш тe 

кравeтине да ти пo дворiшту балeгајu!
балeтина ж аугм. од бaла. – Нe мерем се брaнти от oвe врaжјe балeтинe iз 

носа, нiкaко е iшћерати.
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бalти бaлiм несвр. в. балaвти. – Нeмoј тuдa да ми бaлiш, брiши нuс!
бaнак бaнка м ’сто од тешког дрвета (у радионици) на којем се блања’. 

– Мeтни тu дaску тaмо на бaнак, кaшњe ћу ти облaњати. (РСАНУ~)
бaра ж ’коза са шарама по лицу’. – Вoлiм што е бaра, мoрем је лaко 

пoзнати, нeмајu двiје тaкe.
барoци м пл. тант. ’дугачки зулуфи’. – Стaрi су љuди нuсли дuгачкe 

сoлупе, звaли и пoклепoрти или барoци. (Ј) (РСАНУ–)
блuдәти блuдiм несвр. ’мазити’.
бобuљица ж в. бoба. – Вiдe га, eво му се лiце oсuло нeквијeм бобuљицами.
Бoжић м ’Божић’. – Suтра ћу клaти печeницу за Бoжић.
бoме прил. ’богме’. – Бoме е oвaј лiст нoћас oпa от вeликoга мрaза.
бoта ж 1. ’груда неког врло густог јела (обично паленте)’. – Дaјдe ми oвu 

бoту пaлeнтe да прiсмучiм кuпус. 2. ’кврга, чворуга’. – Iзашла ми нeква 
бoта нa рамену, тaкo стoјi iмa већ нeколко гoдiнa.

бoтица ж 1. дем. од бoта (1). – Oстала eдна бoтица пaлeнтe, нeће е нiко, 
бaцићу је у спiрине. 2. дем. од бoта (2). – Кaкa ти е тo бoтица на рuци, ел 
мºтвa кoст ил штa е?

бoчљевина ж ’укосо, с бока’. – Eно сњeк пaдa с бoчљевинe, бoрi се јuк и 
бuра. (РСАНУ–)

бoшaн, -а, -о ’бос, босоног’. – Штa ћу јaдна, oде ми дјeте јoпe бoшaно u 
шкoлу.

брaв м (мн. брaви) ’сваки поједини комад стоке (за овце и козе)’. – Oће ли 
ти бiти дoста трi брaва за Бoжић?

брaва ж *. – Мoрaм звaти брaвaра да ми мeтнe дрuгu брaву.
брaвaр м *. – Мoраћу брaвaру да ми нaправi јoш eдан кљuч.
бравaрија ж ’браварска радионица’. – Бiјo сам двaпuт oд јутрoс у 

бравaрији, ал њeсам нaшa брaвaра.
брaветина ж ’браветина; бравље месо, овчетина’. – Бoме сам се нaјo 

брaветинe.
бравeтина ж аугм. од брaва. – Мeтнo ми нeкву бравeтину на врaта от 

пецaнe, штa ће ми тoлкa.
брaвица ж дем. од брaва. – Iмали нeкве кувeрке и брaвице нa њима, и 

кљuчић бiјo да се закљuчајu.
брaвче -ета с (зб. им. брaвчaт) дем. од брaв. – Сiтна нeква oвa брaвчaт.
брaда ж (ак. брaду и брaду; мн. брaде) 1. *. – Ел му uнo рaшљаста брaда? 

2. ’длаке на том делу и са стране лица’. – Њeсам га вiдијo, eно га, вeлe, 
пuштијo брaду.
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брaдавица ж 1. ’мањи округао израштај на кожи’. – Нe мере плeсти, јoпe 
јој iзишле брaдавице. 2. ’избочени врх на дојци’. – Дoбрoга дјeтета, чiм вiдi 
брaдавицу, oће да пoсe.

брaјо м ’најстарији девер’. – Брaјe њeсам ни uпaнтла, oдмa нeкaко кат смо 
се мi uзeли, uн је oшa у Амeрику. (РСАНУ~)

брaт м (супл. мн. брaћа) 1.а. *. – Вoлi га ко да му е рoђенi брaт. б. ’му-
шкарац у односу према лицима у другој линији сродства (~ од стрица, ~ од 
тетке и сл.)’. – Тo му је брaт от стрiца, а eднaки су ко да су рoђенi. 2. ’средњи 
по старости од три девера’. – Брaцoм смо звaли нaјмлађoк, брaтом срeдњoк, 
а брaјoм најстaријoг дјeвера. (РСАНУ–)

брaтван м ’плићи бакрени или емајлирани суд четвртастог облика за 
печење хлеба, пита и сл.’. – Пoдмажи брaтван да iскрeнeм крuв да се пeчe. 
(РСАНУ–)

брaтика м хип. од брaт. – Брaтика мoј, дoђи свoјoј сeји.
брaтити се -iм се несвр. 1. ’братимити се’. – Бiли су i прије вaјe скuпа, 

а сaде, кат су се брaтли, нiђе eдан брeз другoг нe идu. 2. ’називати кога 
братом’. – Њi двa се брaтe кад гoт се нeђе срeтнu.

брaтић м ’братић, братов син’. – Iмaм двa брaта и свaкi пo двa сiна, па 
кад ми брaтићи дoђu, aјмe мoк вeсeља.

брaтичина ж ’братичина, братова кћи’. – Тeтки дoшла њeна брaтичина и 
нiко јој вiшe нe требa.

брaто м хип. од брaт. – Фaлi га канда нiко нeмa брaтe нек uна.
брaцо м 1. хип. од брaт. – Милiна глeдати како љuбi свoг мaћoг брaцу.

2. ’најмлађи девер’. – Док се нiје ожeнијo, брaцо је uвјe бiјo uз мене.
бºвнара ж *. – Eво ми сaв лiјеп oпаде с oвe мoe јaднe бºвнарe.
бºвно с (мн. бºвна, ген. бrвaнa и бºвaнa) *. – Iшa сам трaжти чoека да ми 

oтешe бºвна, пoчo сам прaвти кuћу.
брдaшце и брдaшце с дем. од бºдо (1). – Лeти зa њoм, oшла е преко uног 

брдaшца.
бºдило с (ген. мн. бºдiлa) ’брдило’. – Рашiри бºдила да мeтнeм бºдо u 

њи.
бºдина ж аугм. од бºдо (1). – Вeлiш бºдо, нiје тo бºдо, нег бºдина!
бºдо с (мн. бºда, ген. бºдa) 1. *. – Oдошмо прeко брда у прeло. 2. с (мн. 

бºда, ген. бºдa) ’део ткачког разбоја с густо поређаним жицама између којих 
су провучене нити основе, те се њиме сабија потка’. – Пuкa ми зuбац на бºду, 
нe знaм кo ће ми га замјenти.

брдoвит, -а, -о ’у коме има брда, где су брда’. – Eст, вaлa, oвa нaша Лiка 
свa брдoвита.
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бревeнац -eнца м ’мушке ткане панталоне, од колена до чланка уске’. 
– Стaрi су љuди нuсли нeкве лaче, бревeнце, прекo њi нuсли натiкаче. 
(РСАНУ–)

брежuљак -љка м дем. од бријeк. – Нaгнa вoс преко брежuљка, па 
превaлијo.

брeзова ж ’крава која је шарена по бутовима’. – Брeзова мoре бiти и жuта 
и црвeна, ал сaмо да су јој бuтине шарeне.

брeма ж ’пљоснат дрвени суд за воду (око десет литара)’. – Трeбала би 
iзрибати uнu брeму, нusћу suтра кoсцима вoдe.

брeновати -ујeм несвр. ’увијати косу, коврџати’. – Њeсам брeновала кoсе, 
кaкe су ми ки слaма. Вoлiм код љeпe цuрe вiдти брeноване кoсе.

брeстiк -iка м ’брестова шума’. – Нiје кoд нaс бiло чuдо брестiкa, тек 
пoнекојe дºво.

брeстић м ’брест’. – От сuвoга брeстића бiће дoбријe дºвa за печeницу.
брeстов, -а, -о *. – Усјeци брeстовијe штaпa да прaвiм лoтре, oвe ми се 

скºшле.
брeстовина ж ’брестовина, брестово дрво’. – Вeлe да е од брeстовинe 

дoбра грaђа зa кућу, ал је кoд нaс бiло мaло брeстiћa.
бријeк -eга м (лок. брјeгу, мн. брјeгови) ’брег, мање брдо’. – Aјд зa мнoм 

прeко брјeга, бºжe ћемо стiћи.
брiса ж ’оно чиме се нешто брише, гумица’. – Нeђе сам изгuбла брiсу, 

кaко ћу брeж њe u шкoлу.
бºк м (мн. бºкови и бºци) *. – Eно га, пoваздaн сјeдi и сuчe бºкове.
бркaјлија м *. – Aјме, вiдe га кoлкi су му бºкови, прaвi е бркaјлија.
бºкат, -а, -о *. – Стaрi љuди вeлe: „Чuвaј се ћoсава чoека и бºкатe жeнe.“
бºкеша ж ’брката жена’. – Eси ли му вiдла жeну, гaдна нeква, бºкеша. 

(РСАНУ–)
бºко м в. бркaјлија. – Eли uнaј бºко твoј ћaћа?
бºља ж ’последња, слаба ракија’. – Uномe пијaндури и бºља е дoбра.
бºсlти бºслiм несвр. ’брзо, неразговетно говорити’. – Вaјe нeшта бºслi, 

нiшта је нe мерем разuмјети. (РСАНУ~)
брuктaш -aша м ’новчаник’. – Нeђе сам тuријo брuктaш, плaтћу ти suтра. 

(Ј) (РСАНУ–)
брuнза ж ’изливено, округло звоно светле боје, ставља се кравама око 

врата’. – Прeкиnла ми крaва кaиш са брuнзe, нe знaм сaде кaко ћу јој јoпe 
мeтnти.

бuбрек -ега м (ген. мн. бuбрeгa) ’бубрег’. – Eси чuo да су Јoвинoм мaлoм 
iзвадли eдан бuбрек?
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бuвaч -aча м ’бухач; инсект, кукац који скаче као бува, храни се листом 
купуса’. – Мoрaм опрaшти кuпус, пoеде га бuвaч.

бuгаºти бuгарiм несвр.’бугарити; јадати, нарицати’. – Њeсам мoгла 
слuшати кaко жeне нa грoбљу бuгарe за uнијeм младiћом.

бuдәти бuдiм несвр. 1. ’будити’. – Штa ме бuдiш, нeмa јoш шeс сaтi. 2. в.
блuдти. – Чiм зaплачe, uни га нuсајu, сaмо га бuдe, па ће iмати мuкe ш њiме. 
(Ј) (РСАНУ~)

буђeлaр -aра м в. брuктaш. – Дeбo му буђeлaр, па му тi вјeрuј да нeмa 
пaрa.

бuкара ж ’дрвени суд из којег се пила вода’. – Стaрi љuди вeлe да је 
нaјслађe бiло нaпти се вoдe из бuкарe.

бuква ж *. – Aјмо пoсјећи uнu бuкву у гaју, iмаћемо oд њe трi мeтера 
дºвa.

бuквaр -aра м 1. ’школска књига за почетнике у учењу писмености’. – Кат 
сам јa iшла u шкoлу, њeсмо iмали тeке ки дaнас, нек пiсaљку, пeрaљку и 
бuквaр. 2. ’букова шума’. – Aјд у uнaј бuквaр вишe кућe, усјeци кoјi бuквић.

буквeтина ж аугм. од бuква. – Ћiјo сам uсјећи uнu буквeтину, ал iзглeдa 
да е свa гњiла.

бuквић м ’млада буква’. – Вiдла сам рaван бuквић, iћу га uсјећи да 
пoдбочiм oвaј oгранак.

бuков, -а, -о *. – Бuкова шuма кoд нaс се звaла бuквaр.
бuковина ж ’буковина’. – Грaђа зa куће нaјвишe се сјeкла од бuковинe.
бuнaр -aра м *. – Iди закaлaј вoдe са бунaра.
бuра ж ’јак ветар (обично праћен кишом или снегом)’. – Пiрi бuра већ 

трi дaна, нe мерем нiкудa.
бuран, бuрна, -о ’јако ветровит, пун буре, невремена’. – Свu нoћ пaдa 

бuран сњeк.
бурлiјати -aм несвр. ’преметати, комешати’. – Сiпaј тo мљeко љeпо, 

нeмoј пo њему бурлiјати.
бuсeн м ’ископан комад земље заједно с травом’. – Кoлкi су бuсeн извalли 

кат су oрaли и нaкo га oставли нa њиви.
бuсeње с зб. им. од бuсeн. – Мoрaм iћи стuћи uнo бuсeње пo њиви, па ћу 

сiјати кuрузе.
бuт бuта м (мн. бuтови) ’део задње ноге изнад колена код животиња’. – Ду-

нeси ми двјe киле мeса, ал uзми од бuта.
бuтина ж ’бутина’. – Скºкала сам се, свa ми бuтина помuдºла.
бuтић м дем. од бuт. – Осјeци им сaв бuтић от печeницe кат пoђu кuћи.
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бuца ж (ген. мн. бuцa) ’гумена чизма’. – Aјме дoбријe бuцa, мoре на сaјам 
u њима, а не u шталу. (РСАНУ–)

бuцати бuцaм несвр. 1. ’букати, правити буку (о говедима)’. – Нe мерем 
гunти свoја гoведа uнијeм, бuцаће ми вoлови. 2. ’растурати, разметати 
роговима’. – Iди oћерaј uнe вoлове да ти нe бuчu сјeно.

В
вaбти вaбiм несвр. ’вабити; дозивати живину’. – Кад вaбiмо кoкоши, 

вiчeмо: пи, пи, пи... Вaбнидe и да нe идu u жито.
вaздaн прил. ’цео дан’. – Вaздaн сјeдi и чeкa га.
Изр. пoваздaн ’по цео дан’. – Пoваздaн плaчe, нe знaм штa ћу ш њoме.
вaљуга ж ’мања клада или пањ на којима се цепају дрва’. – Eно ти тaмо 

вaљугe, па нa њoј цјeпaј, штa ми тuдa гoјaтiш. (РСАНУ–)
ваљужeтина ж аугм. од вaљуга. – Шта ће ти oвa ваљужeтина прeт кућoм, 

свa сaгњiла вeће. (РСАНУ–)
вaљужица ж дем. од вaљуга. – Iдeм нa тoј вaљужици кoјu љuшчицу тeсnти. 

(РСАНУ–)
вaмiлија ж ’фамилија, породица’. – Рeци ми iмa ли uчитeљa у вaшoј 

вaмiлији?
варeника ж ’млеко’. – Нaмузла сам пuну крaљачу варeникe, бiће мљeка.
вaрiво с 1. ’кувано поврће’. – Нeмaм мeса, свaрићу кaквoк вaрiва. 2. ’ко-

личина намирница потребна за припремање оброка’. – Iшла би скinти eдно 
вaрiво грa, нeмaм шта дрuгo зa ужину. (РСАНУ~)

вaºти вaрiм несвр. ’кувати’. – Крuв смо кuвали, а варeнику вaºли.
вaрићaк м ’дрвени суд за жито; житна мера’. – Iди нa пот и дунeси двa 

вaрићaка брaшна.
вeриге ж пл. тант. ’ланац над огњиштем на којем виси котао’. – Окрeни 

вeриге нaд ватру и мeтни варeнику да се вaрi.
вeс вeза м ’шара, украс извезен на тканини’. – Мoрaм uзeти uнaј њeн 

пeшкiр, љeп је вeз нa њему, па да i јa тaкi извeзем.
весelти се весeлiм се несвр. ’веселити се, радовати се’. – Весeлi се што 

ће га дјeт повeсти на сaјам сa собoм.
весeљaк -aка м *. – У uнoј кuћи свi весељaци, кoд њi се uвјe oрi пјeсма.
вeсeље с *. – Кaкво е кoд њi вeсeље, да им се сiн нiје ожeнијo?
вeсти вeзем несвр. *. – Кат сам јa бiла млaда, цuре су вeзле пешкiре и 

спрeмале зa удају.
вeчера ж *. – Eво сам дјeци колaчiћa умјeсла за вeчеру.
вeчерати -aм свр. и несвр. *. – Aјте u кућу вeчерати, oлaдi се oвo јeло.
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вијoрати (се) -aм (се) ’вијорити (се)’. – Сњeг, бoме, вијoрa кад га бuра 
пoћерa.

вiлaш м 1. ’ован с виластим, извијеним роговима’. – Чuвaј се uногa 
вiлaша, тaј је oпaсан, aјам. 2. ’уображен човек’. – Вiдe вiлaша, мiслi да му 
нiко нiје рaван. (Ј) (РСАНУ~)

вiле вiлa ж пл. тант. ’дрвено рашљасто оруђе са три рогља, за набадање 
сена, сламе’. – Uзми i тi eдне вiле, iдeмо кuпти сјeно.

вiлен, -а, -о ’суманут, махнит, несташан’. – Нeмa нiђе вaкo вiленe дјeцe 
ки u нaс.

вилenти вилeнiм несвр. ’махнитати’. – Ал дaнас oвa дјeца испрeт кућe 
вилeнe ко да е сaм ђaвo u њи uшa.

вiлица ж ’вилица, чељусна кост у коју су усађени зуби’. – Вaдијo ми uнaј 
oкрљак, рaстeгa ми цјeлу вiлицу.

вiтица ж ’венчани прстен, бурма’. – Кuпли вiтице, сa ће и свaдба.
вiтлић м ’витао, направа за намотавање предива’. – Мeтни тaј кaнчo на 

вiтлић и смuтaј у клuпко. (РСАНУ~)
вјенчaвати (се) вјeнчaвaм (се) несвр. према вјeнчати (се). – Кoлкa се 

пuта uна вјенчaвала и рaстаљала, тo нiко нe знa.
вјенчaница ж ’венчаница, венчана хаљина’. – Нe пaнтiм јa да су нeкат 

цuре нuсле вјенчaнице кат су се вјенчaвале.
вјeнчаница ж ’основна греда поврх зида на коју су постављене остале 

попречне греде’. – Трeбали би скuпти двa-трi чoека да нам дiгнu oвu 
вјeнчаницу.

вјeнчати (се) -aм (се) свр. и несвр.’венчати (се)’. – Uнaј је iстi пoп вјeнчa 
i мoк ћaћу. Њeсу се вјeнчали, а eво већ двјe године жiвe скuпа.

влaка ж ’велико оборено стабло које се вуче’. – Eво oвaј пoгодан сњeк, 
aјмо дoвuћи eдну влaку за вoловима, бiће нам мaло дºвa зa зiму.

влaс ж и м ’предиво вуне, кудеље и сл. састављено од дугих влакана’. – Мo-
рaм од влaса oпрести дрeтвe, трeбаћe ми да зaкрпiм џaкове.

вoја ж ’дуг танак штап помоћу којег се тресе воће с високих стабала’. 
– Iдeм uсјећи вoју од љeскова прuћа, трeбаће ми кад бuдeм трeсла шљiве. 
(РСАНУ–)

вoћaр -aра м ’место засађено воћкама, воћњак’. – Дoбријe јaбuкa u твoм 
воћaру.

вº вºа м (мн. вºови, ген. вºoвa) ’врх’. – Вeлi да на вºу uнe плaнинe бuдe 
дo пo љeта сњeга.

врaкnти врaкнeм свр. ’ударити, ошамарити’. – Врaкнo га шaкoм u глaву 
и oвaј се извºнo. (РСАНУ~)
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врaнац -нца м ’коњ црне длаке’. – Мiлi Бoже, ал је бiјo цºн ки uгарак 
uнaј врaнац, нiје му бiло рaвна. (ДЛ)

врaт м (лок. врaту). – Uкoчијo ми се врaт, нe мерем мºдnти.
врaтило с ’дрвени ваљак на разбоју око којега се омотава пређа’. – Попu-

шти зaдњo и стeгни мaло прeдњo врaтило.
врaтина ж аугм. и пеј. од врaт. – Дeбелe врaтинe u њега, ки у кºмка.
врeћа ж (ген. мн. врeћa) ’овећа дужа кеса од кудеље, вуне, платна, синте-

тике и др. која обично служи за спремање и ношење жита’. – Гuнiм u млин 
oвијe пeт врeћa.

врећeтина ж аугм. од врeћа. – Кoек ће ти врaга тoлкa врећeтина?
вºжaв, -ава, -о ’који је пун вржева’. – Штa си кuповa oвe вºжавe дaске, 

нeш и мoћи облaњати.
врјeћи вºшем трп. прид. вºшен, -а, -о несвр. ’врећи’. – Suтра ћу врјeћи 

жiто, iмаћу шeс вºшиoцa.
вºснiк -iка м (мн. вºсници) *. – Тo е мoј вºснiк, скuпа смо u шкoлу iшли.
вºсница ж ’врсница, вршњакиња’. – Нiје uна мoја вºсница, стaријa је двјe 

године.
вºтa вºтла м ’врт, башта’. – Нeмa oђе, ал iмaм јoш кoјu глaвицу u вртлу. 

(РСАНУ–)
вºцати вºцaм несвр. *. – Не млaти тoм мaшoм, eво свe вºцa.
вºцnти вºцнeм свр. ’врцнути’. – Вºцnла ми жiшка на кiкљу, па ми 

изгoрла.
вºчковaн, -а, -о ’коврџав’. – Мoја цuра iмa љeпе, вºчковaне кoсе. 

(РСАНУ–)
вºш вºжа м (мн. вºжови) ’чвор у дрвету’. – Iспилaли смо дaске, штa 

ћемо ш њiма, свe од нeквијe вºжoвa.
вºшaј м ’снопље жита за једну вршидбу’. – Вeлик вºшaј, тeшко ће га 

кuњи прoгазти.
вºшак вºшка м дем. од вº. – Гunла сам блaго u пашу гoре на вºшак, iмa 

дoбрe трaвe.
вºшидба ж *. – Бaш су врuћи дaни, пoгодни за вºшидбу.
вºшиoц м ’човек који врше жито’. – Мoраћу врјeћи жiто, а нeмaм 

вºшиoцa.
вºшлaк -aга м (мн. вршлaзи) ’дугачка и дубока дрвена кутија, сандук 

без поклопца, у којем је стајало жито’. – Eно ти жiта на пoду, пuн вºшлaк, 
дунeси ми eдан вaрићaк. (ДЛ)

вºшчић м дем. од вº. – На uномe вºшчићу iмa љесaкa, iћемо брaти 
љeшнiке.
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вuк м (мн. вuци и вuкови) 1. *. – Вiјu вuци свu нoћ. 2. (обично мн.) ’учес-
ник у свадбеној поворци, на свадби’. – Кат сам се јa удaвала, бiла пuна кuћа 
вuкoвa.

вuна ж *. – Шiшали смо oвце, мoрaм зaсјеºти вuну, па ћу е прaти.
вундaмент м ’фундамент, основа, темељ’. – Uдаºли дaнас вундaмент зa 

кућу.
вuнен, -а, -о *. – Кo ти е oплеo тu вuненu мaју?
вунiца ж ’упредена вунена влакна различито обојена’. – Мoрaм кuпти 

вунiцe да oплетeм чaрапе.
вuрак вuрка м ’отпилани део дрвета’. – Uзмидe сiкиру и iсцјeпaј вuрaкa, 

нeмaм цјeпанiцa, uтрnће ми се вaтра.
вuрчић м дем. од вuрак. – Тaнкијe вuрчiћa, нe требa и цјeпати, стaће u 

ватру.
вuчија ж ’дугуљаст и пљоснат дрвени суд’. – У вuчијама смо сaмо вoду 

нuсли из зiдaнијe бунaрa; нaпунiмо вoдe, мeтнeмо тaпuн да се не прoљeвa, 
uпртiмо на лeђа и нuсiмо.

вuштaн -aна м (мн. вуштaни) ’подсукња од платна са украсном чипком 
која је вирила испод сукње’. – Вiдe љeпe eклaнe шпiцe нa том твoм вуштaну. 
(РСАНУ~)

Г
гaврaн м 1. *. – Вeлe, кат вiдiш гaврaна, бiће злo. 2. в. врaнац. – Нeће ти 

мoј гaврaн лiпсати кi твoј лiсац. (Ј)
гaдан, гaдна, -о *. – Пuшти ме, нoћас сам гaдно сaњaла.
гaј гaја и гaја м *. – Iдeмо u гaј по шuшањ.
галaма ж ’вика, граја, бука’. – Извiридe кaкa е тo јoпe галaма u дворiшту.
галamти гaлaмiм несвр. ’галамити; гласно говорити, дерати се’. – Вaјe се 

нeшта дeрњa и гaлaмi.
галaмџија м ’човек који галами’. – Eст uсoван uнaј галaмџија, јoпe гaлaмi.
гaнак гaнка м ’ходник на улазу у кућу’. – Њeси се трeбa изuвати. Жeно, 

дунeсидe му цiпеле из гaнка.
гaндија ж ’врста летње сандале с гуменим ђоном и кожним каишићима’. 

– Чiм су му кuпли гaндије, бaцијo е свoе стaрe oпaнке. (РСАНУ–)
гaњати (се) гaњaм (се) несвр. према гunти. – Штa гaњaш тe oвце, пuшти 

и да пaсu.
гaргаша ж ’направа за чешљање и извлачење вуне; даска с ручком и 

металним зупцима’. – Ал се збiчaла, мeтни е у гaргаше.
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гаргaшати -aм несвр. ’чешљати, гребенати вуну’. –Uзми гaргаше, па 
гаргaшaј зeру с нaми, нeћемо шaлe завºшти.

гaрiн м ’црномањаст човек’. – Цºне кoсе, цºне oчи, прaвi е гaроња ил, 
што би мoја бaба рeкла, гaрiн. (Ј)

гaроња м в. гaрiн. – Нe мере жuћија нiкада бiти љeпшi од гaроњe.
гaтара ж (ген. мн. гaтaрa) *. – Вiдe гaтарe, вaјe нeшто чaрa.
гaтати гaтaм несвр. *. – Мoрa да е uнa гaтара гaтала и нaметnла нa ме.
гaтре -a ж пл. тант. ’део ложишта пећи: гвоздене решетке’. – Рјeтке ми 

гaтре, па ми iспадa свa вaтра крoзa њи. (РСАНУ~)
гeгaљка ж ’љуљашка’. – Iмa у сeлу eдна гeгaљка, дјeца се пoваздaн нa 

њoј гeгајu.
гeгати (се) гeгaм (се) несвр. 1. ’вући се, ићи лењо, тешко, с муком’. – Вiдe 

кaко се uнaј чoек гeгa. 2. ’љуљати се на љуљашци’. – Дјeт им свeзa uже на 
oрас, па се гeгајu.

гeге гeгa ж пл. тант. ’врста дечјих панталона које су расечене позади’. – Обu-
цидe мaћoм пiшоњи oвe гeге. (РСАНУ~)

гeрда ж ’гвоздени клин који се при вучи забија у балван’. – Гeрда се зaбијe 
у бaлван, зaвeжe се лaнац зa њу, па се вuче за вoловима кuћи. (ДЛ) (РСАНУ–)

гeрма ж ’квасац’. – Њeсмо uвјe iмали гeрмe ки дaнас, нек oстаљали 
квaсац за sутрaдaн.

глaва ж 1. *. – Свe јутро ме бoлi глaва. 2. ’ум, разум, памет’. – Тaј iмa 
глaву. 3. ’живот’. – Плatће свoјoм глaвoм. . ’проширени горњи, крајњи део 
нечега (ексера и сл.)’. – Кaко ћу uдаºти oвaј чaвa кад нeмa глaвe?

глaват, -а, -о *. – Кaко е гaдно uнo дјeте, нeкво глaвато, а мaтeр му љeпа 
жeна.

главeшина ж пеј. ’човек од положаја и угледа, старешина’. – Дјeд му е 
бiјo нeква главeшина у oпћини.

глaвина ж аугм. и пеј. од глaва (1). – Мaлi чoек, а вeлику глaвину iмa.
глaвица ж 1. дем. и хип. од глaва (1). – Бiстра oвa мaлa глaвица, нe мереш 

је прeваºти. 2. ’заокругљени део неких биљака’. – Трeбаће ми двiје глaвице 
кuпуса. 3. ’врх планине, брега’. – Вeлик сњeг на вºу глaвицe.

главoбоља ж 1. *. – Eно е у крeвету, већ је трi дaна мuчi главoбоља. 2. фиг. 
’брига’. – Нe знaм штa ћу oд њега, сaмо ми главoбоље зaдaвa.

главoбoљан, -љна, -о ’главоболан’. – Главoбoљна сам, чeсто ме бoлi 
глaва.

глaвоња м 1. пеј. *. – Кoлкi е uнaј глaвоња, iмa u њему стo кiла. 2. погрд. 
в. главeшина. – Вeлe да му е ћaћа нeкав глaвоња у Гoспићу.
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главuрина ж аугм. и пеј. од глaва (1). – Кoлкa му е главuрина, нe мере 
мeтnти кaпу нa глaву.

глaдnти глaднiм несвр. ’гладнети, постајати гладан’. – Јuтрoс сам слaбо 
рuчa, пoчo сам вeће глaдnти, нeћу шaлe дoчекати uжину.

глaдница ж и м ’гладница, особа која много једе’. – Њeсам знaла да си 
тaкa глaдница, uвјe нeшто iштeш јeсти.

гладoвати глaдујeм несвр. *. – Uнa јaднa дјeца глaдујu, а ћaћа им пoпијe 
свe што зaрaдi.

глaт глaди ж ’глад’. – Кºчe ми црјeва oд глaди, тeшко чeкaм да дoђeм кuћи 
да што пoјем.

глaша ж хип. од глaва (1). – Дoђи да ти бaба љuбi тu пaметнu глaшу.
глaшица ж дем. од глaша. – Uнo дјетeњце љeпо, да му сaмо вiдiш uнu 

цºнu глaшицу.
глoгиња ж (ген. мн. глoгiњa) ’плод глога’. – Вiдe дoбријe глoгiњa на 

oвомe глoгићу.
глoгињица ж дем. од глoгиња. – Eно и, вeће пoчeле црвenти глoгињице.
глoгић м ’глог’. – Ал је цвјeтa oвaј глoгић, бiће чaја.
глoгов, -а, -о *. – Мoј је дјeт iмa глoгову шљaку да се пoдбaчa.
глoговина ж ’глоговина, глогово дрво’. – Eно от uнe глoговинe мoре бiти 

дoбар рeцељ за кoсу.
гљeто с ’длето’. – Нaђидe ми гљeто да прокoпaм зeру oвo врaтило.
гмaјина ж ’општинска земља’. – Пригрaдли сeби гмaјинe, ал шuтe.
гнuј гнuја м ’гној’. – Плiк му е пuкa, eно му цuрi гнuј, нe мерем глeдати.
гнuјaв, -ава, -о ’гнојав’. – Кaкi му е гнuјaв пºст, кaд му се бºжe тoлкo 

загнuијo?
гнuјити -iм несвр. ’гнојити, разбацивати ђубар по њиви’. – Мoрaмо 

гнuјити uнu њiву да сiјeм кумпјeре.
~ се ’гнојити се’. – Eно му се рaна пoчeла гнuјити.
гњiјo, гњiла, -о *. – Бiле u нaс нeкве цºнe крuшке, јeли и сaмо кат су 

гњiле.
гњiти -јeм несвр. *. – Штa нe јете oвe јaбуке, eно и вeће пoчeле гњiти.
гoба ж ’грба’. – Вiдe кoлкu гoбу iмa на лeђима. (Ј)
гoбaв, -ава, -о ’који ма грбу на леђима, грбав’. – Eст јaдан гoбaв, грoта 

глeдати u њ. (Ј)
гoбавац -aвца м пеј. ’грбава мушка особа’.
гoбавица и гoбовица ж пеј. ’грбава женска особа’. – Бабeтина uнa, гoбовица, 

мoрa да е нeква чаратaница. (Ј)
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говoруша ж ’друга кафа која се понуди гостима, в. дочeкуша и испрaтуша’. 
– Бiла ми uнa јeзичка, сјeдла трi сaта, пoпiла и говoрушу, па се запрiчала, 
јeдва е јa испрaтушoм iшћерa. (Ј) (РСАНУ–)

гodновати гoднујeм свр. и несвр. ’оста(ја)ти, провести, проводити негде 
годину или године’. – Гodновало е на тaвану, забoраvли смо нa њ. (РСАНУ~)

гојaтити гoјaтiм несвр. ’чинити нечистим, прљати’. – Oдлази oталeн, штo 
тu ђeљкaш тu цјeпаницу, штo ми кuћу гoјaтiш! (ДЛ)

гoљaн, -а, -о ’слабо обучен’. – Eно га нiс пuт iдe гoљaн и бoшaн.
грa грa м ’грах, пасуљ’. – Мoрaм iћи чuпати грa, сазoријo е.
грaбiк -iка м ’грабова шума’. – Нaјближe ми е дoћи у Бiровачу пoпријeко, 

крос uнaј грaбiк.
грaбић м ’граб’. – Ал је oвaј грaбић рaван, мoраћу дoћи uсјећи стoжину да 

сaдеђeмо сјeно.
грaбље -aљa ж пл. тант. *. – Мoрaм нaправти нuвo грaбљiште за oвe 

грaбље.
грaбљiште с ’држак у грабаља’. – Скºшло ми се грaбљiште на oвијeм 

грaбљами, мoрaм uсјећи дрuгo.
грaбов, -а, -о *. – Нaсјекла сам грaбовијe грaнa, па ћу прaвти мeтлу да 

oчистiм двoрiште, eво је пuно шuшња.
грaбовина ж ’грабовина, грабово дрво’. – Дoбрe грaбовинe, мoрала би 

uсјећи дºжалицу да нaсaдiм мuтику.
грaбти -iм несвр. 1. ’грабити, отимати’. – Iмa свoе, а грaбi њeгово. 2. ’са-

купљати (сено)’. – Uзмидe тe грaбље и aјде с нaми грaбти сјeно.
грaдина ж ’брдо с којег се пружа поглед на околину’. – Изiђидe нa тu 

грaдину и вiдићеш кaкво е врјeме у Гoспићу. (РСАНУ~)
грanти грaнeм свр. ’засијати, појавити се (о сунцу и месецу)’. – Вечeрас 

је oблaчно, мјeсeц ће кaснијe грanти, нe знaм кaко ћу у прeло.
грaнова ж ’крава са крупним шарама’. – Брeзова ти е uнa што е по нuгама 

сaмо шарeна, а грaнова е свa.
грањiвати грaњiвaм несвр. од грanти. – Eно сuнце по вºовима вeће 

грaњiвa, дaнас ће бiти љeп дaн.
грaораст, -а, -о ’пегав и осут приштићима’. – Нe мере бiти љeп, брaте, 

кат је нaкi грaораст. (РСАНУ~)
грaша ж ’овца с пегицама по лицу’. – Кaко да е зoвeм нег грaша, вiдiш 

кaко јој је лiце грaорасто.
грaшљив, -а, -о ’пегав’. – Ђe тoгa грaшљивoг нaђе, прaвi е жuћија! 

(РСАНУ~)
гºдан, гºдна, -о ’голем, велик, огроман’. – Штa си се намuсуријo, кaкве 

су те гºднe мuке снaшле?
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грeбeн -ена м ’справа с гвозденим зупцима којом се гребена, чешља вуна, 
конопља, кудеља’. – Дaнас сам извлaчла влaс от кoнопљe на грeбeн.

гребeнати -aм несвр. ’чешљати гребеном’. – Мoрaм трaжти грeбени, па 
ћу suтра гребeнати кuчине.

гºк гºка, -о ’горак’. – Гºка ми кaва, дaјдe ми цuкра.
гºлат, -а, -о *. – Eст гºлат, свe се oрi кад зaпјевa.
гºлiћ -iћа м ’сужени горњи део боце’. – Кат је oтварa бoцу, oдбијo е 

гºлiћ, нeмoј пiти iз њe, пoсјећеш се!
гºло с (ген. мн. гºлa и гºлa) 1. *. – Uватијo га зa грло и пoчo гuшти. 2. ’ждре-

она дупља’. – Зaпo му зaлогaј u грлу. 3. фиг. ’глас’. – Iмa љeпо гºло. . ’живо-
тиња’. – U њега трiста гºлa и тo му нiје дoста, кuпијo јoш стo овaцa.

грoктити -iм несвр. ’гласно певати дубоким, снажним гласом’. – Iмa 
дoбро гºло, eно га грoктi, свe се трeсе. (РСАНУ~)

грoта ж 1. ’грехота’. – Грoта рeћи, ал бoљe да uмрe нег да се нaкo мuчi. 2. (при
сажаљевању) ’мука, јад, невоља’. – Грoто јaднa, штa ш сaт? (РСАНУ~)

грuмила ж ’хрпа камења и отпадака сакупљених на једном месту’. – Не 
бaцaј тu, вiдiш да смо чiстли, нuси, бaци i тo у грuмилу. (РСАНУ–)

гuбица ж 1. ’уста човека’. – Вiдe га кaко је оклeмбесијo дuњu гuбицу. 
2.’уста и ноздрве животиње, њушка’. – Нe знaм штa јој је, eно јој се гuбица 
јoпe трeсе.

гuвно с ’гумно, вршана’. – Oчисти вечeрас гuвно, suтра ћемо врјeћи.
гuжва ж 1. ’карика, веза од уплетеног или упреденог прућа, сламе и сл.’.

– Мoрaм усuкати гuжву да сaпнeм oвe љeсе да и вјeтар нe нусi. 2. ’метеж’. – Кa-
кa е тaмо гuжва, штa ће нoлкi нaрот испред њiвe кuћe?

гunти гuнiм несвр. 1. ’терати испред себе (о стоци)’. – Гuни тe oвце u 
пашу! 2. ’приморавати, присиљавати’. – Гuнi је да рaдi, а uна нeће. 3. ’во-
зити, управљати нечим у кретању’. – Ел знa твoј чoек да гuнi кoла?

гuшњaр -aра м ’густ шибљак или шума’. – Aл је нiкa uнaј гuшњaр бuковi, 
нe мереш прoћи крoзa њ. (ДЛ)

гuшћaр -aра м в. гuшњaр. – Iзгребaла се ка да е у кaквoм гушћaру бiла. 
(Ј) (РСАНУ–)

Д
дaшкалица ж ’загонетка’. – Знaдеш ли uнu дaшкалицу: „Рuњaв Мaте uзјa 

нa те?“ –Тo е бiљац!
двiзац -сца м (ген. мн. двiзaцa) ’ован или јарац од две године’. – Uнaј 

вiлaш јoш је млaт – двiзац.
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двiзица ж ’овца или коза од две године’. – Uнa мoја бјeлеша, uна ти е 
двiзица.

дeрњати се -aм се несвр. пеј. ’викати, дерати се’. – Uнa се њiва дјeца 
дeрњајu пo дворiшту, нeмaм мiра.

дeкица м дем. и хип. од дeко. – Дeкице мoј, штa си ми се тaкo згuријo, да 
те штa не бoлi?

дeко м хип. од дјeт. – Мoрaм iћи по дoктuра, бoлестaн ми дeко.
дeла узв. ’деде(р)’. – Дeла, урaди тo кaко си рeкa.
дeрати дeрeм несвр. *. – Eно, oбјесијo јaње нa шљиву, па га дeрe.
~ се 1. ’викати продорним гласом’. – Штa се дeрeш, чuјeм те. 2. ’дречати, 

плакати’. – Нuсајu је пoваздaн и јoпe се дeрe.
дeрiште с *. – Чiјe е oвo дeрiште што се пoваздaн дeрњa пo дворiшту?
дiвaн -aна м ’разговор’. – Дoђи кoд мене uјутру на кaву и дiвaн.
дивanти дiвaнiм несвр. ’диванити, причати’. – Кoлкo се јa сјeћaм, слaбо 

е тaј с кiме дивaнијo.
дивaнџија м ’разговоран човек’. – Ђe су се сaмо нaшли: uна нaкa 

чепºкалица, а uн дивaнџија, нiкадa uста не склaпајu.
дивјaкиња ж ’јабука или крушка која расте у шуми’. – Кат iдeмо u шуму, 

дuнесeмо пuну тoрбу дивјaкiњa, мeтнeмо u сламу да ужuтe и зiми и јeдемо.
дiдо м хип. од дјeт в. дeко. – Нaјвишe сам вolла свoга дiду, прiчa ми е 

свaкe прiче.
дiзга ж ’сено скупљено у редове по дужини њиве’. – Oстале нам трi 

дiзге сјeна, њeсмо стiгли да и скuпiмо у нaвiљке. (РСАНУ~)
дiјати дiјaм несвр. ’дисати’. – Uнaј дјeт тeшко дiјa, сaмо кашљuкa и 

пљuцкa.
дiка ж и м (вок. дiко). – Uн ти е нaша дiка, нeмa тaквoк у цјeлoј Лiци.
дiкуља ж ’крава са белом пругом по хрбати’. – Мeтнидe брuнзу oко врaта 

uнoј дiкуљи.
дiљка ж в. дiзга. –Пoкисле ми дiљке, мoраћу и рaзгртати. (ДЛ)
дiпле -aлa ж пл. тант. ’народни музички дувачки инструмент који се 

састоји од две цеви са рупицама’. – Uнi мuмци љeпо свiрајu у дiпле, да и 
сaмо чuјeш.

дiпlти дiплiм несвр. ’свирати у дипле’. – Кат iдu блaгу, мuмци дiплe, 
а цuре пјeвајu.

дiчaк -aка м ’дечак’. – Дiчaк је, нaкo, кад нiје ни мuмак ни дјeте.
дичaчина ж аугм. од дiчaк. – Eст aрума uнa твoја дичaчина, свa дјeца 

бјeжe oд њега.
дичaчић м дем. од дiчaк. – Пaметнe глaвицe у oвогa дичaчића.
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дјeвeр м ’девер’. – Трi сам дјeвера iмала и свa трi вolла eднaко.
дјевeруша ж ’младожењина сестра; девојка која прати младу на венчање’. 

– Бiло е вeликo вeсeље кад ми се брaт жeнијo, а јa им бiла дјевeруша.
дјевoјчица ж ’девојчица’. – Чiјa е oвo слaткa дјевoјчица?
дјeдица м дем. и хип. од дјeт. – Јaднi дјeдица, сaв се пoзгуријo.
дјeдовина ж 1. ’имање наслеђено од дедова’. – Uнe свe њiве тaмо што 

вiдiш, свe е тo мoја дјeдовина. 2. ’завичај, домовина’. – Далeко е oстала 
нaша дјeдовина, нaша Лiка.

дјeт дјeда м 1. ’старац уопште’. – Вiдe јaднoг дјeда ђе е зaспa пoт шљивoм. 
2. ’родитељев отац’. – Јoво ми е бiјo дјeт пo ћаћи, а Мiлан пo матери.

дјeте дјeтета с 1. (зб. мн. дјeца) ’дете’. – Тaј ти е бiјo, и uвјe ће oстати, 
дјeте. 2. ’син или кћи у односу према родитељима’. – Uчи га тi, и твoе је 
дјeте.

дјeти дeђeм, гл. им. дeђaње, трп. прид. дeђaн, -а, -о несвр. и свр. ’скупљати, 
скупити сено у пластове’. – Тi бaцaј гoре, а јa ћу дјeти.

дјетињaрија ж ’детињарија’. – Тaј вaјe нeкве дјетињaрије iзводi.
дјeтињаст, -а, -о ’детињаст’. – Гoрi е од дјeтета: јa му прiчaм, а uн се 

смiје, е бaш је дјeтињаст.
дјeтињi, -a, -o ’детињи, дечји’. – Дaћу ти, iмaм јa тe дјeтињe рoбицe, 

нeмoј нiшта купoвати.
дјeтиwти се дјeтињiм (се) несвр. ’детињити се’. – Прeстани се дјeтиwти. 

Знaш ли кoлкo ти е гoдiнa?
дјeтiњство с ’детињство’. – Мi смо iмали, бoме, тeшко дјeтiњство; 

рaдло се, iшло блaгу, мaло е кo iшa u шкoлу.
дјeчина ж аугм. и пеј. од дјeца. – Кoд њi uвјe пuна кuћа дјeчинe.
дјечuрлија ж аугм. и пеј. од дјeца. – Aјме, бaлавe дјечuрлијe, o њима нiко 

брiгу нe водi.
дo дoла м (лок. дoлу; мн. дoлови, ген. дoлoвa). – Плoднијe дoлoвa u нaс, 

милiна и је глeдати.
дoбрuшан, -шна, -о ’добродушан’ *. – У мoe кuншијицe дoбрuшна дјeтета, 

сaмо спaвa, вeлi uна да нiкад нe плачe. (РСАНУ)
дoгнати дoренeм свр. ’гоњењем присилити кога да некамо дође, дотерати’. 

– Нeш сaм мoћи дoгнати, чeкaј да ти пoмогнeм да тa дºва дoренeш.
догunти дoгунiм несвр. према дoгнати. – Двaпuт сам iс шумe догuнијo 

дºва на oвијeм кoлима.
догuрати дoгuрaм свр. 1. – Сaв сам се зaмазa док сам им пoмогa да 

догuрајu u дворiште. 2. ’узнапредовати, стићи’. – Дoклeн си тi догuрa сa 
шкoлoм. 3. ’доживети’. – Тaј ће догuрати стo годiнa.
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дoдјати -aм свр. ’досадити’. – Дoдјала ми с тiјeм свoијeм дaшкалицами.
дoјити -iм несвр. – Нiје ми oд јутрoс дoјено дјeте, мoрaм га сaде дoјити.
дoктuр м ’доктор, лекар’. – Мoраћу iћи дoктuру, бoлi ме рuка.
дoлина ж ’долина; веће или мање удубљење између брегова’. – Eно i, 

сaнкајu се низ дoлину.
долiнак -нка м дем. од дoлина. – Нeмa нiђе вaкo љeпа долiнка ки шта е 

oвaј нaш.
дoлиница ж дем. од дoлина. – Нiје ти тo бaш нeкa дoлина, тo е мaћa 

дoлиница.
дoрета м ’коњ тамноцрвене боје’. – Рiђaн ти е, нaкo, свјeтлијi, жuћi, а 

oвo ти е дoрета. (РСАНУ–)
дoтупaван, -вна, -о ’паметан’. – Кoјa би се дoтупaвна uдaла зa њ. (ДЛ)
доћерaвати се -eрaвaм се несвр. и уч. према дoћерати се. – Штa се тoлкo 

доћeрaвaш, кo да ш u сватове.
дoћерати -aм свр. ’дотерати’. – Дoћерали ми oвaј бaлван прeт кућу, а сaв 

гњiјo.
~ се ’дотерати се, уредити се’. – Ал се oвa цuра дoћерала, нe дa нa се 

глeдати.
дoчак дoчка м ’ограђени део земљишта’. – Iмали смо дoчак изa кућe, u 

њега oвце сагunли љeти, њeсмо обрађiвали тaј дoчак, u њему iмали нeколко 
вoћaкa.

дочeкуша ж ’прва кафа којом се понуде гости, в. говoруша и испрaтуша’. 
– Жeно, свaридe дочeкушу, eво нам гoстi. (Ј) (РСАНУ~)

дoчић м дем. од дo. – Uшле ми oвце у дoчић и пoјеле кuпус.
дрaгица ж ’најстарија од три заове’ *. – Кат iмa снaја трi зaове, најстaријu 

зoвe дрaгицoм. (РСАНУ)
драмoсер м вулг. ’тврдица, циција’. – O тогa драмoсера пaрa у зaјам нeш 

дoбти.
дрaмчти -iм несвр. ’просјачити, тражити’. – Е, вaлa ми е дoдјa, вaјe 

нeшто дрaмчi.
дºвaрница ж ’место уз кућу где се слажу дрва’. – Прoпала ми дºвaрница, 

па ми кiснu дºва, мoраћу пoпраљати.
дрвeњара ж ’дрвена кућа’. – Склeпa нeкву дрвeњару u шуми да се iмa ђe 

склonти oт кишe.
дºво -ета с. – Кoe е oвo дºво, ел јeла ил смрeка?
дºвце -ета с ’ситно исцепано дрво’. – Дoдaјдe ми кoјe дºвце зa ватру.
дрeнiк -iка м ’дренов шумарак’. – Iди гoре у uнaј дрeнiк, нaкупи 

дрeнiћa, тaмо и мoрa бiти.
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дрeнић м 1. ’дрен’. – Цвјeтали дрeнићи, oде зiма. 2. ’плод дрена, дрењина’. 
– Мoј рoде нaјбољe вoлi рaкију од дрeнiћa.

дрeнов, -а, -о. – Усјeцидe ми eдну дрeнову мuтку, да нuсiм зa блaгом.
дрeновина ж ’дреновина’. – Нe знaм штa се uнo прaвло од дрeновинe, ако 

нiје бºдо за ткaње.
дрeњина ж (ген. мн. дрeњiнa) *. – Бaба прaвi пeкмес од дрeњiнa.
дрeњиница ж дем. од дрeњина. – Кoцикнe су oвe дрeњинице, слaба ће 

бiти oд њi рaкија.
дрeњинов, -а, -о *. – Нaкупла сам дрeњiнa, бiће десeтак лiтaрa сoка, а 

дјeца нaјбољe вoлe тaј, дрeњинов.
дрeтва ж ’одебљи конац који нарочито употребљавају обућари за шивење 

обуће’. –Трeбаће ми јoш дрeтвe да зaвршiм oвe oпaнке.
дºжалица ж ’држало’. – Мoраћеш ми истeсати нuвu дºжалицу за сiкиру.
дºктати дºкћeм несвр. ’имати дрхтавицу, трести се, подрхтавати’. – Eно 

га, дºкћe o студени.
дрuња ж (обично мн.) ’дроња, прња, рита, крпа’. – Бiла oђе нeкa бaба, 

јaдница, нa њoј свe нeкве дрuње, дaла сам јој uнu свoју мaју.
дрuњaв, -ава, -о ’дроњав, одрпан, поцепан’. – Јaднa uнa дјeца, дрuњава и 

бoшaна oдајu по oвoј зiми.
дрuњавац -aвца м ’дроњавац, одрпанац’. – Бiјo ми на врaтима нeкав 

дрuњавац, нeква гºднa сирoтиња.
дрuњавица ж ’дроњавка, одрпанка’. – Бiла е тo цuра из дoбрe кuћe, ал 

oшла за нeкву пијaндуру, eно е сaде ки кaква дрuњавица oдa кроза сeло.
дрuњо м в. дрuњавац. – Uнaј дрuњо свaкi дaн у бiртији, свe е пaре пoпијo.
дuд дuда м (мн. дuдови, ген. дuдoвa). – Uномe нaшом дuду u дворiшту 

iмa стo годiнa.
дuдић м 1. ’дуд’. – Кoлкi е iзрaстa uнaј дuдић, нe меремо га oбрати брес 

лoтрe. 2. дем. од дuд. – Uнaј дuдић изa кућe ми се пoчo сuшти. 2. ’плод дуда’. 
– Aјме, слaткијe дuдiћa, прoвaјдe. (ДЛ)

дuдовина ж ’дудово дрво’. – Смeтa ми oвaј дuдић, мoрaм га пoсјећи, а нe 
знaм штa би o тe дuдовинe.

дuдук м ’врста пастирске свирале’. – Дuвa пoваздaн u тaј дuдук, прoби 
uши.

дuдум м ’глупан, који не уме ништа да ради’. – Ћeри мoја, eст дuдум oвaј 
твoј, дiжeм рuке oд њега. (ДЛ) (РСАНУ–)

Дuови Дuoвa м ’Духови; хришћански празник’. – U Лапцу бuдe свaкe 
гoдинe сaјам за Дuове.
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дuрати -aм несвр. ’трпети, постојано подносити’. – Бoлi ме, кaко нe би 
бolло, ал штa ћу, дuрaм.

Ђ
ђaвo -ла м 1. ’враг’. – Кaкi е ки цºнi ђaвo. 2. фиг. ’обесна, несташна, 

немирна особа’. – Uнaј мaлi ђaвo нiђе нeмa мiра.
ђавoлак -лка м дем. од ђaвo (2). – Вiдe мaћoг ђавoлка кaкi е uсoван.
ђавoлица ж ’несташна, обесна женска особа’. – Oвa ђавoлица се uвuкла u 

кућу, uзeла двiје јaбуке и утeкла.
ђeљкати -aм несвр. ’стругати (ножем)’. – Uзo дºвце, ђeљкa нuжићом, 

прaвi зuпце за грaбље.
ђuбар ђuбра м ’ђубре, гнојиво’. – Дaјдe ми згºтaч да згºнeм oвaј ђuбар у 

ђубрeнiк.
ђубрeнiк -iка м ’место на које се баца ђубре, ђубриште’. – Мoрaм вoзти 

ђuбар нa њиву, вeлик ми ђубрeнiк.
ђuлић м ’украс од вунице; лоптица са ресама (обично на капама)’. – Кат 

сам јa крenла u шкoлу, бaба ми оплeла стрuницу и мeтла нa њу ђuлиће. (ДЛ)
ђuлица ж в. ђuлић. – Бaба им оплeла кaпе и мeтла шaренe ђuлице, да си 

вiдла тoг вeсeља. (Ј) (РСАНУ~)

Е
eклалица ж ’игла за хеклање’. – Нe знaм ђe сам тuºла eклалицу, сaд нe 

мерем eклати.
eклати -aм несвр. ’хеклати’. – Бaба eклa пoваздaн, нe знaм штa ћу от 

тoлкијe стoљњaкa.

Ж
жaр м *. – Мeтnдe дeбљe дºво нe би ли дo јутра oстало и зeрe жaра.
жaрати жaрaм несвр. ’ложењем ватре и разгртањем жара јако загревати’. 

– Штo њeси жaºла oвu вaтру, eво се uтрnла.
жвiжда ж ’звиждук’. – Пoзнa сам га по жвiжди. (ДЛ)
жвiждәти жвiждiм несвр. ’звиждати’. – Нeмoј ми тu жвiждәти, uши ми 

прoби!
жвиждuкати жвiждућeм дем. према жвiждәти. – Пoваздaн кoсi и 

жвиждuкa.
жвiжnти жвiжнeм свр. ’звизнути, произвести звиждук’. – Жвiжни 

дoбро, нe би ли чuo да дoђe кuћи.
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жгaрица ж ’језгра (ораха, лешника)’. – Кaкi су oвo oраси кат је вaкo гºка 
жгaрица oд њi?

ждeрати ждeрeм несвр. пеј. ’халапљиво и много јести’. – Ал oвi твoји 
кºмци ждeрu, нiкaко и нарanти.

ждºкљaј м вулг. ’гутљај’. – Дaјдe ми eдан ждºкљaј рaкијe.
ждºкnти ждºкнeм свр. ’на брзину прогутати, попити’. – Нiје iјo, сaмо е 

зeрицу варeникe ждºкнo.
желuдац -uца м *. – Свe би рeкла да ми е iструнo желuдац.
жeна ж 1. *. – Ал је врјeдна uнa жeна, нeмa јој пaра нaдалеко. 2. ’супруга’. 

– Јoвина жeна и мoја су блiзнице, њeси тi тo знa?
женeтина ж аугм. и пеј. од жeна. – Кoлкa е uнa женeтина, мoре свoк чoека 

под рuкoм нuсти.
жeнидба ж *. – Eно се uнaј њiов мaлi рaзрaстa, зрiјo за жeнидбу.
жeнiк м ’младић зрео, стасао за женидбу’. – Uнaј жeнiк пoшa цuру 

прoсти, па зaбасa и uпa u локву!
жenти (се) жeнiм (се) несвр. ’женити (се)’. – Кuншија нoћас жeнi сiна, 

бiће вeсeља. Пuшти га, нiје тaј зa те, вeћ се двaпuт жeнијo.
жeница ж дем. и хип. од жeна. – Eст мaла uнa жeница, ал вaљa бoту злaта.
женскaдија ж зб. од жeна (1). – Бiла ми е сiнoћ пuна кuћа женскaдијe, 

прeле, плeле и цјeлu нoћ пјeвале.
жeнскiћ -iћа м 1. ’човек пискутавог гласа’. – Зацenли смо се от смiја: 

нaкi чoек, а кат oтворi uста – прaвi жeнскiћ! (ДЛ) (РСАНУ~). 2. ’човек 
који има особине жена, који је стално у друштву жена’. – Нeће ти тaј u лoв с 
љuдима, тaј ти је жeнскiћ!

жентuрача ж аугм. и пеј. од жeна. – Срeте ме на пuту uнa жентuрача, 
тeшко се бeнe рјeшi.

жeравица ж ’жеравица’. – Запрeћи тu жeравицу да suтра iмaм вaтрe.
жерaтак -тка м дем. од жeравица. – Нагºни жерaтак и мeтни пeку да се 

грiјe, сaт ће ми крuв докiсати.
жeталица ж ’женска особа која жање’. – Јuчe сам iмала жeталице, пoжела 

сам свu шeницу.
жeтаoц м ’онај који жање’. – Кoд нaс су мuшкi вeзали, мaло е бiло 

жeтаoцa, бaш eдан мoј кuншија бiјo, тaј е бiјo жeнскiћ, вaјe жeнскe пoслове 
рaдијo, сaмо да бuдe са жeнами.

жeти жeњeм, трп. прид. жeвен, -а, -о несвр. *. – Шeница се жeњe, а жiто 
кoсi.

жiгати жiгa безл. несвр. ’пробадати, севати (о болу)’. – Јoпe ме жiгa 
глaва.
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жiто с *. – Рoдло ми жiто oвe гoдинe ка нiкат.
жiшка ж ’честица која искаче из материје која је усијана или која гори, 

варница, искра’. – Нe жaрaј мaшoм, вºцnће ти жiшка на кiкљу.
жiшчица ж дем. од жiшка. – Uтрнu ми се вaтра, нeмa ни жiшчицe.
жлiца ж ’кашика’. – И жлiце и зјeле, свe бiло дºвенo.
жличeтина ж аугм. од жлiца. – Дaла ми нeкву жличeтину, њeсам двaпuт 

зaватијo – прaзан плaдањ.
жлiчица ж 1. дем. од жлiца. – Дoвати ми uнu мaћu жлiчицу да нaрaнiм 

дјeте. 2. ’удубљење између грудне, прсне кости и трбуха’. – Бoлi ме у 
жлiчици.

жљeп жљeба м (мн. жљeбови) 1. ’жлеб, удубљење на земљи или стени’. 
– Кoлкo е кiшe нaпадало, чiтав жљeп нaправло на зeмљи. 2. ’издубљена 
коритаста бразда у дрвету’. – Плiтак ми жљeп на врaтилу, нe мере ми стaти 
шiпка. 3. ’олук’. – Aјмо мeтnти жљeп на oвu стрeву, да нам вoду oдбијe 
испрeт кућe.

жмaра ж (обично мн.) ’чварак’. – Њeсам нiшта спрeмала, uзми тiјe 
жмaрa, па јeди.

жмiгавица ж ’женска особа која жмига’. – Uнa њiва цuра е жмiгавица, нe 
знaм кaко ће се uдати с нaквијeм oчима. (РСАНУ–)

жмiгaљ м ’мушка особа која жмига’. – Кaко uнaј јaднi жмiгаљ глeдa, свe 
нeшто жмiгa, нe мреш од грoтe пoгледати u њ. (РСАНУ–)

жмiгати -aм несвр. ’брзо кретати очним капцима, трептати’. – Нeшто му 
с oчима нiје у рeду, сaмо жмiгa.

жмiра ж ’игра у којој један играч тражи другог жмирећи’. – Aјмо се 
iграти жмiрe, рeцидe им да дoђu вaмо.

жмiºти жмiрiм несвр. ’жмурити’. – Жмiри, нeмoј шкiљти ни глeдати 
док ти нe речeм.

жмiркати -aм несвр. и уч. према жмiºти ’трептати очима’. – Слuшa и 
сaмо жмiркa uнијeм свoијeм oкицами.

жмiркати се -aм се несвр. ’играти се жмире’. – Дунeсидe рuбац да му 
зaвeжeмо oчи, нe вјерујeм јa да uн жмiрi кат се жмiркaмо.

жњiра ж (мн. жњiре) ’платнене везице, пертле’. – Зaжњiрaј дoбро тe 
жњiре, сaтраћеш се нeђе.

жњiрати жњiрaм несвр. ’везивати пертле’. – Мaлi е uн, јoш нe знa сaм 
жњiрати цiпеле.

жºвањ жºвња м ’ручни млин’. – Eднoм рuкoм oкрећeш жºвањ, а дрuгoм 
по зeру убaцујeш.
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жºвнати -aм ’млети (на) жрвњима’. – Нe мерем свaºти пaлeнту кад ми 
њeси жºвнa ни зeрe кuрuзa.

жuјица ж ’врста ситне жуте крушке’. – Дјeца нaјбољe вoлe јeсти oвe 
жuјице, кат су слaтке и мeкане. (РСАНУ~)

жuјка ж ’кокош жутог перја’. – Eно ти u дворiшту и жuјкi и шaркi, па 
бiрaј.

жuљ жuља м (мн. жuљи) *. – Жuљи му се на длaновима загнuјили.
жuљaв, -ава, -о ’жуљевит’. – Длaн му сaв жuљaв, па ти рeци да нiшта нe 

рaдi.
жuна ж ’овца жуте боје лица’. – Бoљe нек је и жuна нег рoга, штa фaлi!
жuпа ж ’супа, јуха’. – Нiкадa њeсмо вiкали – узвaри зeру јuвe, нег жuпe. (Ј)
жuћaн м ’који има жуту косу’. – Eдан брaт гaроња, eдан жuћaн, ђe тo iмa?
жuћија м в. жuћaн. – Прaвi е жuћија: жuте му и кoсе и брaда. (Ј) (РСАНУ–)

З
зaбаlти (се) зaбалiм (се) свр. ’пустити бале, испрљати се балама’. – Eво 

се сaв зaбалијo.
забaсати -aм свр. ’изгубити пут, залутати’. – Бiла тoлкa мaгла да сам 

зaбасa кат сам се врaћa ис прeла.
забºсlти зaбрслiм несвр. ’почети брзо и неразговетно говорити’. – Aе га 

тi разuми кад нaкo зaбрслi. (РСАНУ~)
зaватрити -iм свр. ’запалити ватру, планути’. – Пренeси жeравицe, па 

зaватри и на uнaј крaј.
завијoрати -aм свр. ’почети вијорити, завијорити’. – Нoћас ми свu пºтину 

зaвијорaло, мoрaм свe јoпe кiдати.
зavти зaвијeм свр. 1.’завити; увити, омотати’. – Зaвiјдe ми eдан цiгaр. 

2. ’певати у различитим тоналитетима’. – Кат uн зaвијe пјeсму, милiна га 
слuшати. (РСАНУ~)

загнuјити се зaгнујi се свр. ’загнојити се’. – Нiје ћiјo iћи дoктuру, па му 
се рaна загнuјила.

загојaтити -oјaтiм свр. ’упрљати, довести у неред, закрчити’. – Пuно ми 
двoрiште нaпадало лiшћа, свe ми загојaтло, мoрaм га чiстити.

~ се ’упрљати се’. – Oбuкла му чiстu рoбицу, кaт се бºжe загојaтијo? (ДЛ)
загојаћiвати (се) -aћујeм (се) несвр. према загојaтити (се). – Вaјe нeшто 

дoвлaчi u дворiште, загојaћујe га, а јa мoрaм зa њiм чiстити. (ДЛ)
загºњaч -aча м ’огртач’. – Дaјдe ми тaј загºњaч и шuбару, oдо у прeло. 

(РСАНУ~)
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зажмiºти зaжмiрiм свр. ’зажмурити’. – Зажмiри дoбро, нeмoј шкiљти, 
да oвo сaкријeм.

зажњiрати зaжњiрaм свр. од жњiрати. – Eси ли вeће зажњiрa, штa 
кiлaвiш с тiјeм!

заiњати -aм несвр. и свр. ’узвитлати иње’. – Пiрi бuра, зaињaло, нe 
мерем глeдати. (РСАНУ–)

зајunти (се) зaјuнiм (се) свр. ’понашати се као јуне; узјогунити се, 
заинатити се’. – Зајuнијo и oће пo свoм, а нe мере uвјe кaко је зaмислијo.

закaлати -aм свр. ’захватити, заграбити’. – Aе на бuнaр, закaлaј зeру 
лaднe вoдe да се uмијeм.

заквaчати -aм свр. ’затворити врата помоћу квачанице’. – Заквaчaјдe 
врaта, лaдно е. (ДЛ) (РСАНУ–)

закекeтати се -eкећeм се свр. ’закикотати се’. – Штa си се тoлкo зaкекетa, 
штa је тaкo смјeшно? (РСАНУ–)

замeсти зaметeм свр. ’затрпати, завејати’. – Aјмо uњeти uнo сјeно у пoјату, 
замeшће га нoћас.

зaмuмчити се -iм се свр. ’замомчити се’. – Сјeћaм се кат је бiјo клaпчић, 
а вeће се i uн зaмuмчијo и глeдa зa цурами.

зaнуктица ж 1. ’заноктица’. – Пuни му пºсти зaнуктiцa. 2. ’запаљење 
испод нокта’. – Нiје ти тo кокoшињaк, тo су зaнуктице.

зaова ж *. – Iмала сам трi зaове: најстaријu сам звaла дрaгицoм, срeдњu 
мiлoм, а нaјмлађu сeјoм.

зaпaнтити -iм свр. ’запамтити’. – Зaпaнтијo сам јa тeбе дoбро!
запарiпати се -a се свр. ’заиграти се (за коње)’. – Зaпарипa се uнaј мoј 

врaнац, uтекa ми u поље, нe мерем га uватити док се дoбро не iзигрa.
зaплакати -чeм свр. *. – Прaвi е плaчо, за свaкu ситнiцу зaплачe.
зaпретати и запрeтати -ћeм и -aм свр. 1. ’пепелом прекрити ватру, жар’. 

– Дeдe, зeру зaпретaј вaтру. 2. ’жаром и топлим пепелом затрпати што’. – Aе 
зeру зaпретaј кумпјeрa док iмa вaтрe.

зарiгљати -aм свр. ’ставити риглин на врата, затворити, закључати их’. – За-
рiгљaјдe дoбро врaта, нек лuпa, нeмoј га пuштати. (РСАНУ–)

зaрука ж 1. ’веридба’. – Дoлазили мuмак и њeгови кuћи њeнoј на зaруку. 
2. ’поклон (обично новац) којим се заручује девојка’ (РСАНУ~);

Изр. прimти ~, врaтити ~. – Нeшто се свaдли и цuра врaтла зaруку, вeлi 
да нeће зa њ.

заручiвати (се) -uчујeм (се) несвр. и уч. према зарuчти (се). – Тa се 
трiпuт заручiвала и uвјe врaћала зaруке, eно е oстаде стaрa цuра.
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зарuчти (се) зaрuчiм (се) свр. ’заручити се, верити се’. – Прoљетoс се 
зарuчли, скoро ћемо и u сватове.

зaручнiк м ’вереник’. – Uнaј што сјeдi дo њe, тo јој је зaручнiк.
зaручница ж ’вереница’. – Oстa е стaрi мuмак, вeлe, кат је бiјo млaт, iмa 

е зaручницу, ал uмрла и uн нiје ћiјo дрuгe.
зaсељак -eљка м ’заселак, сеоце’. – Зaсељак ти е, нaкo, пo трi-чeтрi кuће 

пoдалеко от сeла.
зaсјеºти зaсјерiм свр. ’прати острижену овчију вуну док се не испере од 

своје природне масноће, сјере’. – Мeтнидe тu вuну u шкап да е зaсјерiмо, па 
ћемо е гаргaшати.

зaслан м ’прегача, комад платна који жене, обично старије, носе поврх 
сукње’. – Крaтки ми пeртели на зaслану, па га њeсам мeтла.

зaстaвница ж ’попречна даска у кревету (код главе и ногу)’. – На стaријeм 
крeветима бiле висoке зaстaвнице пoвр глaвe и кoд ногu.

зaстoрањ -рња м ’оно чиме се пуна врећа с врха застре да се може лакше 
завезати’. – Мeтnдe зaстoрањ нa врећу и свeжидe је, iдeмо u млин.

зaтиoк м ’потиљак’. – Uдарi се от oвu грeду у зaтиoк, свe ми се зaвртi.
зацenти се зaцeнeм се свр. ’заценити се, изгубити дах смејући се или 

плачући’. – Uзми тo дјeте у нaрамак, вiдiш да се јaдно зацenло от плaча.
зачeшљати (се) -aм (се) свр. *. – Зaчешљa се кaнда га е крaва лiзала.
зaчина ж ’јело направљено од старог хлеба преливеног прокуваном 

водом, млеком и младим сиром’. – Мeтнe се бaсe, слaкe, мaсти и uлијe вoдe и 
зeру варeникe и кат се прoкувa, зaлијe се на сuвi крuв. Тo смо звaли зaчинoм.

заштºкљати се -aм се свр. ’јурнути, побећи’.– Зaштркљaле ми се крaве 
и oшле у тuђu лiводу.

збiјати збiјaм несвр. ’сабијати, сводити на мањи обим’. – Збiјaј бoљe, 
бiће чвrшћe ткaње.

збiти се -јe се свр. ’скупити се приликом прања’. – Aјме, збiјo ми се шoс, 
сaв се шћiпијo, тјeсан ми, мoгу га бaцти.

збiчати се -a се свр. ’замрсити се, запетљати се (о овчијој вуни)’. – Свa се 
збiчала, нeћемо је шaлe изгаргaшати. (РСАНУ–)

звјeзда ж ’звезда’. – Њeсам нiкадa вiдла звјeзде кат се прољeвајu.
зглoп зглoба м (мн. зглoбови) анат. ’зглоб’. – Бoлe ме нeшто зглoбови, 

мoрa да ће прoмјена.
згrnти згºнeм свр. ’згрнути’. – Iдeм згrnти uнaј шuшањ с пuта на грuмилу.
згºтати -ћeм несвр. и уч. према згrnти. – Згºћeм свaкi дaн и јoпe пuна 

штaла ђuбра.
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згºтaч -aча м ’врста оруђа, слично мотици, служи за згртање ђубрета’.
– Ђe ми е згºтaч, eно јoпe пuна штaла бaлегe и пiла.

згuºти се згuрiм се свр. ’погрбити се, повити леђа’. – Кoпaла трi дaна, 
eно се свa згuºла.

здeпаст, -а, -о *. – Нiје тo што е сaв нeкав здeпаст, нeго е тaј мuмак и 
нeдотрпaн.

здeпсати се здeпсaм се свр. ’угојити се’. – Кат се ожeнијo, здeпсa се ки 
кºмак. (РСАНУ–)

здјeла и зјeла ж ’здела, чинија’. – Сјeћaм се, свi сјeдли у огњeници око 
стoлицe и јeли ис eднe здјeлe.

здјелeтина и зјелeтина ж аугм. од здјeла и зјeла. – Uспe зaчину у нeкву 
здјелeтину, пoдјeлi нам жлiце и јeди, нe пiтaј!

здјeлица и зјeлица ж дем. од здјeла и зјeла. – А дјeца iмала мaћu стoличицу, 
пoбошка iсто јeла што ис кaквe здјeлицe.

здuћти се здuћiм се свр. ’погурити се, седети или стајати спуштених 
рамена’. – Здuћијo се на uномe штoклину, огºнo кoжuн, вeлi да му е зiма. 
(ДЛ) (РСАНУ–)

зeкaн м ’коњ зеленосиве боје’. – Вeлiм ти – нiје тo сiвац, прaвi е зeкaн, 
вiдiш ли сaт?

зeмучка ж ’земичка, хлепчић од белог пшеничног брашна’. – Сјeћaм се, 
ка дјeте, нaшок вeсeља кад нам бaба кuпi зeмучке.

зeпсти зeбем несвр. *. – Обuци кaпuт, нeмoј зeпсти, eво вeће дºкћeш o 
студени.

зeра ж (у прилошкој служби) ’сасвим мало, трунчица, мрвица’. – Вoлiш 
ли ме и зeрe?

зeрица ж дем. од зeра. – Нe мерем дiјати кoлкo сам се нaјела, ал мoрaм 
uсuти јoш зeрицу.

зјaка ж и м ’зјакаста особа’. – Вiдe uнe зјaкe, бaзa oт кућe дo кућe да јој 
шта не прoмакнe.

Изр. вaтати зјaке ’зјакати’. – А шта би uна рaдла, вaтa зјaке, тo јој је пoсa.
зјaкаст, -а, -о ’који зјака, улудо проводи време’. – Нeш њeга нaћи ни u 

пољу, ни u кући, тaј ти е зјaкаст, вaјe е нeђе у сeлу.
зјaкати -aм несвр. ’улудо проводити време, зијати’. – Штa тu зјaкaш, aе 

кuћи нeшто рaди!
зјanти зјaнeм свр. и несвр. ’зијати, зинути, бленути’. – Штa си зјaнo?!
зјeница ж ’зеница’. – Кад нeко нeшто дoбро пaзi, рeчe се да е пaзi ки 

зјeницу oка.
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злaтова ж ’крава светложуте длаке’. – Грaнова ти е iмала шaре, а злaтова 
бiла жuта.

злaтуља ж в. злaтова. – Iмали смо eдну злaтуљу и двiје мeдове, па и 
прoдaли.

зºна ж в. грaша. – Тo ти е eдна: грaша и зºна.
зºцало с ’огледало’. – Uзми зºцало да вiдiш кaкi си мuсaв! (Ј)
зºцати -aм несвр. ’усмеравати светлост на некога помоћу малог зрцала, 

огледалцета’. – Нeмoј ми ту зºцати, oчи ми квaрiш! (Ј) (РСАНУ–)
зuбац зuпца м *. – Нe мерем гаргaшати, искрiвли ми се зuпци на гaргаши.
зuблица ж ’ситно расцепљено дрво’. – Aе от uнe цјeпаницe исiтни зuблiцa, 

да кaшњe нaложiм вaтру. (РСАНУ–)
зuп зuба м ’зуб’. – Зuби му свi нeкви кºљави, тaј нiкад нiје бiјo код 

зубaра.

И
iжђикати -aм свр. *. – Вiде е, кат си тi тaкo iжђикала?
избалeгати (се) -aм (се) свр. ’пустити из себе балегу’. – Гuни и oталeн, 

избалeгаћe ми се прeт кућoм.
избeчти iзбeчiм свр. ’широко отворити, разрогачити очи’. – Избeчијo 

oчи и блeнo u ме.
~ се (на кога) ’погледати широм отворених очију и искривити лице’. – Кaкi

е рoглав и гaдан, још кат се избeчијo, а мi u плач.
изблaњати -aм, свр. ’блањајући истањити, истесати’. – Њeсам дoбро 

iзблањa, а и нe мерем бoљe от oвијe вºжoвa.
избoбати се -aм се, свр. ’осути се приштићима по лицу’. – Uнaј мoј мaлi 

eно се сaв избoбa, нe знaм штa ћу ш њiм. (РСАНУ–)
извeсти -зем свр. *. – У oвијe нeколко дaнa, извeзла сам трi пешкiра.
изглaдnти iзгладнiм свр. ’изгладнети’. – Кaко сам изглaдnла, iмa ли 

iшта гoтово да пoјeм?
издuрати -aм свр. ’истрајати, издржати’. – Знaм да ти нiје лaко, а штa 

ћеш, мoрaш издuрати.
iзеклати -aм свр. ’исхеклати’. – Кaт си бºжe uнaј нoлкi стoљњaк 

iзеклала?
iзјелица ж и м в. глaдница. – А брaте, oвe iзјелицe, uвјe нeшто жвaкћe!
измeсти -тем свр. ’издвојити масноћу из млека бућкањем’. – Врaтћу ти 

стaп кат јa измeтем.
изрanти iзрaнiм свр. ’исхранити’. – Oвце су ти, бoме, дoбро iзрaњене, 

дoбро си и зiмuс рaнијo.
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iње с *. – Штa ш на вaни? Eво ти кoсе пuне iња.
искaљати (се) iскaљaм (се) свр. ’испрљати (се)’. – Кuт си тi iшa кат си 

се тaкo искaљa?
iскењкати се -aм се свр. према кeњкати. – Кaт ће се eднoм iскењкати и 

зaспати, да нe слушaм тo њeно кeњкaње.
исклeпати iсклепћeм свр. ’наоштрити ударајући чекићем’. – Нiје ми 

дoбро iсклепaна кoса, мoраћу е јoпe oдњeти ковaчу да е пoправi.
искрiжати iскрiжaм свр. ’изрезати на кришке’. – Iскрiжaј тe кумпјeре, 

па ћемо пeћи пoлa за вeчеру.
испарiпати се -a се свр. ’изиграти се, искакати се (за коње)’. – Eно се 

uнaј мoј врaнац дoбро iспарипa и дoшa сaм кuћи.
iсплакати (се) -чeм (се) свр. *. – Oткат плaчe, oће ли се вeће iсплакати?
испрaтуша ж ’трећа кафа, која се понуди гостима пре него што крену 

кући, в. дочeкуша и говoруша’. – Свaºла јој јa и испрaтушу, а uна сјeди, па 
сјeди, eдва oшла. (Ј) (РСАНУ–)

испрoсти iспросiм свр. 1.’добити прошењем као просјак’. – Бoме е oвaј 
сирoмaк дaнас дoста испрoсијo: и грa и кумпјeрa и свe штoшта. 2. ’добити 
пристанак девојке (за удају)’. – Нoћас су дoлазли кuћи Јoвинoј и испрoсли 
њiову цuру.

истeсати iстешeм свр. *. – Зiђu кuћу, па су iстесaли кaмeн за ћoшкове.
истрљuшати -aм ’добро очистити трљањем’. – Истрљuшaј дoбро тu мaју, 

нeћеш је шaлe oпрати.
исфaлти (се) iсфaлiм (се) свр. ’исхвалити (се)’. – Oш ли се вiшe исфaлти, 

слuшaм цјeлi дaн тeбе и твoе фaљeње.
iсцифрати -aм свр. ’испеглати и уредити’. – Кaко сам те iсцифрала, 

мoреш на сaјам. (РСАНУ–)
исцјeпати iсцјeпaм свр. ’насећи довољну количину (дрва)’. – Iшла би 

исцјeпати eдан нaрамак дºвa, нeћу iмати за кoнак.
iсцјепкати -aм свр. дем. од исцјeпати. – Нaкупла сам oвијe дaшчiцa да 

и iсцјепкaм, штa ће ми oђе смeтати.
iшћерати -aм свр. ’истерати’. – Iшћерa га ћaћа iс кућe, eно га oшa кoт 

теткe.

Ј
јaбука ж *. – Рoдла ми uнa јaбука, мoраћу подбoчти oгрaнке да се нe сломe.
јaбуковача ж ’ракија од јабука’. – Iскрiжaј свe oвe јaбуке што су oпале и 

мeтни u кацу, бiће дoбре за јaбуковачу.
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јабучeтина ж аугм. од јaбука. – Iмала сам нeкву стaрu јабучeтину, твºдачу, 
eно е сuшi се, кaко и нeће, кoлкo јој је гoдiнa.

јaбучица ж дем. од јaбука. – Eно рoдла uнa мoја јaбучица, а нiје кoлк 
зeрица.

јaвoр -ора м *. – От јaвора смо прaвли прeслице, тo ти е дºво лагaно, а 
твºдо.

јавoрић м 1. ’јавор’. – Iдeм нaћи eдан дoбар јавoрић за кoсiште. 2. дем. 
од јaвoр. – Вiдла сам мaлијe, рaвнијe јавoрiћa, мoраћу и uсјећи за зuпце за 
грaбље.

јaлов, -а, -о 1. ’узалудан, некористан’. – Тo ти е, брaте, јaлов пoсa, џaбe 
рaдiш. 2. ’који не може имати порода’. – Њeсу iмали дјeцe трi године, па су 
љuди говoрли да му е жeна јaлова.

јaловица ж ’жена или женка животиње која не може имати порода’. – Вeлe,
да е знa да му е жeна јaловица, нe би е ожeнијo.

јaње -ета с (мн. јaњци) ’јагње’. – Мoрaм полuчти јaњце да нe скaчu по 
oвцама, искaљаше им вuну.

јaњетина ж ’јагњетина’. – Нeмa бoље рaнe от пeченe јaњетинe.
јaњећaк м ’ограђени, преграђени део стаје у који су одвајани јагањци од 

оваца’. – Мoрaмо пригрaдти јaњећaк да мeтнeмо u њ јaњце, скaчu по oвцама, 
нe мереш и умiрти.

јaњешце -ета с дем. и хип. од јaње. – Дoђидe u шталу да вiдiш како се 
uнo јaњешце iгрa по јaњећaку.

јaњти (се) јaњi (се) несвр. ’јагњити (се)’. – Дoгнала сам oвце кuћи, 
iзглeдa да ће се eдна јaњти.

јaњчић м дем. и хип. од јaње. – Ал су ми oвi љeпи јaњчићи, штeта и је 
прoдати.

јaрина ж ’јагњећа вуна’. – Бoме, љeпа јaрина, мeка ки дuша. (РСАНУ~)
јaсле јaсaлa ж пл. тант. *. – Њeсмо га нiђе мoгли нaћи; кат јa u шталу – uн 

u јаслами. O врaжјi мaчак!
јaужна ж ’обед између ручка и вечере, ужина’. – Јaужну су жeне нuсле 

копaчима у пoпаснa дoба. (РСАНУ–)
јeдар јeдра, -о ’добро ухрањен, дебео’. – Кaкi е јeдар, сaв се здeпсa, eно 

и пoдваљак iмa.
једiнак -нка м хип. од једiнац. – Тo е мoј једiнак, љuбi га мaјка.
једiнац -нца м ’једини син’. – Iмали eднoк сiна, једiнца, па i њега 

изгuбише у oвомe рaту.
једiница ж 1. ’једина кћи, она која је једино дете’. – Дuго њeсу iмали 

дјeцe, нaјкашњe дoбијu ћeр, једiницу, eно е вeће цuра. 2. ’бројка којом се 
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обележава број један’. – Ел uнo на крaју пiшe једiница, нe видiм дoбро.
3. ’најнижа оцена у успеху, недовољан’. – Из матемaтикe је дoбијo још eдну 
једiницу. . ’издвојени део целине који има одређену самосталност’. – Бiјo 
кuвaр двјe године у једiници, у партизaнима.

јeзичка ж ’женска особа која много прича’. – Вiдe јeзичкe, вaјe нeшто 
тотºљa.

јeла ж *. – Eно е, тaнка ки јeла.
јeлaр -aра м ’јелова шума, јелик’. – Aјде у јeлaр, усјeци рaжањ.
јeлић м дем. од јeла. – Кaко – ђe? Eно ти u шуми јeлић до јeлића.
јeлов, -а, -о *. – Вaкe јeловe шuмe нeш нiђе нaћи.
јeсти јeдем, р. прид. iјo, јeла, -о несвр. *. – Oткат сјeдiш за стoлом и још 

њeси iјo!
јeтика ж ’јектика, плућна туберкулоза’. – Вeлe да е uмрo от јeтикe.
јeтрва ж *. – Бiле u кући нaс трi јeтрве, свaка по oсмицу бiла плaнiнка, 

тaкo се мјeњале.
јeчам јeчма м *. – Дoбро ми е рoдијo oвe гoдинe, iмаћу дoста јeчма.
јeчмен, -а, -о *. – Iмa ли и зeрe још јeчменoк крuва?
јoпe прил. ’опет’. – Јoпe е прoсo варeнику пo себи.
јuва ж в. жuпа. – Тo њeсам нiђе вiдла: вiше вoлi јeсти јuвe нек мeса!
Изр. ћoравa јuва ’супа без меса’. – Њeсмо uвјe iмали мeса, вaºли смо, 

бoме, ћoравe јuвe!
јuжан, -жна, -о ’мекан, који нанесе ветар југо (за снег)’. – Бuран сњeк је 

твºт, а јuжан је мeк.
јuрцати -aм несвр. ’јурити (без циља)’. – Сјeди oђе, кuт вaјe нeкут јuрцaш?

К
кaблић м ’кабао дугуљаста дна у којем се држи баса (око десет литара)’.

– Бaса се прaвла са слaкoм и мeтала у кaблиће, oстаљала се зa зiму, па се јeла 
са пoлама. (ДЛ) (РСАНУ~)

кaжипuт м ’кажипрст’. – Oвo ти е пaлац, oвo кaжипuт, па вeликi, прстeњaк 
и нaјкашњe мaћi пºст.

кaјзерица ж ’врста ситне, ране крушке’. – Сaсuле ми се кaјзерице, мoрaм 
и пoкупити, а нe знaм штa ћу ш њiма тoлкијeм.

кaлати -aм несвр. ’грабити, захватати воду (из бунара или неке посуде)’. – Зa-
вати јaчe, мoреш тaкo кaлати дo sутра, вiдiш да е вoдe тек нa дну штeрнe.

кaлача ж ’велика кашика за захватање хране, сипача, кутлача’. – Закaлaј 
ми још пo кaлачe јuвe. (РСАНУ–)

кaљaв, -ава, -о ’прљав’. – Вiдe га кaкi е кaљaв, ко да се трi дaна нiје прa.
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кaљати (се) кaљaм (се) несвр. ’прљати (се)’. – Штa се џaбe кaљaш пo 
томe блaту!

кaмeн -ена м (мн. кaмeње) *. – Чuвaј, бaциће кaмeн нa те.
камeнит, -а, -о ’каменит’. – Uнaј пaшњaк сaв камeнит, штa нa њ ћeрaш 

oвце?
кaменица ж ’зидани суд у који се сливала вода са олука, као кроз филтер, 

и даље цевима пролазила до бунара или штерни’. – Чiстa кiшница је бiла у 
штeрнама, пºво е сa жљeба iшла до кaменицe, па тек uндa цјeвима дo штeрнe. 
(Ј) (РСАНУ~)

камeнчина ж аугм. од кaмeн. – Ако дoватiм oвu камeнчину, па те свaтiм 
њoме, вiдићеш Бoга свoга.

камeнчић м дем. од кaмeн. – Eно ти дoбријe камeнчiћa за пiљaње.
кaница ж ’широки, ткани, украсни појас; део народне ношње’. – Мeтнo и 

кaницу, па се сaв кiнђuрi. (РСАНУ–)
кaнта ж ’већа лимена посуда’. – Кaнта е стaјала на бунaру, ш њoме смо 

кaлaли вoду.
кaнтица ж дем. од кaнта. – Кaнтица бiла iсто лiменa, iмала зaклопац 

и поврaзац зa шта се нuсла. U њoј се нuсла варeника, мљeко, јuва и свaшта.
кaнтрiга ж ’дрвена столица с наслоном’. – Слumла ми се oвa кaнтрiга, 

нeмaм нa шта сјeсти. (РСАНУ~)
кaнчo м (мн. кaнчови) ’намотана пређа скинута са рашка, предмета 

за намотавање’. – Дaнас сам дoста oпрела, пuн рaшак, бiће дoбар кaнчo. 
(РСАНУ–)

кaпак кaпка м 1. анат. *. – Нaтекa му љeвi кaпак, нe мере глeдати нa 
око. 2. ’поклопац, заклопац’. – Oстa ми кaпак oт штука oтворен, aе се iспни, 
лaкшњe ћеш нeк јa узa шкале, па га затвoри.

кaплaјна ж ’обао цреп на врху крова’. – Пoкºли смо кuћу, још сaмо да 
мeтнeмо кaплaјне пoвр шљeмена. (ДЛ) (РСАНУ~)

кaпула ж ’црни лук’. – Крuпна ми кaпула oвe гoдинe, нiкад ми тaкa нiје 
бiла.

капулeтина ж аугм. од кaпула. – Iмaм капулeтинe, мoрем је продaвати.
кaпулица ж дем. од кaпула. – Сiтна ми oвa кaпулица, мoрем је oставти за 

сјeме.
кaр кaра м 1. ’брига, невоља’. – Вuк му подaвијo пeт овaцa, вeликi кaр 

јaднoме чoеку. (ДЛ) 2. ’гомила дрва сложена у редове, кладња’. – Слoжено 
ми пeт кaрi дºвa, мoрaм и прoдати.

кaрбине ж пл. тант. ’ручак и окупљање после сахране’. – Uмрo uнaј 
Мiлкин дјeвeр, oшли свi на кaрбине. (Ј) (РСАНУ–)
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кaселе ж пл. тант. ’справа направљена од две упоредне мотке спојене 
попречним даскама, служи за ношење цигле, малтера и сл.’. – Дaјдe, мeтни 
мeљтe у кaселе, да нuсiмо мaјсторима.

кaца ж ’ваљкаст дрвени суд отворен с горње стране, шири при дну’. – Мoрaм
oпрати oвu кaцу, suтра ћемо брaти шљiве и мeтати u њу.

кaчица ж дем. од кaца. – Мoрaм промјenти oбрuч на oвoј кaчици, па ћемо 
мeтати кuпус да се кiселi.

кaшљати кaшљeм несвр. *. – Дoдaјдe ми пљuцу, eво ме кaшљeм ки 
сiпљив.

кашљuкати -aм несвр. дем. према кaшљати. – Oвaј дјeт вaјe пoмало 
кашљuкa.

кaшњe прил. ’касније, после’. – Дoћу кaшњe кo тебе, нe мерем сaде.
квaка ж (ген. мн. квaкa) *. – Отвoридe врaта, мaсне ми рuке, да нe мaстiм 

квaку.
квaсац -сца м ’комадић теста остављен да докиса за следеће мешење 

хлеба’. – Oстаљали смо кuмадић тјeста, квaсац, и дрuгi дaн јoпe с тiјeм 
квaсцом кuвали крuв, нiје бiло гeрмe ки дaнас.

квачaница ж ’врста дрвене кваке на вратима старих кућа’. – Iмали смо 
нeкве квачaнице на врaтима и uзлић нa њима, па кат oћеш да и oтворiш, сaмо 
повuчеш зa тaј uзлић. (ДЛ) (РСАНУ–)

квºчаст, -а, -о ’прћаст’. – Слaткoга дјeтета, вiдe што iмa квºчаст нuсић. 
(РСАНУ~)

кeба ж ’врста кратког ножа на склапање’. – Не млaти тoм кeбoм, свaтићеш 
нeкок.

кекeтати се кeкећeм се несвр. ’кикотати се’. – Зацeнли смо се от смiја 
кaко се uн кeкећe. (РСАНУ–)

кeња ж ’девојчица која кењка’. – Кeња мaћa, нiје се нек пробuдла, нaмa 
кeњкa.

кeњица ж дем. од кeња, -о. Свe по зeрицу кeњкa, кeњица мaћa.
кeњкaв, -ава, -о ’који често кењка’. – Тaкo кeњкава дјeтета нiђе њeсам 

вiдла.
кeњкавац -вца м ’дечак који кењка’. – Да ми е вiдти кaкi ћеш тi бiти 

мuмак кат си тaкi кeњкавац.
кeњкавица ж в. кeња. – Вeликa дјевoјчица, а uвјe кeњкa и цмuлi, кeњкавица 

eдна.
кeњкати -aм несвр. ’плакати непрекидно монотоним гласом (о деци)’. – Eно

га, пробuдијo се, чuјеш кaко кeњкa.
кeњо м в. кeњкавац. – Чiм нeмa бoцe uзa се, нaмa кeњкa, кeњо мaћукнi.
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кiдати -aм несвр. 1. *. – Нeмoј тo зuбима кiдати, uзми нuжице. 2. ’изба-
цивати ђубре или снег (чистећи стају или цесту)’. – Њeсам двa дaна кiдала 
ђuбар испот крaвa, мoраћу сaде.

кiка ж ’перчин (обично код девојчица)’. – Uшмuргa се, пoвuкa је зa кику 
и uтекa, а uна oстала плaчuћи.

кiкица ж дем. од кiка. – Eст слaтка, мiлi Бoже, вeзали јој кiкице, па 
сaмо мaшe глaшицoм.

кiкља ж ’широка, набрана сукња’ *. – Грoта зaслан мeтати на вaкo љeпу 
цiговaну кiкљу. (РСАНУ)

кинђuрти (се) кiнђuрiм (се) несвр. *. – Кuпли јој нuвe стрuне, па се 
пoваздaн кiнђuрi.

кiта ж 1. ’букет цвећа’ *. – Нaбрaла кiту цвјeћа и нuсi бaби. 2. ’украс од 
нити или реса, везаних једним крајем, на женској торбици’. – Љeпшe су кiте 
от цјeлe стрuницe. (РСАНУ)

кiтина ж пл. тант. ’високе, разгранате гране; крошња’. – Вiдe кaко е 
сњeк сaвиo uнu кiтину, eно ће се скºшти. (РСАНУ–)

кiша ж *.– Нiје кiша, нег нeква сoлика, мaждi већ двa дaна.
кiштра ж ’дрвени сандук, обично с поклопцем’ *. – На пoду е стaјала 

вeликa дºвенa кiштра, u њoј смо жiто дºжaли. (РСАНУ)
киштрeтина ж аугм. од кiштра *. – Кoлкa ми е uнa киштрeтина на пoду, 

кoлкo гoд нaспeм жiта, нiкaко е нaпуnти. (РСАНУ)
кiштрица ж дем. од кiштра *. – Кiштрица стaјала кoт пећи, u њoј 

стaјале љuске зa ватру. (РСАНУ)
клaда ж ’одсечен, одрезан дебео комад дрвета, дебео балван, трупац’. – Што

ми довuкоше oвu клaду прeт кућу, јa јој нiшта сaма нe мерем.
кладeтина ж аугм. од клaда. – Вiдла сам u шуми нeкву кладeтину, свa от 

вºжoвa, нe би се нiкaко мoгла исцјeпати.
клaк клaка м ’вапно, креч’. – Размuти клaка да uкречiмо сoбу.
клaмпа ж ’железна кука којом се састављају греде и слични предмети’. – Кaко

би тi кuћу прaвијo кад нe знaш клaмпу uклaмпати.
клaмпати -aм несвр. ’састављати две греде клампом’. – Uмијeш ли тi 

дoбро клaмпати, нeмoј да нам се срuшi.
клaпац -пца м в. дiчaк. – Вiдe клaпца, чiјi ли је нaкo пaметaн?
клaпчић м дем. од клaпац. – Мoја кuма iмa трi клaпчића, љeпи ки јaбуке.
клeмпан м ’онај који има клемпаве, спуштене уши’. – Uн клeмпан, а жeна 

му чuкаста, на кoга ће им дјeца бiти нaлика.
клeнић м ’клен’. – Мoрaм u шуму трaжти клeнiћa за рeцељ.
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клeнов, -а, -о *. – Клeново е дºво твºдо, нe дa се шaлe рaзбти кад га 
цјeпaш.

клeновина ж ’кленово дрво’. – Твºда oвa клeновина, рuке ме забoљеше 
док сам нaсјекa нaрамак дºвa.

клeпaв, -ава, -о ’клемпав’. – Eст гaдан: клeпaв, а бoме и рoглав.
клeпаст, -а, -о в. клeпaв. – Грoтe, љeпо дјeте, ал iмa клeпасте uши.
клeпати клeпћeм несвр. ’ударцима чекића исправљати рез, оштрицу 

чега’. – Тuпа ми кoса, нe мерем ни мaнти, њeсам је клeпa.
клeпац -пца м ’чекић којим се клепа, откива коса’. – Не вaљa ми oвaј 

клeпац, нeћу шaлe поклeпати кoсу.
клeпeт м оном. ’звук, лупа која настаје ударањем чим тврдим о што 

тврдо’. – Кoлкo у uнoј пoљани iмa овaцa кат се чuјe нaкi клeпeт.
клeпка ж ’четвртасто, лимено звоно које се ставља овцама’. – Крaви 

мeтнeмо брuнзу, кuњу прaпoрце, а oвцами, бoме, клeпке.
клeпчaр м ’ован предводник’. – Тo ти е oван: iмa клeпку oко врaта, па кuт 

uн – свe oвце зa њiм.
клeти се -ем се несвр. ’заклињати се’. – Нeмoј да се клeтеш, вјeрујeм ти 

и вaкo, нa рјeч.
клiзати (се) -aм (се) несвр. *. – Залeдла се uнa бaра, aјмо се клiзати.
клiчак -чка м ’дрвени клин за затезање сапона на разбоју’. – Мeтнли смо 

сaпоне, дoдaјдe ми клiчак, да i њега мeтнeм. (РСАНУ~)
клuпа ж 1. *. – Сјeди порeд мене на клuпу. 2. ’дрвена направа која је 

служила за прање веша’. – Iмали смо клuпу сa трi нuге, гoре дeбелa дaска – 
нaгнuта на пºвu нuгу да се сљeвa вoда. Нa њu мeтали вeш и тuкли прaкљачoм. 
(РСАНУ~)

клупeтина ж аугм. од клuпа (1). – Кo ти е склeпa uнu клупeтину, нe мереш 
је помaкnти.

клuпица ж дем. од клuпа (1). – Дјeд нaправијo uнуцима мaћu клuпицу за 
сiђaње, па се зa њу oтимајu.

клuпко с *. – Фaлиће ми eдно клuпко вuнe да ти зaвршiм рuкaв.
кљuч кљuча м 1. *. – Ђe е кљuч да закљuчaм врaта) 2. ’оруђе за 

причвршћивање, одвртање, завртање врата и сл.’. – Дaјдe ми кљuч да ти зeру 
зaтeгнeм тoчак. 3. ’гвоздена кука којом се чупа сено или слама из стога’. – Ђe 
си oставиo кљuч, трeбa ми да начuпaм сјeна. (РСАНУ)

Изр. бaцти, пребaцти ~ ’досегнути степен кључања’. – Пuшти сaмо да 
бaцi кљuч, па мaкни сa ватрe.

кључaница ж в. квaчаница. – Iмала сам дuго кључaницу на врaтима от 
пoјатe. (Ј) (РСАНУ~)
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кљuчина ж аугм. од кљuч (1). – На пецaни iмали нeкву кљuчину, па кат се 
зaглaвi, нe мреш шaлe iзвадти.

кљuчић м дем. од кљuч (2). – Сјeћaм се, iмала бaба нeкав кувeрак и 
брaвицу нa њему, па га кљuчићом затвaрала.

кoба ж 1. ’дрвени суд у којем се држи и носи кисело млеко или сир’ 
*. – Мoрaм iћи нaћи uнaј зaклопац от кoбe, па ћу нuсти бaсу на кuпљeње. 
(РСАНУ) 2. в. гoба *. – Вiдe кoлкa јој је кoба на лeђима, нe мере се iсправти. 
(ДЛ) (РСАНУ)

кoбaв, -ава, -о в. гoбaв *. – Кaкa је јaднa бaба кoбава, сaгnла се до цºнe 
зeмљe. (ДЛ) (РСАНУ)

кoбавац -aвца м в. гoбавац. – Јaднi кoбавац, нe мере oдати брес шљaкe. 
(ДЛ) (РСАНУ–)

кoбавица ж в. гoбавица. – Uнa бaкица, кoбавица, обoљела, вeлe да нeће 
још дuго. (ДЛ) (РСАНУ–)

кoбица ж дем. од кoба *. – Кoбице су чoбани нuсли сa собoм, бaсe или 
мљeка u њима. (РСАНУ)

кoвeрта ж ’коверат’. – Кuпи ми eдну кoвeрту, трeбаће ми да нaпiшeм 
брaту у aрмију пiсмо.

ковeртина ж аугм. од кoвeрта. – Дuнесе ми пoштaр нeкву ковeртину, нe 
знaм ко ми е тo пoслa.

кoвeртица ж дем. од кoвeрта. – Ђe си кuпијo тu мaћu кoвeртицу?
кoвчек -ега м ’велики дрвени сандук с поклопцем у којем се чувала 

постељина, одећа и сл’. – Кат су се удaвале, цuре иs кућe гuнле пuне кoвчеге 
рoбe у мiрaс. (РСАНУ~)

кoжuн -uна м ’капут од овчије коже с руном с унутрашње стране’. – Нeмa 
зiмe зa ме, вiдe кожuна.

кoза ж 1. *. – Мaло е кo кoд нaс дºжa кoзе. 2. ’врста лимене пећи’. – Кoза 
е бiла на чeтрi нuге, iмала трuмбу, одoзгo су iмале пo двa кoла. (РСАНУ~)

кoзaљка ж ’игра удвоје у којој се повлаче зрна пасуља или каменчићи’.
– Uзмидe грa од мaтерe, па ћемо нaправти кoзaљку да се кoзaмо.

кoзати се кoзaм се несвр. ’играти се козаљке’. – Нaцртaјдe кoзaљку да се 
кoзaмо кад нiшта нe рaдiмо.

кокошiњaк -iњка м 1. ’кокошји гној, ђубре’. – Дoбар, бoме, oвaј 
кокошiњaк зa ђубар. 2. ’загнојено месо око нокта’ *. – Њeсу јој нiкад нuкти 
бiли пuни кокошiњaкa ки сaде. (РСАНУ)

кoлац кoца м (мн. кoци, ген. мн. кoлaцa) ’краћа мотка зашиљена с једне 
стране’. – Uзмeш двa кoца, тo ти е кoље, завuчеш под нaвиљак сјeна, uватe 
двoе и нuсe.
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кoлaч -aча м *. – Кaквијe е свe бiло колaчa на свaдби, нe знaш кoјi ш 
пºво прoбати.

колaчић м 1. дем. од кoлaч. – Дaјдe ми још eдан колaчић, штo си и тaкo 
сiтно iзрезала. 2. ’врста колача; уштипак’ *. – Умјeсидe колaчiћa за вeчеру. 
(РСАНУ)

кoлеша ж ’коза са црним, смеђим и белим шарама’ *. – Дрaжa ми е oвa 
кoлеша нег дeсет бјeлeшa. (РСАНУ)

кoловoс м ’траг од колских точкова’. – Прекo њивe вoзли ђuбар, па 
нaправли кoловoс.

кoље с зб. им. од кoлац. – Нaјбољe кoље за нaвiљке је от љeсковoк или 
јeловoг дºвета.

кoљeвка ж ’колевка’. – Мeтнu га у кoљeвку и љuљајu док нe заспe.
кољeвчица ж дем. од кoљeвка. – Штa ће ти у нaрaмку, мeтни га у 

кољeвчицу, зaспаће.
кoљeр кољeра м 1. ’овратник’. – Сaмо су капuти iмали кољeре, aљине 

њeсу. 2. ’појас око сукње’. – Попuстићеш ми зeру oвaј кoљeр, тјeсан ми шoс.
кољeрић м ’манжетна на рукаву’*. – Пaло ми нeђе пuце са кољeрића. 

(РСАНУ)
кoпа ж ’плетена папуча подшивена кожом’. – Нaзuјдe тe кoпе, прелaдићеш 

се! (РСАНУ~)
кoпeрта ж ’ткани прекривач од разнобојне вуне’. – Ма iмaм и бiљaцa, ал 

ми љeпшa oвa кoпeрта што е шарeна. (РСАНУ~)
копeртица ж дем. од кoпeрта. – Жeне су ткaле и мaлe копeртице за дјeтињe 

љuљушке. (РСАНУ~)
копiлaћ -aћа м ’ванбрачни син’. – Кaко е сaзнa да нiје њeгов сiн нек 

копiлaћ, нi с кiм не дiвaнi.
кoпiле -ета с (зб. мн. кoпилaт) ’ванбрачно дете’. – Oстала е стaрa цuра, 

нiје се нiкaко удaвала, жiвла сaма са свoијeм кoпилетом, а uнaј њeн, ка 
мuмак, ал ис дoбрe кuћe, нiје кaшњe ћiјo да чuје ни зa њу, ни за дјeте.

копilти се кoпiлiм се несвр. ’рађати (за неудату жену или девојку)’. – Вeлe
да се uна и пºво нек се uдaла копilла.

копiлица ж ’ванбрачна кћи’. – Нaкi мuмак, па да копiлицу uзмe за жeну, 
а штa ћеш, кад нeће нег њu.

кoпица ж дем. од кoпа. – Оплeла бaба мaћe кoпице, тaмaн зa ме.
кoпnти кoпнiм несвр. ’копнити, нестајати са тла, топити се (о снегу и 

леду)’. – Кoпнi – прaвa е шаромeтина: нeђе iмa, нeђе нeмa сњeга.
кoпuн -uна м ’особа склона свађи, љутњи, тучи’. – Вiдe uногa кoпuна 

кaкi е uсoван, са свaкiм oће да се тuче. (РСАНУ~)
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копunти се кoпuнiм се несвр. ’љутити се без разлога, мргодити се; 
свађати се’. – Штa се нaмa кoпuнiш, кaкi си uсoван, нe мере се с тoбoм ни 
дивanти. (РСАНУ~)

копuнчић м дем. од кoпuн. – Кат си бiјo мaћi, кaкi си бiјo копuнчић, 
вјeчито се дeрa и плaкa. (РСАНУ~)

коричaнац -нца м ’нож с корицама’. – Eси uзo коричaнац да се нuжaмо?
кoса ж ’пољопривредно оруђе’. – Кuпијo сам јuчe кoсу, suтра ћу нaмa iћи 

кoсти.
кoсац кoсца м ’косач, онај који коси’. – Ош iмати дoвoљно косaцa да 

пoкосiте свu uнu лiваду?
кoсе ж пл. тант. ’коса, власи’. – Iмa љeпе, брeновaне кoсе дo пo лeђa. 

(РСАНУ–)
кoсидба ж *. – Oставла сам нaјбољe јaње за кoсидбу.
кoсiште с ’држак, држаље косе’. – Јuче сам прeбијo кoсiште кoсeћи.
кoст кoсти ж *. – Кaко се стaњијo, кoсти му iспале.
Изр. мºтвa кoст ’израслина под кожом (обично на руци)’. – Искoчила ми 

мºтвa кoст изa шакe.
кoсти кoсiм несвр. ’косити’. – Скuпла сам пeт косaцa и oшли су кoсти.
кoчeт ж ’дебела и оштра длака (свињска, телећа или козја)’. – Чeтке 

њeсмо кuповaли, нек и прaвли от кoчeти.
кoчић м дем. од кoлац. – Uдаридe дoбро кoчић да прiпнeм крaву.
кoш кoша м ’плетена кошара од прућа, служи за ношење сена’. – Вiдe 

iмa ли кoјi прaзан кoш да дuнесeм сјeна кuњима.
кoшуља ж 1. ’део мушке одеће’. – Искaљa ти се кoљeр на кoшуљи. 2. ’део 

женске одеће из два дела: горњи, ткани – кошuљац и доњи – крiло’. – Скaлaла 
све сa себе, oстала у кoшуљи. (РСАНУ~)

кошuљац -љца м ’горњи, ткани део кошуље, в. кoшуља (2)’. – Фaлi ти 
eдно пuце на кошuљцу. (РСАНУ~)

крaва ж *. – Ђe ми е крaљача да iдeм мuсти крaве?
кравeтина ж аугм. и пеј. од крaва. – Кoлкa ми е oвa кравeтина, а дaвa двјe 

литре варeникe.
крaвица ж дем. од крaва. – Oвa ми се крaвица облiзnла, нe знaм кaко ће 

и пoдигnти.
крavти (се) крaвiм (се) несвр. ’кравити се; одмрзавати, отапати се’. – Uњe-

ла сам oвaј вeш, смºзa се нoћас, eво се пoчo крavти, свe ми вoда пo кући. 
Сњeк се крaвi, сaмa бљuзгавица пo дворiшту.

крaљача ж ’дрвени суд за млеко (при мужи крава)’. – Дaјдe ми крaљачу, 
iдeм мuсти крaве.
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крeвет м *. – Uнo изнад глaвe на крeвету се звaло uзглaвница, а нiзбрдо 
бiле зaстaвнице.

кревeтак -тка м дем. од крeвет. – Бiли нeкви вeликi крeвети, испoд њi 
стaјали дјeтињi кревeци.

креветнiна ж ’креветна опрема, постељина’. – Iмали нeкве дºвенe 
кoвчеге, u њима дºжaли креветнiну.

крiва ж ’штап који је на доњем крају савијен попут српа, служи за 
чобанску игру крiвaње’. – Мuмци су прaвли нeкве крiве, от дºвета, нaкo 
кuке, oтешu окрuглице и тaкo су се крiвали сa тијeм крiвами.

крiвати се -aм се несвр. ’играти се кривама’. – Кад мuмци бuдu кoд 
блaга, усјeче свaкi сeби по eдан штaп кoјi iмa нa дну кuку, тo се зoвu крiве. 
Нaправe од дºвета окрuгло и eдно дрuгoме тo дºво крiвами бaцајu, тaкo се 
крiвали, ки дaнас лoптoм.

кривoшија ж и м ’особа искривљена врата’. – Жeна му ћoпеша, а uн 
кривoшија, ђe су се сaмо нaшли!

крiжа с пл. тант. анат. ’крста’. – Обuцидe пºслук, чuвaј крiжа.
крiжати крiжaм несвр. ’резати у кришке’. – Uзми нuжић и крiжaј oвe 

јaбуке, пuшти дuње, јa ћу њi, твºде су зa те.
кºкати кºкaм несвр. вулг. ’халапљиво јести’. – Вiдe га ал кºкa ка 

парiпина.
кºкаче ж пл. тант. ’велики, збијени зуби’. – Кад нeко iмa натoварене зuбе, 

рeчeмо да iмa кºкаче. (РСАНУ~)
кºљaв, -ава, -о ’крњав’. – Јeде бaба, бoме, дoбро с oнијeм кrљавијeм 

зuбима.
кºма ж ’храна за стоку’. – Iмaш ли кºмe зa зiму?
кºмак кºмка м 1. *. – U стaрa дoба смо говoºли прaсац, а сaде кºмак. 

2. погрд. ’човек који много једе’. – Вiдe кºмка кaко се јoпe набuбa, кaкi је 
дeбo!

кºмача ж *. – Uнa мoја кºмача опрaсла десeтеро.
кºмeљ -eља м *. – Uмiј се, пuне ти oчи крмeљa.
крмeљав, -а, -о 1. ’с крмељима у очима’. – Нiје се uмијo, сaв је крмeљав. 

2. ’који је без снаге и воље’. – Пuшти ме, сaв сам крмeљав, њeсам дaнас нi 
за шта.

крмeљати -aм несвр. ’вући се, ходати без снаге, с муком, малаксало’. – Нi-
шта нe рaдi, сaмо крмeљa пo дворiшту. (РСАНУ~)
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кºметина ж ’крметина, прасетина’. – Набuбa се кºметинe, вeлi да му дo 
sутра нe требa јeла.

крoшња ж *. – Oвa лiпа iмa вeлику крoшњу, дoбра ладoвина пoд њoм.
крoшњаст, -а, -о ’који има велику, бујну крошњу’. – U дворiшту сам 

iмала крoшњаст oрас, ал свeгa ми га вјeтар скºшијo.
кºпан м (ген. мн. кºпaнa) ’простирка саткана од крпа’. – Мoреш јoпe 

прoстрјeти кºпан, eво сам oпрaла пoт. (РСАНУ~)
кºпље ж пл. тант. *. – Од љeскова прuћа нaправe се гuжве за нuге и рuке 

и нe мере се uпадати u сњeк, тo су ти кºпље.
кºтол м ’плетена корпа у којој су стајале кашике’. – Eно ти жлiцe у 

кºтолу, вiдiш ли га, вiсi више стoлицe у нuглу. (Ј) (РСАНУ–)
крuв м (мн. крuви, ген. крuвa) ’хлеб’. – Дaјдe ми јoш eдну шњiту крuва.
крузaна ж ’чардак у којем се држи или суши кукуруз, кукурузана’. – Iдeм 

oчистити крузaну да мeтнeм u њу кuрузе.
крузaница ж ’дрвени сандук у којем се млаћењем одвајало зрно од клипа’. 

– Изaспи врeћу кuрuзa у крузaницу и дoвати ми млaтац да и скрuнiм.
крузoвина ж ’њива са које је обран кукуруз’. – Преoри крузoвину да на 

прoљеће пoсијeмо шeницу.
крузoвница ж ’хлеб од кукурузног брашна, кукурузница’. – Oшa u шуму 

сјeћи дºва, а њeсам му iмала нiшта спрeмти зa јаужну, сaмо зeру крузoвницe.
крuна ж ’кокош са круном, ћубом на глави’. – Бiло u мене и крuнa и 

крунaшa, нe бoј се.
крuнaш -aша м 1. ’петао са круном, ћубом на глави’. – А uнaј твoј крuнaш 

ми нaпадa свe кoкоши. 2. ’човек густе, коврџаве косе’. – Вiдe крунaша, мaлa 
му шuбара. (Ј) (РСАНУ~)

крunти крuнiм несвр. 1. ’крунити; дробити, ситнити, мрвити’. – Штa 
крuнiш тaј клaс, нiје још сазoријo. 2. ’одвајати зрње са кукурузног клипа’. – U
стaрa дoба кuрузи се крunли у крузaници.

крuничица ж дем. од крuна. – Љeпе су ми и шaрке и пiргастe, ал гaдне 
oвe крuничице.

крuпа ж ’град, туча’. – От oвe крuпe нe видiш пºст прeд оком.
крuшка ж *. – Бiло кoд нaс нeколко вºстa крuшaкa: кaјзерице, бaтлаче, 

жuјице, мeдњаче...
Изр. цºнa ~ ’мала, округла, једе се кад сагњи, обично се од те врсте 

правила ракија’. – Iмаћу oвe гoдинe дoста рaкијe, рoдле ми цºнe крuшке.
крuшкица ж дем. од крuшка. – Бiле су пo шуми нeкве сiтнe, дiвјe 

крuшкице.
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крuшковача ж *. – Кoјu ћеш: iмaм шљiвe и крuшковачe, прoвaј кoјa е 
бoљa.

крушчeтина ж аугм. од крuшка. – Рoдла ми oвa стaрa крушчeтина, нe знaм 
кaко ћу је сaбрати.

крuшчина ж аугм. од крuв. – Кoлкi ти е брaтван кад је вoлкa крuшчина?
крuшчић м дем. од крuв. – Штo си uкувала вaкo мaлi крuшчић, јa би га 

сaм мoгa пoести.
кºшан, -шна, -о ’који је лепог, складног стаса; наочит, снажан’. – Бiла 

сам на збoру и вiдла кºшна мuмка.
кºшти -iм несвр. ’кршити, ломити’. – Нeмoј кºшти грaне, бeри љeпо тe 

трeшње!
кuвати -aм несвр. ’месити’. – На Бoжић смо uвјe кuвали чeсницу, u њu 

мeтали дiнaр.
кuвер м ’дрвени, правоугаони ковчег, димензија ––  cm, који се може 

закључати, момци су у њему носили ствари кад су ишли у војску’. – Кaн-
да iдe у Амeрику, а не u вoјску: нaтрпaли му ствaрi, нe би стaло u пeт кuвeрa, 
а нe у oвaј eдан. (РСАНУ~)

кувeрак -рка м 1. дем. од кuвер. – Спaковали смо му сaмо uнo шта мoре 
стaти у кувeрак, ал штa ти е тo. (РСАНУ~). 2. ’мањи дрвени сандук у којем 
се обично држала кафа, шећер и сл.’. – Дºжaла бaба кaву у кувeрку, па кат 
iзгубi кљuчић, нe мере дo њe.

кuглов м ’врста колача од брашна, млека, јаја и шећера, печен обично за 
Божић и славе’. – Кад бaба iспечe кuглов, свa кuћа мiришe.

кuдрaв, ава, -о ’који има коврџасту косу’. – Кuдраве јој кoсе ки у oвцe.
кuђеља ж ’мера предива – смотак вуне који може да стане на преслицу, 

кудеља’. – Дaјдe ми тu кuђељу да прiвeжeм на прeслицу, да опрeдем за 
прiглaвке.

кuзoв -oва м ’суд од коре младог дрвета (обично за јагоде, купине и сл.)’. 
– Свºнo ми дјeт кuзoв, па ћу suтра пoњeти u шуму, нaбрати u њ јaгoдa. (ДЛ)

кuја ж 1. ’женка пса’. – Дoбријe штeнaцa у oвe кuјe. 2. фиг. и пеј. ’женска 
особа рђавог морала’. – Тu кuју u кући свoјoј вiшe нeћу да вiдiм!

кујeтина ж 1. аугм. од кuја (1). – Рeцидe oвoј свoјoј кујeтини да нe лаје на 
дјeте, eно се зацeнo от плaча. 2. аугм. и пеј. од кuја (2). – Uнa кујeтина свaкu 
нoћ у кафaни с љuдима.

кuјин, -а, -о ’који припада куји’. – Ђe ти е uнa кuјина пaдела, да јој uспeм 
oвo зeру варeникe?

кuјица ж 1. дем. од кuја (1). – Нeмaм ја кујeтину, мал кuјицу. 2. в. кeба. – Дo-
дaјдe ми кuјицу да oвo прeрежeм. (РСАНУ~)
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кuка ж *. – Iмaш ли кaкву кuку да oбјесiм oвaј пºшут?
кuкица ж 1. дем. од кuка. – Зaкачи тu, зa тu кuкицу. 2. ’украсна копча 

на чарапи’. – Мiлi Бoже, љeпијe кuкiцa и спuњiцa нa тијeм натiкачами. 
(РСАНУ~)

кuм м *. – Кoд нaс ти е eдан чoек и кºштенi и вјeнчанi кuм.
кuма ж *. – Дaвно е кuм uмрo, ал се кuма кaшњe нiје удaвала.
кuмати се кuмaм се несвр. 1. ’поздрављати се с ким називајући се кумом’. 

– Кuмајu се кад гoт се вiдe, а њeсу кuмови. 2. уч. од кумoвати ’обнављати 
кумство генерацијама’. – Iмa вeће пeт кoљeнa кaко се uни кuмајu.

кумaшин м хип. од кuм. – Њeсам прoшa, а да ме нiје uставијo мoј 
кумaшин и пoзвa на рaкију.

кuмић м 1. дем. и хип. од кuм. – Кuмића вoлiм ки брaта. 2. ’дете које је кум 
крстио’. – Вiдe oвок мoк кuмића, прaвa мuмчина, а кo да сам га јuчe кºстиo.

кuмица ж 1. дем. и хип. од кuма. – Вeлiш да нe знaш мoју кuмицу? Тo е 
жeна oд мoк кuма Мiћe. 2. ’женско дете према своме куму’. – Пoрaсла, бoме, 
мoја кuмица, eво е вeће цuра зa удају.

кумoвати кuмујeм несвр. *. – У сuботу ће кºстити мaлoк, па ме звaли 
кумoвати.

кuмпјeр -eра м ’кромпир’. – Дунeсидe кумпјeрa ис ајaта, па ћемо пeћи 
пoлa.

кuмство с *. – Нaше кuмство трaјe још от шuкундјeдa.
кuмуна ж ’махуна, боранија’. – И кuмуне се нeкад вaрле ки скрiшке, ал 

јa и њeсам вolла.
кuмуша ж 1. ’клип са којега је окруњено све зрње, кукурузина’. – Дунeси 

кoрпу кuмuшa, дoбре су зa ватру. 2. ’суве стабљике са којих су обрани зрели 
клипови кукуруза’. – Iдeм пoжети кuмушу да дaдем крaвами.

кумuшаља ж ’жена која комуша кукурузе’. – Iмала сам сiнoћ дeсет 
дoбријe кумuшaљa, свe смо стiгле окумuшати.

кумuшати -aм несвр. ’одвајати, чистити кукурузне клипове од стабљике’. 
– Стiгли ми кумушaчи, iдeмо кумuшати нe би ли зa видла oкумушaли.

кумuшaч -aча м 1. ’мушкарац који комуша кукурузе’. – Њeсу се још 
скuпли кумушaчи, нeћемо шaлe дaнас завºшти. 2. ’заоштрено дрвце помоћу 
којег се одваја комуша од клипа’. – Нaправи пeтнaјст кумушaчa, iмаћемо, 
бoме, пoсла.

кuмче -ета с (зб. мн. кuмчaт) в. кuмић (2). – Нe би oвo свoе кuмче пoзнa да 
га ђe срeтнeм, кoлкi е пoрaстa.

кuнац кuнца м ’конац’. – Кuпидe ми кuнца да зeру eклaм.
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кuнупља ж ’конопља’. – Кoлкa ми е oвa кuнупља рaзгранaта, iмаћу oд њe 
лiтру сјeмена.

кuнупљiште с ’конопљиште; место где је посијана конопља’. – Мoраћу 
oвe гoдинe нагнuјити кuнупљiште да ми бuдu бoљe кuнупље.

кuншија м ’комшија, сусед’. – Iмала сам дoбрoк кuншију, тaкi ми ни 
брaт нe би бiјo.

кuншијица ж ’комшиница, суседа’. – Нiје кoд мене стaп, eно га кот 
кuншијицe.

кuрус -уза м ’кукуруз’. – Eно i u бaјти, крuнe кuрузе.
кuрушчић м дем. од кuрус. – Одвoјићемо oвe сiтнe кuрушчиће за кºмке.
кuтлача ж в. кaлача. – Вeлi да се нaела, а uзeла сaмо eдну кuтлачу грaа.
кuчина ж (обично мн.) ’кучина’. – Мoрaм iћи кuпти прeље да ми прeдu 

кuчине.
кушuнел м ’јастук’. – Нe мерем нiкaко зaспати ако ми нiје мeкaн 

кушuнел, нaкo, пuн пeрја. (ДЛ)
кушuнела ж в. кушuнел. – Кушuнеле што и је мoја бaба прaвла бiле пuне 

пeрја. (Ј)
кушuнелић м дем. од кушuнел. – Мeтни ми oвaј мaћi кушuнелић u тu 

љuљушку.

Л
лaбрња ж в. гuбица. – Не шукeтaј, зачeпићу ти тu твoју лaбрњу!
лабºњати -aм несвр. вулг. ’брбљати’. – Uнa чепºкалица јoпe нeшто 

лабºњa.
лaја ж ’црна овца’. – Вiдe мoe лaјe, мoреш је пoзнати нaмa међу oвијeм 

жuнами.
лaјати -eм несвр. 1. *. – Uнaј нaш цeко лaјe по свu нoћ. 2. вулг. ’псовати, 

говорити ружно о некоме’. – Ел тi тo јoпe лaјeш, дoбро сам чuо штa си рeкла.
лапºдати и лапºндати -aм несвр. ’блебетати, причати глупости’. – Uнa 

њeгова жeна сaмо знa лапºдати, пoваздaн бaзa по сeлу.
лaставица ж 1. ’ласта’. – U јесeн лaставице oдлазe, а на прoљеће се врaћајu. 

2. ’део челног кућног зида који се завршава у виду троугла, забат’. – Oткиnла 
ми се eдна дaска од лaставицe, па ми нaметe сњeга нa пот.

лaтeрна ж ’светиљка, фењер’. – Понeси лaтeрну кат пoђeш у прeло.
лaче лaчa ж пл. тант. ’хлаче, панталоне’. – Пºво се говoºло панталuни, а 

кaшњe и звaли лaче.
лeдина ж ’ледина’. – Крiвали се на лeдини, па се нaкупли травeтинe.
ледiњак -њка м ’мали комад ледине’. – Iмa ли змiјa у uномe ледiњку?
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лeр м ’учитељ’. – Дoшa е нuвi лeр u шкoлу. (Ј)
лeрица ж ’учитељица’. – Нiје нам лeрица прeгледала зaдаћу. (Ј)
лeричин, -а, -о ’који припада лерици’. – Пuшти тu, тo е лeричина књiга. 

(Ј) (РСАНУ–)
лeров, -а, -о ’који припада леру’. – Бio сам у лeровoј кuћи, сaм жiвi. (Ј) 

(РСАНУ–)
лeтити -iм несвр. 1. ’летети’. – Кoјa е uнo тiца што нaкo висoко лeтi)

2. ’трчати’. – Вiдe мaлoк, лeтi ки вјeтар. (РСАНУ~)
лeтка ж ’железна шипка на чекрку на коју се натакне цев када се суче’.

– Uзмидe лeтку и насuчи ми нeколко цјeвi пoткe. (ДЛ) (РСАНУ–)
лигuрати се -aм се несвр. ’возити се на лигурама, сањкати се’. – Пa сњeк, 

па се пoваздaн лигuрајu. (ДЛ)
лiгуре ж пл. тант. ’врста саоница направљених од дрвета’. – Нaправијo 

ми дјeд лiгуре, aла ћемо се лигuрати! (ДЛ)
лiјеп м ’креч, малтер’. – На бºвнаре се пºво мeљта, нaбаца мeтала, па 

uндa пo томe лiјеп, ал је, нe бoј се, чeсто oпадa. (РСАНУ–)
лiпсати -aм свр. ’уморити се, задихати се’. – Лeтијo чuдо, па лiпсa, eно 

га, нe мере мaкnти.
лiса ж ’овца с црно-белим пегама по лицу’. – Кaко да ти вeлiм, лiса ти 

е нaкo лiсаста по лiцу.
лiсаст, -а, -о ’који има црно-беле пеге по челу и лицу (обично за овце)’.

– Јoпe ми е нeђе зaбасaла eдна oвца, uнa лiсастa.
лiсац лiсца м ’коњ жуте длаке’. – Нeмa љeпшeк oд мoг лiсца.
лiстер м ’врста сјајне, глатке и лагане вунене тканине’. – Нaправијo ми 

шњaјдер одјeло од лiстера.
лoј лoја м *. – Зaклала сам дебeлу oвцу, истoпла пeт кiлa лoја.
лојaница ж ’лојена свећа’. – Oставидe зeру тoгa лoја, трeбаће нам зiмuс 

за лојaнице.
лoкати лoчeм несвр. 1. *. – Uспидe зeру варeникe мaчки у чaкицу да лoчe. 

2. фиг. и пеј. ’прекомерно пити’. – Вiдe uнe женeтинe, ал лoчe рaкију.
лoква ж *. – Uнa пoт кућoм нaшoм звaла се лoква Ђuкића.
лoквица ж 1. дем. од лoква. – Изa кућe iмaмо eдну мaлu лoквицу. 2. ’мала 

удубљења, јамице на образима’. – Кат се смiје, још је љeпшa збок uнијe 
лoквiцa. (РСАНУ~)

лунчaница ж ’ткана торба четвртастог облика са четири ручке, за ношење 
посуда са храном’. – Eси ли мeтла рuкатку у лунчaницу да нuсiм кoсцима 
јeсти?
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лoтра ж (обично мн.) ’бочна ограда на колима у облику лестава’. – Мeтни-
дe лoтре на кoла, iдeмо по сјeно.

лuбура ж ’дубоки дрвени сандук без поклопца’. – Дунeси ми ис uнe 
лuбурe eдно вaрiво грa, па ћу мeтnти да се вaрi.

лубурeтина ж аугм. од лuбура. – Oстало ми зeру грa нa дну uнe лубурeтинe, 
нiкaко га дoватити.

лuбурица ж дем. од лuбура. – Iдeм oдњeти oвe шпiце од масiрачe у uнu 
лuбурицу да се сuшe.

лuжњaк м ’крпа која се ставља преко корита када се лужи рубље’. – А 
лuжњaк смо мeтали да нам лuкшија нe идe u веш. (РСАНУ~)

лuжти лuжiм несвр. ’лужити, прати у лугу’. – Њeсмо iмали прaшка, нек 
с лuкшијoм лuжли вeш.

лuкшија ж ’смеша луга и воде којом се прао веш’. – Мoрaм прoсијати 
лuга да нaправiм лuкшију, па ћу прaти прaње. (РСАНУ–)

лuнац лuнца м ’лонац’. – Кат iдeмо на пoдушје, свaк нuсi по лuнац 
кuпуса, грa ил нeшто, па тo тaмо јeдемо, тaкi е бiјo oбичaј.

лuћeрда ж ’импровизована, примитивна светиљка састављена од 
стаклене боце, фитиља и петролеја’. – Ђe си мeтнo лuћeрду, дaјдe ми е вaмо 
да е oбјесiм, смºкло се. (РСАНУ~)

лuч лuча м ’светиљка’. – Нe видiм прeсти, смºкло се, а нeмaм лuча.

Љ
љeвача ж ’колач од јаја, сира и скорупа, печен испод пеке’. – Дuњeћу ти 

јa слaкe, па нaправи дјeци љeвачe да се нaјu. (ДЛ)
љeска ж ’шиб и грм из пор. бреза чији је плод лешник’. – От oвe љeскe 

нaправићемо дoбро грaбљiште.
љeстве -aвa ж пл. тант. ’лестве, мердевине’. – Кaко мoре бiти iстo: љeстве 

су ти с гaзiштима, а лoтре с кoчићима.
љeшнiк ж ’лешник’. – Нaкупидe љeшнiкa, трeбаће ми за тoрту.
љuбова ж ’крава беле главе и врата’. – Ако iмa бјeлу глaву, зoвeмо е 

љuбова, а iмa и љeпијe.
љuљати (се) љuљaм (се) несвр. *. – Нaвикa да се љuљa, разблuдли га, 

пuшти тi њeга нек кeњкa, зaспаће.
љuљкати (се) -aм (се) несвр. дем. према љuљати (се). – Пoмало га љuљкaј, 

нe би ли зaспa.
љuљnти љuљнeм свр. према љuљати. – Кuт се пºво пробuдијo, љuљни га 

још зeру нe би ли јoпe зaспa.
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љuљушка ж ’већа колевка’. – Iмa u соби кољeвчицу за мaћo дјeте и 
љuљушку за oвo стaријe.

љuпина ж ’љуска, опна којом су обавијени плод, семе биљке, јаје и сл.’. – Нe-
кi су и љuпине от јaјa бaцaли у спiрине кºмцима.

љuска ж ’део дрвета који се одвоји, сљушти приликом тесања, цепка’.
– Натeши ми љuсaкa от цјeпаницe да лaкшњe пoтпaлiм вaтру.

љuшчица ж дем. од љuска. – Нaкупи ми uнијe сiтнијe љuшчiцa, eво ми 
се uтrнu вaтра.

М
мaгла ж (мн. мaгле, ген. мaглi) *. – Бiла мaгла, па сам зaбасa.
маглoвит, -а, -о *. – Кат је тaкo маглoвито, нiшта ми се нe рaчi рaдти.
маглuштина и магlштина ж аугм. од мaгла. – Кoлкa е маглuштина, пaзи 

кaко вoзiш!
мaждǝти -iм несвр. ’ситно падати (за кишу)’. – Oвa кiшица пoваздaн 

мaждi, нiкaко да прeстанe.
мaја ж ’дебели плетени џемпер’. – Eво ти вuнe, оплeти ми мaју, ал нaкo 

сiњаву.
мајeтина аугм. од мaја. – Штa си oбuкла тu стaрu мајeтину, вiдiш да се 

свa скeсала.
мaјка ж ’свекрва’. – Iмала сам дoбру мaјку, вaјe смо се слaгале.
мaнит, -а, -о ’махнит, луд, бесан’. – Бјeж oд њега, вiдiш да е мaнит, још 

ће те чiме опaтрnти.
мaтeр ж ’мајка’. – Нe мерем с вaми, бoлесна ми е мaтeр.
мaтичaр м *. – Пºво рaта е пoп вјенчaвa, а кaшњe сaмо мaтичaр.
мaтичaрка ж *. – Кат сам се јa вјенчaвала, бiла е мaтичaрка uнa Дaница 

Мaјкова.
мaтрuн -uна м ’болест желуца’. – Вeлe да е uмрo од матрuна.
мaћа ж 1. ’телесна мана, деформитет или болест код човека’. – Ни дoктuри 

њeсу знaли штa му е, кaкву е мaћу iмa. 2. ’пега, мрља’. – Штa си кuповa oвe 
јaбуке, вiдiш да iмајu мaће.

мaћан, мaћна, -о ’оштећен маћом, пегав’. – Свe oвe крuшке што су пaле, 
сaт су мaћне.

мaћија ж ’маћеха’. – Њeсам вјeровaла да ти мaћија мoре бiти ки мaтeр 
док се мoј ћaћа нiје ожeнијo и дoвo нам u кућу тu жeну, а сaде ми е ки мaтeр.

мaша ж ’ватраљ, ожег’. – Дoдaјдe ми мaшу да зaпретaм вaтру.
мaшица ж дем. од мaша. – Вeликa мaша је за oгњiште, а мaлa, мaшица, за 

шпaркет.
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мeблин м ’ормар’. – Oставидe кiкљу у мeблин. (РСАНУ–)
мeдњача ж ’врста крупне, слатке крушке’. – Бiле u нaс нeкве крuшке, 

слaтке ки мeт, па и звaли мeдњачама.
мeдова ж ’крава тамножуте боје’. – Злaтуља нiје вaкo жuта ки мeдова.
мекoта ж ’њива, ливада на којој је претходне године сејано жито’. – Пu-

шти крaве на мекoту да се напaсu љeпe трaвe. (РСАНУ~)
мeљта ж ’смеша направљена од угашеног креча, вапна, песка и воде, 

малтер’. –Зaмјeшaј још мeљтe, фaлће нам зa плочу.
мeрима ж ’мерино овца, меке коврџаве длаке и квалитетне вуне, осетљива 

на зиму и болести’. – Мoрa да е тo вuна од мeримe кат је вaкo мeкана.
мeсти мeтем несвр. ’издвајати масноћу из млека бућкајући’. – Зaбавi се 

дивaнeћи, а мoрaм варeнику мeсти.
мeтати мeћeм несвр. ’стављати, смештати, полагати на неко место’. – Штa

ми тo тu мeћeш, сaмо џaбe гoјaтiш.
мeтер м 1. ’метар’. – Кuпла сам трi мeтера плaтна, па ћу нuсти шњaјдеру 

да ми сaшијe кoшуљу. 2. ’направа за мерење дужине, дуга један метар’. – Нeђе
ми се загuбијo мeтер.

мeтiљ -iља м *. – Oвце ми јoпe дoбiле мeтiљ, iмaш ли прaшка?
метiљав, -а, -о 1. *. – Uнe мoе oвце јoпe метiљаве, eно i сасuшле се.
мeтnти мeтнeм свр. према мeтати. – Мeтни нa стo, штa га дºжiш.
мeч мeча м ’врећа која није пуна, па се може завезати’. – Гuнiм u млин 

пeт врeћa и eдан мeч.
мiјuр -uра м ’мехур’. – Дaјдe ми iглу да прoбuшiм oвaј мiјuр нa прсту.
мiлa ж ’старија од две заове’. – Двiје сам зaове iмала: мiлu и сeју.
мiлеша ж ’коза жуте длаке’. – Гaдне су ми свe: ил мiлеше ил бјeлеше, 

нiђе кoлeшa. (РСАНУ~)
мiлитaр м ’војник у некадашњој Војној крајини’. – Мoј ти е дјeд бiјo 

мiлитaр кат су Њeмци бiли, пaнтiм јa тo. (Ј)
мiрaс -aза м ’мираз, имовина коју девојка кад се удаје доноси мужу од 

својих родитеља’. – Кат се кoјa цuра удaвала, у мiрaс гunли пuне кoвчеге 
рoбe, креветнiнe, блaга и штoшта.

мiшица ж ’део руке од рамена до лакта, надлактица’. – Дo лaкта ти е изa 
шакe, а дo рамена мiшица, тaкo се кoд нaс рeчe.

мјeсeц м 1. ’Месец’. – Нeмa нa небу ни звјeздa ни мјeсeца. 2. ’период од 
тридесет или приближно тридесет дана у календарској години’. – Њeсам га 
вiдијo већ трi мјесeца.

мјeсечина ж ’месечина’. – Нe требa ми фeњер, свe се вiдi от oвe мјeсечинe, 
кo да е дaн.
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млaдa ж *. – U стaрa дoба, млaдa нiје iмала вјенчaницу, нек је облaчла 
штa е кoјa iмала.

млaдиoци м пл. тант. ’младенци, млади брачни пар’. – Дaвно њeсам вiдла 
вaкo љeпе млaдиoце.

млaдјaк м ’млад Месец, млађак’. – Кат је Мјeсeц ки сºп, вeлiмо да е 
млaдјaк, ако е цјeлi, тo е кoд нaс uжба.

младoжења м *. – Нaће се вaљда нeђе младoжења и зa њу.
млaтац -aца м (мн. млaци, ген. млaтaцa) ’предмет у облику тољаге, за 

млаћење кукурузних клипова док се не одвоји зрно од комуше’. – Дјeде, 
нaправићеш ми eдан лагaнијi млaтац, oвaј ми јuчe рuке одвaлијo.

млiн млiна м *. – Гuнiм oвe џaкове u млин.
млiнaр м *. – Eдан чoек из нaшoга сeла бiјo млiнaр, uвјe смо њeму гunли.
мљeко с ’кисело млеко’. – Искрeни oвo мљeко u кесу да се iсцјeдi за 

бaсу, а сuрутку пoдaј кºмцима. (РСАНУ~)
мuдар мuдра, -о ’модар’. – Кo те тuкa кат си тaкo мuдар?
мuжа ж *. – Iмaм чeтрi крaве, бoме, дoста пoсла око мuжe свaкo јuтро.
мuзика ж 1. ’музика’. – Кaкa е uнo мuзика, кaнда су свaтови. 2. мн. ’усна 

хармоника’. – Кат iдeмо у прeло, мuмци нuсe мuзике, па свiрајu. (РСАНУ~)
мuмак мuмка м ’момак’. – Извiридe да вiдiш кºшна и љeпа мuмка.
Изр. ~ (или цура) oд ока ’наочит, лепо развијен младић (или девојка)’.

– Стeвин мaлi iзрaстa, eно га бiће тo мuмак oд ока.
мумкoвати мuмкујeм несвр. ’проводити момачки, бећарски живот’. 

– Свaкu нoћ oдa по прeлу, дoклe ће тaкo мумкoвати?
мумчaдија ж зб. ’момчад, момци’. – Скuпла се мумчaдија, па се uмећu кo 

ће дaљe бaцти.
мумчeтина ж аугм. и пеј. од мuмак. – Oвa мумчeтина aрума, iшчупa би 

рeп кoбили!
мuмчина ж аугм. од мuмак. – Eст, брaте, кºшан, прaвa е мuмчина!
мuмчǝти се мuмчiм се несвр. ’момчити се’. – Uнaј твoј још се нe знa oд 

бaлa oтрати, а пoчo се мuмǝчти.
мuмчић м дем. од мuмак. – Uнaј кoјi е пaћuшан и жaлостaн, вeлiмо му 

да е мuмчић.
мумчuрина ж аугм. и пеј. од мuмак. – Вiдe uнe мумчuринe кoлкe су му 

сaмо ножuрине, кo му мoре нaћи oпaнке!
мунтaвати мuнтaвaм несвр. ’продавати нешто испод цене’. – Нeмoј још 

тo мунтaвати, мoреш дoбти i вишe, па ће ти бiти жa.
мuнтати -aм свр. од мунтaвати. – Кaквoк сам кuња мuнтa на плaци, 

тaквoк ћу тeшко нeђе нaћи.
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мuрва ж в. дuдић. – Дјeца се нaедu мuрвe, па им бuдe мuка. (Ј)
мuргица ж ’назив за велику шарену кокош’. – Iмала сам нeкве мuргице, 

ал њeсу ћeле нuсти блiзу кuћe, нек uвјe трaжле нeкво тºње. (РСАНУ~)
мuºти мuрiм несвр. ’бојити у црно’. – Жeне су сuкно мuºле у кoри от 

јaсeна да бuдe цºно.
мuсти мuзем несвр. *. – Нaмa пºвo јuтро кад дoђe, млaда iдe мuсти крaве, 

да вiдe знaде ли.
мuтати -aм несвр. ’мотати’. – Прiвати ми oвaј кaнчo да мuтaм на клuпко.
мuтика ж ’мотика’. – Мoрaм oдњeти кoме да ми пoоштрi мuтику, сa ће 

кoпaње.
мuчати -iм несвр. ’не говорити, ћутати’. – Тa гuбицу не зaтварa. Мoреш 

ли тi зeру мuчати?
мuш мuжа м ’муж’. – Њeсам знaла да јој је тo мuш – кaт се uдaла?
мушкaрац -рца м *. – Uнaј мaлi сјeче дºва ки прaвi мушкaрац.
мушкaрачина ж ’жена која има особине мушкараца’. – Uнa мушкaрачина 

нe знa жeнскијe пoслoвa рaдти, ал зaтo дoбро кoсi, нe бoј се; и сјeче дºва, и 
пiлa, и цјeпa, дeђe вoзове и штoшта.

мушкaрчић м дем. од мушкaрац. – Дoбро ти е тaј мaлi iзрaстa, eво га 
вeће прaвi мушкaрчић!

Н
набiјaља ж ’женска особа која набија лан или конопљу’. – Јuчe сам iмала 

пeт набiјaљa, до дeсет сaтi смо набiјале.
набiјати нaбiјaм несвр. и уч. према нaбти. – Suтра ћу набiјати кuнупље, 

мoрaм трaжти набiјaље.
нaбти нaбијeм свр. 1. ’набити’. – Нaбла сам пuну пoјату слaмe. 2. ’исту-

цати (конопљу, кудељу)’. – Eси ли нaбла свe свoе кuнупље, трeбала би i мени 
стuпа.

набuбати нaбuбaм свр. разг. ’научити напамет, без разумевања’. – Свe е 
брeз везe набuбa, сaд га uпiтaј нeшто o томe, нeће знaти.

~ се вулг. ’најести се’. – Eно се uнaј тºбоња набuбa, нe мере ни дiсати.
набuцати се нaбuцaм се свр. ’изморити се бучући’. – Набuцали ми се 

вoлови дaнас на uнoј лiвади, eно се сaде умiрли.
нaвиљак -љка м *. – Бiће дoбар стoк, iмa дeсет нaвиљaкa.
наeрти нaeрiм ’усмерити поглед у једном правцу’. – Наeријo oчи u њeн 

пeнџер и нe мрдa. (РСАНУ~)
нaести се нaјем се и нaедeм се свр. ’најести се’. – Вeлiш да се брeз мeса 

нe мере нaести, а јa се, бoме, нaјo.
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наждeрати се нaждерeм се свр. в. набuбати се. – Нaждерaле ми се крaве 
лiста от кuпуса, бoјiм се да ће им нaшкодти.

нaзути нaзујeм свр. ’назути, обути’. – Дaјдe да нaзујeм oвe бuце, па iдeм 
u шталу.

накaрати (се) нaкaрaм (се) свр. ’погодити, задесити невоља; намучити 
се’. – Uшле ми кuншiјске крaве, пoеле сaв кuпус, бoме ме накaрало.

накекeтати се -eкећeм се свр. ’накикотати се’. – Прeстани вiшe, eси ли 
се нaкекетa! (РСАНУ–)

нaкитити -iм свр. 1. ’украсити накитом’. – Uнu свoју цuру нaкитли 
дuкатима да се бoљe uдa. 2. ’лепо, китњасто испричати или написати’.
– Милiна га слuшати, кaко е сaмо нaкo нaкитијo прiчу. 3. ’опити, напити’.
– Oшa с uнoм пiјаницoм у бiртију, па i њега нaкитијo.

~ се 1. ’ставити на себе накит’. – Нaкитила се са стрuкама и oшла на сaјам. 
2. ’опити се, напити се’. – Нaкитијo се, па се завaлијo у uномe шљивaру и 
зaспa.

накрeсати нaкрешeм свр. ’насећи, нарезати’. – Нaкресaла сам бuковијe 
грaнa, нuсiм јaњцима да бºстe.

~ се разг. в. нaкитити се (2). – Ал се uнaј мoј кuншија нaкресa, цјeлu нoћ 
вiкaрi окo кућe.

накºкати се нaкrкaм се свр. вулг. в. набuбати се. – Бoме се накºкa, вiдe 
му стомaчинe!

налiзати се нaлiжeм се свр. 1. *. – Сјeћaм се, дaвали дјeци кoцке шeћера, 
па се нaлiжu. 2. разг. в. нaкитити се (2). – Eно се uнaј налiзa, iшћерa жeну 
и дјeцу iс кућe.

нalти нaлијeм свр. ’налити’. – Нaлiјдe ми вoдe у брeму да нuсiм кoсцима.
~ се в. нaкитити се (2). – Рeкa да нeће пiти, ал џaбe, јoпe се нaлијo.
налoкати нaлочeм свр. ’мало полокати, лочући загадити’. – Нaлокaла ми 

мaчка варeнику, сaт је мoрем прoсuти кºмцима.
~ се 1. ’заситити се лочући’. – Нaлoкa се мaчак, свu варeнику пoпи. 2. пеј. 

в. нaкитити се (2). – Eси ли се јoпe налoкa?
наљeвати (се) нaљeвaм (се) несвр. и уч. према нalти (се). – Цјeлi дaн им 

нaљeвaм вoдe у кoрито, а eво га јoпe прaзно.
нaмет м ’наслага навејаног снега, смет’. – Бiло е нaмeтa дo трi мeтера.
нaметnти нaметнeм свр. ’наметнути; враџбином навући на кога неку 

несрећу’. – Чаратaница нaметnла нa блaго, па нeмa варeникe.
намигiвати -iгујeм несвр. и уч. према нaмигnти. – Uнaј мuмак с eднoм 

iгрa, нa другu намiгујe.
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нaмигnти нaмигнeм свр. ’намигнути’. – Мuмак u колу iгрa, преко кoла 
нa цуру нaмигнu.

намiгуша ж ’женска особа која радо намигује, кокетира; жена лаког 
морала’. – Вiдe uнe намiгушe како кoло вoдi, а дo њe се мuмци вaтајu.

намuсуºти се намuсурiм се свр. ’намргодити се, намрштити се’. – Кaкi 
си гaдан, штa си се тaкo намuсуријo?

намутaвати -uтaвaм несвр. и уч. према намuтати. – Дaјдe да ти јa тo 
намuтaм, кaко си пoчeла, тi би тo трi дaна намутaвала.

намuтати -aм свр. ’намотати’. – Oснова се намuтa на врaтило. –Нaмутaна 
прeђа скiнuта са рaшка ти е кaнчo.

нaна ж в. мaтeр. – Нiје ми нaна u кући, oшла е кот кuншијицe на кaву.
нaпитати -aм свр. ’нахранити мало дете’. – Нiје га нег нaпитала, вeће 

зaспa.
нaпти нaпијeм свр. ’напити’. – Нaпiла се обoица: i oн, а нaпијo, бoме, и 

uнок свoг зeта.
~ се 1. ’угасити жеђ’. – Дaјдe ми да се нaпијeм вoдe. 2. ’постати пијан, 

опити се’. –Кaко се нaпијo, нe знa штa дiвaнi.
напуђiкати -aм свр. ’наговорити некога на неко зло’. – Напуђiкaјдe ћeну 

нa њ!
напuтити нaпuтiм свр. ’напутити, наговорити’. – Uн ме напuтијo да ти тo 

рeчeм.
нaрамак -aмка м 1. ’количина чега колико се може на руку наслонити 

и понети’. – Сaмо што сам oвaј eдан нaрамак дºвa дuњeла, свa ми се мaја 
нaсuла пiљевинe. 2. ’наручје’. – Кaко јој је дјeте uсoвно, а пoваздaн јој у 
нaрaмку.

нарanти нaрaнiм свр. ’нахранити’. – Мoрaм нарanти кºмке пºво нек 
пoђeм u поље.

нaратак -тка м (мн. нaраци) ’плетена папуча’. – Бaба ми исплeла још eдне 
нaратке.

нарoљати нaрoљaм свр. 1. ’засути, нагомилати’. – Нарoљало сњeга прeт 
шталoм, мoрaм га iћи кiдати. 2. ’изродити’. – Кoлкo uнaј нарoљa дјeцe, а 
нiђе нiшта нeмa.

~ се вулг. в. нaкитити се (2). – Дoшa ми u кућу, нарoљa се, па нiкaко 
oтiћи.

нарuкача ж ’врста женске торбице са украсним ресама’. – А uнe нарuкаче 
што су и жeне нuсле, бiле љeпшe нек oвe дaнас. (Ј) (РСАНУ–)

нaсaнкати се -aм се свр. ’насањкати се’. – Eсте ли се нaсaнкали вiшe, 
вaздaн се сaнкaте!
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натeсати нaтешeм свр. ’истесати у довољној количини’. – Iдeм натeсати 
пuну кiштру љuсaкa, да iмaм нeколка дaна.

натiкача ж ’мушка чарапа украшена везом’. – Мoј е дјeт iмa натiкаче са 
кuкицами и спuњицами, прaвe.

нaуснице ж пл. тант. ’кратко подрезани бркови, само у ширини носа’.
– Uнaј мoј кuншија iмa нaуснице ки Хiтлер. (РСАНУ~)

нафaлти нaфaлiм свр. ’нахвалити’. – Нaфaлi свoју снaју, вiшe ми дoдја-
ла, кo да јa нe знaм кaкa е.

нaфaљдати -aм свр. ’наборати, набрати тканину’. – Нaфaљдaј ми бoљe 
oвe кољeриће око рuкu. (РСАНУ–)

нацјeпати нaцјeпaм свр. в. исцјeпати. – Нацјeпала сам пuну дºвaрницу 
дºвa, iмаћу и свu зiму.

нaцјепкати -aм свр. дем. од нацјeпати. – Дuњeла сам нaрамак грaнчiцa 
да и нaцјепкaм нa ватру.

нaцмуlти се нaцмулiм се свр. према цмulти. – Штa јoпe цмuлiш, oћеш 
ли се eднoм нaцмуlти!

нашљoкати се нaшљoкaм се свр. в. нaкитити се (2). – Бio кот кoтла ђе се 
пeчe рaкија, па се нашљoкa, тeшко га кuћи oдвuкли.

нeва ж ’јетрва у међусобном ословљавању’. – Iмала сам eдну јeтрву, 
eдна дрuгu нeвoм звaле.

нeдотрпaн, -а, -о ’приглуп’. – А eст oвaј твoј нeдотрпaн, нe мереш му 
нiшта докaзати. (ДЛ)

нeдотупaван, -вна, -о в. нeдотрпaн. – Тoмe фaлi нeшто у глaви, бaш је 
нeдотупaван.

нeтјaк м ’нећак; сестрин син према ујаку’. – Дoћe ми сeстра и зeт и 
нeтјaци, па, eно, жeна прaвi тoрту.

нетјaкиња ж ’нећакиња; сестрина кћи према ујаку’. – Сeстрина мaлa, uнa 
мoја нетјaкиња, пoшла u шкoлу.

нетјaкињица ж дем. и хип. од нетјaкиња. – Дoђидe, нетјaкињице мoја, 
свoме uјaку.

нетјaчић м дем. и хип. од нeтјaк. – Жeно, дaјдe још eдну рaкију, eсам ли 
дoбијo дaнас нетјaчића ил њeсам.

нiти ж пл. тант. ’део ткачког разбоја кроз који се провуче основа да би 
се регулисало ткање’. – Пuкла ми eдна жiца, дoдaјдe ми е кроз нiти да е 
uвeжeм.

нuгa нuгла м (мн. нuглови) ’угао’. – Eно га тaмо у нuглу.
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нuжати се -aм се несвр. ’играти се ножевима; бацати ножеве са циљем да 
се забоду на одређено место’. – Дунeсидe uнaј свoј коричaнац да се нuжaмо. 
(Ј)

нuжице -iцa ж пл. тант. ’ножице, маказе’. – Дaјдe ми нuжице да зeру 
скрaтiм oвe пeртеле.

нuздрва ж ’ноздрва, носница’. – Затвoријo лaбрњу, па пuштa дiм кроз 
нuздрве.

нuкат нuкта м ’нокат’. – Дoдaјдe ми нuжице да осјeчем нuкте.
нuктић м дем. од нuкат. – Штa тoмe дјeтету не сјeчеш нuктиће, iзгребa 

се сaв по лiцу.
нuс нuса м ’нос’. – Ако ме нuс нe варa, бiће кiселoк кuпуса.
нuсат, -а, -о ’носат’. – Eст, брaте, гaдан: eм рoглав, eм нuсат.
нuсина ж аугм. и пеј. од нuс. – Кoлкa му е нuсина, трeбa му кºпан да е 

oбришe.
нuсић м дем. од нuс. – Љeпа ки лuтка: цºне oкице и мaћi нuсић.
нuсоња м погрд. ’носоња’. – Прaвi е нuсоња, вiдe му нuсинe кoлкa е.
нuш нuжа м ’нож’. – От нuжeвa iмaм eдну кuјицу и двa коричaнца.
нuшња ж 1. ’ношња’. – Нiје што е нaша, ал нaјљепшa е лiчкa нuшња.

2. ’одећа’. – Љeпа нa њoј нuшња, да си е сaмо вiдијo.

Њ
њeдра њeдaрa с пл. тант. ’недра; груди, прса’. – Стeгa слiку на њeдра и 

плaчe.
њiва ж *.– Чiјa е uнo њiва што е нa њoј нaкo дoбро жiто рoдло?
њивeтина ж аугм. од њiва. – Сaмo тºње по oвoј њивeтини, нe знaм штo 

е не uзорu.
њiвица ж дем. од њiва. – Вiдiш кaко е мaла oвa њiвица, а нa њoј uвјe 

нaјбољi кумпјeри.

О
обaздирати се -eм се несвр. ’обазирати се’. – Дoћерa се, iдe кроза сeло и 

свe се обaздирe да л га нeко глeдa.
облiзnти се oблiзнeм се свр. ’родити, донети на свет близнад’. – Ћeр ми 

се облiзnла, eто, двoе uнучaди одeднoм дoби.
oбојак oбoјка м ’комад дебље тканине, обично сукна, који се улаже у 

обућу’. – Лaдно ми, бoме, у oпaнцима, дaјдe ми uнe oбoјке.
oбрас -аза м 1. ’образ’. – Црвeни му oбрази o студени. 2. фиг. ’част, 

поштење; осећање стида’. – Кaко е iмa oбраза дoћи.
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обºван м ’човек густих, великих обрва’. – Ћoсaв чoек, а нaкi обºван.
oбршпица ж ’највиша грана на стаблу’. – Кoлкa е oбршпица на oвoј 

бuкви, iмаћу вoз дºвa.
оглaвнiк -iка м ’део опреме (улара или узде) који се ставља коњу око 

главе и за који се онда води’. – Прiватидe ми кuња да му мeтнeм оглaвнiк 
нa глaву.

оглaдnти oгладнiм свр. ’огладнети’. – Бio сам u шуми, sјекa дºва цјeлi 
дaн, бaш сам оглaднијo.

оглeдало с *. – Нa шта си нaлик, штa си тo oбuкa, ел нeмaш оглeдало?
огледaлце -а и -ета с дем. од оглeдало. – Ђe е uнo мaћo огледaлце, oћу да 

се брiјем, нe мерем брeж њега.
оглeдати се oглeдaм се несвр. *. – Ошiшала се, па се сaде пoваздaн oглeдa.
огњeница ж ’кухиња с огњиштем насред просторије’. – Свa чeљaт жiвила 

и јeла и спaвала u тoј eднoј сoби, огњeници.
oграда ж 1. *. – Eно i, мeћu oграду окo кућe. 2. ’ограђен део плодне земље 

(вртић, повртњак)’. – Aјд у oграду, ишчuпaј двјe-трi мºкве.
oградак -тка м ’каменито брдо, камењар’. – Не гuни блaго u тaј oградак, 

iмa змiјa.
одбаћoкати -aћoкaм свр. према баћoкати. – Јuчe сам се сврaћала кoт 

тебе, а тi већ нeђе одбаћoкала.
одрiгљати -aм свр. ’скинути риглин с врата, отворити, откључати их’.

– Њeсам мoгa uћи, врaта бiла зaригљaна, забoравла и је одрiгљати.
ожenти oженiм свр. ’оженити’. – Ожenли сiна, нeмa трi мјесeца, а eво 

сaт вeлe да се рaстa.
~ се ’оженити се’. – Кат се uнa њeгова цuра uдaла, uн се нaмa ожeнијo, i 

тo uзo њeну другaрицу.
oјаwти (се) oјањiм (се) свр. ’ојагњити (се)’. – Eно ми се oјаwла uнa 

лaњскa двiзица.
oка ж ’дрвена посуда одређене запремине; стара мера за течност, 

запремину и тежину (, kg)’. – Дунeсидe ми јoш eдну oку жiта.
oко с *. – Iмa цºне кoсе и цºне oчи.
Изр. сљeпo ~ ’слепоочница’. – Штa се дºжiш за сљeпe oчи, да те не бoлi 

глaва?
окумuшати -aм свр. ’окомушати; очистити, одвојити клипове од 

стабљике’. – Вiдe кuрuзa, нeћемо и шaлe окумuшати.
окопilти се окoпiлiм се свр. ’окопилити се, родити (за неудату жену 

или девојку)’. – Вeлe да се окопilла, а њeсам ни знaла да е бiла кuљава.
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oкрљак oкrљка м (мн. oкrљци, ген. oкрљaкa) ’окрњен, одломљен зуб’.
– Мoрaм зубaру да ми iзвадi oвaј oкрљак.
oлидба ж ’претерано дотеривање, лицкање, кинђурење’. – Uна и њeна 

oлидба, пoваздaн стoјi ус шпiгло, oглeдa се, доћeрaвa се, па кат oдe у сeло, 
нe дa нa се глeдати кaко е љeпа.
olти се oлiм се несвр. ’дотеривати се, уживати у властитом изгледу, 

лицкати се’. – Дoћерала се и љeпо oбuкла, нeкве стрuке мeтла oко врaта, па 
се oлi.
oлица ж ’особа која се оли’. – Uнa твoја ћeр прaвa oлица, нiшта нe рaдi, 

сaмо се доћeрaвa и oглeдa.
oмач м ’јело од теста у облику плочастих комадића печених и зачињених 

машћу’. – Oмач су жeне у рuкаткама нuсле кoсцима зa ужну. (ДЛ)
омoºти oмoрiм свр. ’оморити; обојити у црно’. – Ош iмати дoста кoрe да 

oмoрiш oвo мoе сuкно?
oпанак oпaнка м *. – Мoј е дјeт uвјe нuсијo oпaнке.
опaтрnти опaтрнeм свр. ’ударити, ошинути’. – Нeмoј да те опaтрнeм!

– мoја е бaба uвјe говoºла, а мi бјeш iс кућe.
oпута ж *. – Трeбаће ми јoш oпутe и тeркијe да зaвршiм oвe oпaнке.
oпутaш м (мн. опутaши) ’врста опанака: доњи део од телеће, а горњи од 

овчије коже’. – Прaвли нeкве опутaше, тo смо нuсли, нiје бiло цiпeлa ки 
дaнас.
oпћина ж ’општина’. – Днoпоље, Oравац, Бiровача, Нeбљуси, Дoљaни, 

тo е свe бiла лaпачкa oпћина.
oрас м ’орах’. – Iмaм u дворiшту дoбар oрас, ал ми нeшто нiје рoдијo.
oрасовина ж ’ораховина’. – Iмaм дoбрe oрасовинe, мoраћу стo oд њe 

нaправти.
oрле м ’орао’. – Лeти вaн, eно ти oрле oднесе кoкoш.
oрoс oрoза м ’дивљи петао’. – Бiла сам u шуми и вiдла oрoза.
oрцати (се) -aм (се) несвр. ’правити неред (за децу)’. – Изaђте тaмо u 

дворiште, па се тaмо oрцaјте, тuдa ми сaмо прaшину пo кући дiжeте!
oсјевина ж (обично мн.) ’мекиње, трице’. – Нaкупидe oсјевинe да нaрaнiм 

кoкоши.
oсјeн м ’сенка која настане заласком сунца’. – Кaко вiдiш рaдти, пa oсјeн.
oсмица ж ’временски период од осам дана’. – Мoрaм oвe oсмицe oтiћи да 

вiдiм мaтeр, бoлесна е.
oснова ж ’уздужне нити кроз које се проткива потка при ткању’. – Иза-

бeридe вuнe за oснову, па да пoчнeм с ткaњем, прoђе ми дaн.
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отаљiгати -aм свр. 1. ’с муком одвући’. – Кaко си мoгa тo тeшко сaм 
отаљiгати? 2. ’с муком обавити неки посао или без воље, на брзину’. – Eсте 
ли i тaј пoсa oтаљигaли?

отвoрило с ’калуп за прављење сира’. – Мoрaм oпрати отвoрило, да мeтнeм 
u њ oвaј сiр да ми се цјeдi.

открavти (се) oткрaвiм (се) свр. ’откравити; одмрзнути, отопити (се)’.
– Iдeм uњeти uнu лoпату да ми се oткрaвi кoт пећи, па ћу кiдати сњeк.

отрunти се oтрuнiм се свр. ’донети на свет тројке (за жене и животиње)’. 
– Снaја ми се отрunла, а већ iмa двoе дјeцe!
oћува м ’очух’. – Кат им је мaтeр uмрла, нiје прoшло двa мјесeца, oћува 

и oставиo, вeлe да се јoпe ожeнијo, да е uљез нeђе у Корeници.
ошпuºти се oшпuрiм се свр. ’ојагњити се (за једногодишњу овцу)’.

– Uнu oвчицу што се ошпuºла нe пуштaм с oстaлијем.

П
пaдела ж ’земљани суд’. – Пaделе се мeтале на трoнуге, навuче се жaра, u 

њима се вaрила варeника ил прaвла зaчина.
пaзуво с ’пазух’. – Нuсi нuвине пoт пазувом.
пaла и пaла ж ’штап којим се у игри, палању, одбацује лопта’. – Лeти 

кuћи по клiс и пaлу да се пaлaмо.
паламuдти -aмuдiм несвр. ’лагати, измишљати (изговоре)’. – Штa ми тu 

палaмuдiш, рeци поштeно!
пaлати се пaлaм се несвр. ’играти се пале: заобљена дашчица (клiс) 

удара се дрвеним штапом (пaла)’. – Мuмци су iмали нeкве дºвенe пaле, па 
се пaлали ш њiма.

пaлац пaлца м 1. *. – Eно га јauчe, слoмиo пaлац. 2. ’стара мера за дужину’. 
– Тaнак, нeмa u њему трi пaлца.

пaлeнта ж ’тврдо скувана каша од кукурузног брашна, качамак’. – Мi 
смо iмали нeкав гвoзденi кoтлић, u њему кuвали пaлeнту, тo нам је бiла 
глaвнa рaна.

пaљак пaљка м в. кaлача. – Дaјдe ми пaљак да uспeм јuвe.
пандºкnти пaндrкнeм свр. вулг. ’умрети’. – Лeти, бºжe, зoви дoктuра, 

eво ће пандºкнти!
пaнта ж ’греда која спаја рогове на кровној конструкцији’. – Спuшти ми 

uнe кuке с пaнтe дoље, нiжe, да oбјесiмо пoсјек.
панталuни м пл. тант. в. лaче. – Oшa на сaјам, а нa њему сuкненi 

панталuни и нuвa aљина.
пaнтити -iм несвр. ’памтити’. – Пaнтiм јa кат си тi бio мaћукнi.
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пaрац пaрца м в. вºснiк. – Кo би рeкa да смо тi i јa пaрци.
пaрип м в. кuњ. – Iмали смо двa дoбра пaрипа, ал и мoрали прoдати.
парiпати се -aм се несвр. ’скакати, играти се, ђикати (за коња)’. – Њeсам 

га дuго пuштала, па се сaде парiпa, нeш га шaлe uватити.
парiпина ж аугм. и пеј. од пaрип. – Oвa ми се парiпина пo дворiшту 

пaрипaла, свe ми двoрiште iскопa.
пaрица ж в. вºсница. – От свiјu мoијe пaрiцa, Мaра ми е нaјбољa дрuга.
пaрлати се -aм се несвр. в. дeрати се (2). – Дјeте ми се свu нoћ пaрлало, 

њeсмо oка склoпли.
пaсати -aм свр. 1. ’проћи’. – Кoлкo е врeмена пaсало да га њeси вiдла)?

2. ’попустити, уминути (о болу)’. – Пaсa ме зuп, нeћу ни iћи зубaру.
пaсторак -oрка м *. – Тo ми е мaћија, а вoлi ме ки рoђенoк сiна, а штa 

сам јој јa, пaсторак.
пaстoрка ж *. – Uдaле ми се и ћeр и пaстoрка, дoбро се uдaле.
пaстoрче -ета с (зб. мн. пaсторчaт) *. – Пºвa жeна от oвог мoк чoека uмрла 

и oстаvла ми пaстoрче, а свoe дјeцe нaс двое кaшњe њeсмо ни iмали. – Жeна 
ми довeла двoе пaсторчaди, а iмали смо кaшњe јoш двa сiна.

пaтока ж в. бºља. – Жeне су пaтокoм цaкла прaле.
пашaнац -нца м *. – Жeна ми iмала eдну сeстру, а њeн мuш, тaј мoј 

пашaнац, сa мнoм u шкoлу iшa.
пaшњaк м *. – Пригрaдли сeби гмaјинe за пaшњaк.
пaшо м хип. од пашaнац. – А uнaј њeгов пaшо, од млaђe свaстикe чoек, му 

дoђe брaт o теткe.
перiљак-љка м ’сунђер, крпица за прање посуђа’. – U стaрa дoба, oпaрaмо 

кумaдић пешкiра и тo нам бiјo перiљак, ш њiме сuде прaли.
пeртел м ’везица, узица’. – Мaлi ми пeртели, нe мерем зaслан свeзати.
пeрчiн -iна м (мн. перчiни) ’дуга, густа везана коса код девојака или 

жена’. – Мaћiм цuрицами вeжu кiкице, а цuре, бoме, iмајu дuге кoсе, нuсe 
перчiне.

пeтњaк м 1. ’каљ на зиданој пећи’. – Зiдали пeћи од нeквијe пeтњaкa.
2. ’земљани лонац за гајење цвећа, саксија’. – Iспa ми пeтњaк из рuкu, ал 
сaмо зeру пuкa, eно јoпe цвјeћа u њему. (Ј)

петрeуље с ’петролеј’. – Uтрнће се лuћeрда, прiлiјдe зeру петрeуља.
пeтровача ж ’назив за јабуку која сазрева о Петровдану’. – Мaло е кo кoд 

нaс iмa тe рaнe јaбуке, пeтроваче.
пeћина ж ’пећина’. – Вeлe да iмa дuoвa у uнoј пeћини.
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пецaна ж ’помоћна зграда у дворишту у којој се обично пече печеница 
или ракија, са бетонираним подом (за разлику од бaјтe, у којој је земљани)’. 
– Eно i у пецaни, пeкu рaкију.

печeница ж ’печено прасе (на ражњу)’. – За Бoжић смо uвјe пeкли печeницу: 
прaсе на рaжањ, па на пријeкладе, па oкрећи!

пeшкiр -iра м *. – Дaјдe ми пeшкiр да се oбришeм.
пешкiрић м дем. од пeшкiр. – Eно ти uнaј пешкiрић за лiце.
пiждºти пiждрiм несвр. ’пиљити, продорно гледати у кога’. – Штa 

пiждрiш u ме?
пијaндура ж и м погрд. ’пијаница’. – Пијaндуро eдна, oш ли се iкад 

дoзвати пaмeти?
пiјаница ж и м ’пијаница’. – Вiдe uнe пiјаницe, кaт се бºжe нарoљa, нiје 

нек свanло.
пiло с ’животињска мокраћа’. – Њeсмо трi дaна чiстли пiло, мoрaмо га 

изнuсти по шљивaру.
пiљак пiљка м ’заобљен или округао каменчић’. – Нaкупи пiљaкa, па 

ћемо се пiљати.
пiљaр м ’трговац који продаје своју робу на тезги’. – Вeлi uнaј пiљaр да 

е oд јутрoс прoдa трi џaка кумпјeрa.
пiр м в. свaдба. – Прaвли пiр, бiло стoтину пiрџiјa. (Ј)
пiрга ж ’пиргаста, шарена домаћа животиња (обично кокош)’. –Iмала 

сам јa пiргастe кoкоши, свaкoк пeрја нa њима бiло.
пiргаст, -а, -о ’који је прекривен разнобојним перјем, шарен (обично 

за кокоши)’. – Uвјe сам дºжaла пiргастe кoкоши, љeпшe и је глeдати пo 
дворiшту.

пiргaш -aша м ’пиргаста домаћа животиња (обично петао)’. – А iмала 
сам eднoк пиргaша, кaкi е тaј бiјo uсoван, њeси му смio прiћи, нaмa скaчe, 
oће u очи.

пiрти пiрiм несвр. ’дувати (о ветру)’. – Пiрi бuра и сњeк вијoрa.
пiрџија м в. вuк (2). – Прeд јутро се пiрџије нaкресaле, вeсeље и пјeсма 

бiли до зoрe.
пiтати -aм несвр. ’хранити мало дете’. – Ако нeће пoсати, а тi га зeру 

прoвaј пiтати.
пiти пiјeм несвр. *. – Вiдe uногa, пiјe рaкију кaнда е вoда.
пiћа ж ’храна за стоку, крма’. – Пiћа ти е слaма и сјeно iзмјeшано.
пiшуља ж 1. ’мало женско дете које још мокри у пелене’. – Пiшуљо 

мaлa, јoпe си свa мuкра! 2. погрд. ’женско дете, девојчица’. – U њега трi 
пiшуље вeће, а жeна му јoпe нuсeћa, oћe сiна!
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пјaн, -а, -о ’пијан’. – Нe мере oдати, eно га пјaн ки зeмља!
плaдањ -дња м ’тањир’. – Уклaди ми зeру јuвe у плaдањ.
плaкати -чeм несвр. *. – Кат oдeм, нeмoј плaкати зa мнoм, еси чuла!
плaнина ж ’планина’. – На вºу плaнинe још iмa сњeга.
плaнiнка ж ’домаћица која је задужена за обављање свих послова у 

кући’. – Нaс двије јeтрве, свaкa eдну oсмицу бiла плaнiнка: тa е uндa кuвала, 
мјeсла крuв, мuзла крaве, спрeмала пo кући, а дрuгa iшла u поље. Тaкo се 
мјeњале свaкe oсмицe.

плaта ж (ген. мн. плaтa) ’плахта’. – Плaте су жeне iсто ткaле, от пaмука 
и кuчинe.

плaтица ж ’даска или сто прекривен плахтом на који се полаже мртвац у 
кући’. – Спрeмaј плaтицу, дoктuр вeлi да нeће још дuго. (ДЛ)

плaтица ж дем. од плaта. – Ткaле су жeне за дјeцу, за љuље дјeтињe, 
нeкве мaћe плaтице.

платuрина ж аугм. од плaта. – Дaјдe ми кaкву платuрину, сaмо да бaцiм 
прекo себе, врућiна ми.

плaца ж ’пијаца’. – А пiљaри и тºчкиње су uнi што прoдајu рoбу на 
плaци. (Ј)

плaч м *. – Чiм спoмeнu њeгово iме, uна нaмa u плач.
плaча и плaчка ж ’плачљива женска особа’. – Вiдe плaчe, пo цјeлу нoћ 

не прeстаје плaкати.
плaчкеша ж погрд. в. плaча. – Плaчкешо eдна, нiје те срамoта плaкати, 

вiдiш кoлкa си!
плaчко м ’плачљива мушка особа’. – Штa плaчeш, њeси вaљда тi плaчко 

ки oвe пiшуље.
плaчкоња м в. плaчко. – Дaјдe бoцу плaчкоњи да се uмiрi, eно се зацeнo 

от плaча.
плaчкуља и плaчкуша ж в. плaча. – Кaкa си бaлава, oбриши се, плaчкуљо 

eдна!
плaчљив, -а, -о *. – Плaчљивoг дјeтета, дeрњa се по свu нoћ.
плaчљивац -вца м в. плaчко. – Кат је бio мaлi, бio плaчљивац, а бoме, 

бiјo гºлат.
плaчљивица ж в. плaча. – Њeсам нiђе вiдла тaкe жeне: пoваздaн плaчe и 

aјмeчe, прaвa плaчљивица.
плaчњава ж ’велики плач’. – Aјмe, дaнас плaчњавe на сaрани, њeсам 

дaвно тaкu вiдла, грoто јaднa.
плeсти плeтeм несвр. *. – Плeтe ми бaба нeкву мајeтину већ трi мјесeца, 

нiкaко да зaвршi.
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плeћа ж (мн. плeћа) ’плећка’. – Жiгa ме пoт плећoм.
плiк м в. мiјuр. – Загнuијo му се плiк, мoраће код дoктuра.
плoвати се плoвaм се несвр. ’играти се плочастим каменчићима; правити 

’жабице’ на површини воде’. – Нe мерем нaћи љeпe плoчицe да се плoвaмо, 
вiдијo би тi кoлкo жaбiцa нaправiм.

плoт плoта м ’ограда од плетеног прућа’. – Огрaдли бaшчу плoтом од 
љeскова прuћа.

плoчица ж 1. дем. од плoча. – Дoбијo злaтнu плoчицу. 2. ’плочаст каменчић’. 
– Љeпe плoчицe за плoвaње.

пљuвати пљuјeм несвр. *. – Нeмoј ми тu пљuвати, изaђи вaн.
пљuвaчка ж *. – Нeмoј гuтати тu пљuвaчку, eво ти пљuца.
пљunти пљuнeм свр. ’пљунути’. – Пљuнo ме uнaј клaпчић, чiјi ли е?
пљuца ж ’плитка посуда с лугом у коју се пљувало, пљуваоница’. – Дo дaј-

дe дјeду пљuцу, јoпe кашљuцa и пљuцкa.
пљuцкати -aм несвр. према пљuвати. – Eво ти пљuцe, па u њu пљuцкaј!
пo (у именичкој служби) непром. ’пола, половина’. – Вeлi да ће се врaтити 

зa пo сaта.
поaрати пoaрaм свр. ’похарати, уништити, опустошити’. – А uсташе ђе 

прoђu, свe поaрајu.
пoбошка прил. ’с бока, са стране’. – И дјeца су јeла кат и вeликi нaрот, 

само пoбошка сјeдли.
повeзача ж ’танка марама којом су жене покривале главу, а преко ње 

везивале другу – рубац’. – Зiми су жeне нuсле нeкве повeзаче, па прекo њi 
рuбац.

пoвоскi, -a, -o ’који је подмазан’. – Кuншија ће стiгнти прiје нaс, њeгова 
су кoла пoвоскa.

пoвршица ж ’смрзнут, тврд снег по којем се може ходати’. – Кат се дoбро 
смºзнe, iдe се по пoвршици, нe требајu ти кºпље.

подбaчати (се) пoдбaчaм (се) несвр. и уч. према подбoчти (се). – Кoлкo 
су шљiве рoдле, одлuмће се oгранак, мoраћу га јoпe подбaчати.

пoдбoчањ -чња м ’штап, комад дрвета, рашљаст с једне стране, којим 
се што подбача’. – Мoрaм iћи u шуму uсјећи пoдбoчањ, eно ће ми се uнaј 
oгранак одлuмти.

подбoчти пoдбочiм свр. ’подбочити, подупрети’. – Eно ми се сјeно 
накрivло, мoрaм га чiме подбoчти.

~ се ’подбочити се, ослонити се руком о што’. – Штo се uнa жeна нaкo 
подбoчла, o чем uна мiслi.

пoдвеза ж *. – Лaбаве ми пoдвезе, спaдајu ми чaрапе.
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пoдвољак -oљка м ’подваљак’. – Нiје uн тaкo дeбo, ал iмa вeлику глaву 
и пoдвољак.

подјетiwти -eтињiм свр. ’подетињити’. – Мoја бaба скрoс подјетiwла.
подмијuрти (се) -iјuрiм (се) свр. ’покрити се мехурима, подмехурити 

се’. – Пuне јој рuке мијuрa, кaко јој се тaкo подмијuºло?
пoдница ж ’даска којом је што попођено’. – У стaријeм кuћами бiле дo пo 

сoбe пoднице, а oт пo зeмља.
подoјити пoдојiм свр. *. – Eно ти дјeте кeњкa, зaспаће бoљe кад га 

пoдојiш.
пoдочњaк м (обично у мн.) *. – Цºнe јој се пoдочњaци, а и нaдули се, 

бoме от плaча.
пodти пoдiм несвр. ’подити, стављати под’. – Кiша е, нe меремо на вaни 

нiшта рaдти, aјмо oвu сoбу пoдти.
подuмјeнта ж ’темељ; прва, почетна греда у коју су укопавани дрвени 

стубови, а између њих слагана брвна’. – Eво ми oвa подuмјeнта сaгњәла, 
мoраћу трaжти љuде да ми е прoмјeнe.

пoдушје с ’обредно гошћење после погреба на успомену умрлога’. – Кo е 
нeкоме oд рода или кoга бoлi сºце, тe жeне uндa бuгарe. Тaкo до пoднe бuдe, 
до eдан сaт, uндa дoлазi нaрот тu, на пoдушје. (ДЛ)

пoзгуºти се пoзгурiм се свр. ’погрбити се’. – Штa е uномe дјeду кат се 
нaкo пoзгуријo?

пoјата ж ’шупа за сено’. – Iмa ли ђe дјeцe да iдu чeпати сјeно у пoјати, 
да убaцујeмо?

поклепaвати -eпaвaм несвр. 1. ’клепањем оштрити’. – Штa тoлкo 
поклeпaвaш тu кoсу! 2. ’упадати коме у реч, не дозвољавати му да доврши 
мисао’. – Тaј лaбрњу не зaтвaрa, вaје поклeпaвa дрuгe.

поклeпати -aм 1. ’клепањем наоштрити’. – Ђe ми е клeпац да зeру 
поклeпaм кoсу? 2. свр. од поклепaвати (2). – Нiје мoгла вiше слuшати 
њeгово шукeтaње, па га е пoклепaла.

пoклепoрти м пл. тант. ’дуги и широки зулуфи (до врата)’. – Стaрi су 
љuди нuсли пoклепoрте и дuгачкe бºчине.

покoсти пoкосiм свр. ’покосити’. – Свu сам лiваду покoсла што сам 
iмала.

пoла ж (обично мн.) ’кромпир пресечен на два дела, посољен и печен у 
пећници или под пеком’. – Дaј тi мeни слaнинe, бaсe и пoлa, пuшти колaчиће!

пoлaпан, -пна, -о ’похлепан’. – Eст пoлaпно oвo дјeте, њeсам нег мeтла нa 
стo, вeћ грaбi сeби.
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полoкати пoлочeм свр. ’похлепно лочући попити, испити све’. – Свaºла 
сам цeки скрoп, eно е свe пoлокa.

пoљана ж *. – Iмa, eно, свaкаквoга цвјeћа на uнoј пoљани.
пољaнак -нка м хип. од пoљана ’мала пољана’. – Iграјu се и гaњајu по 

пољaнку.
пoљаница ж дем. од пoљана. – Лeжaли и зaспaли на пoљаници, а ми се 

пiтaмо ђe су!
пoље с (ген. мн. пoљa) ’обрађен и засејан комад земље, ораница, њива’. – Eно

смо ти свe iзорaли, ош штa сiјати u пољу дoгодинe?
пoмрчина ж ’помрачина’. – Нек ђaвo нaђe пuт по oвoј пoмрчини.
помuдºти пoмудрiм свр. ’помодрети’. – Рuке му помuдºле o студeни.
пoмусти -uзем свр. *. – Чeкaј да помuзем крaве, па ћу i јa u поље.
пoнитити се -iм се свр. в. пoзгурти се. – Вiдe ал се uнaј јaднiк пoнитиo, 

нe мере oдати брeс шљакe.
пoпара ж ’јело начињено од старог хлеба, попареног и замашћеног’. – Прi-

је нек oдeмо блaгу, јeдемо из вeликe здјeлe пoпарe ил зaчинe, нeмa дрuгoк!
поплeћaш -aша м ’велика хеклана марама која се носила преко леђа, 

огртач’. – Нe требa ми кaпuт, дoста ми е oвaј поплeћaш.
пoсати пoсeм несвр. и свр. ’сисати’. – Кaко е пoсала, тaкo е зaспaла.
пoсјек м ’свињче, говече које се закоље за зиму и месо од њих’. – Вaрћу 

кuпус, скiнидe зeру пoсјека и дунeси кумпјeрa.
пoстoлница ж ’подна греда у кући, изнад подрума у којем је била стока’. 

– Улeкњујu нам се oвe пoднице, мoраћемо мјeњати пoстoлнице, сiгuрно су 
сaгњiле. (ДЛ)

пoт пoда м 1. ’под’. – Oбриши пoт да мeтнeмо кºпане. 2. ’строп, таваница 
на старим кућама од греда и дасака’. – Зaчадиo ми пoт, мoрaм га прaти. 3. ’та-
ван’. – На пoду смо сuшли слaнину и пoсјек, дºжaли жiто и свaшта.

пoтка ж ’попречне нити које се уткивају у основу при ткању’. – Бiће ти 
дoбра пoтка за ткaње от oвe вuнe.

потпoдти пoтподiм свр. ’потподити, ставити под’. – Iмaш ли дoста 
дасaкa да и oвu сoбу пoтподiш?

потпuтити пoтпuтiм свр. в. напuтити. – Нe би се сaм тoгa сјeтијo да га 
нeко нiје потпuтијo.

потрaгљив, -а, -о ’који јури (туђе) жене’. – Гuни га врaгу, тaј е потрaгљив! 
(Ј)

потрaгљiвша м ’човек који јури за женама, женскарош’. – Њeси лuда да 
њeму вјeрујeш – тaј ти е нaјвећi потрaгљiвша у сeлу. (Ј)

пoћерати -aм ’потерати’. – Пoћерaјдe тe кoкоши да нe идu u вртa.

– 64 –



797Из лексике источне Лике

почiвати пoчiвaм несвр. ’гасити се, нестајати (за звезде)’. – Звјeзде с 
вeчери грањiвајu, а прeд јутро почiвајu.

пошарuметити се -iм се свр. ’постати збуњен, пореметити се’. – Чiм њu 
вiдi, нaмa се сaв пошарuметi.

пошљoкати пoшљoкaм свр. вулг. ’испити, попити’. – Кaд је бºжe свu uнu 
ракијeтину пошљoкa?

прaкљача ж ’даска којом се туче, млати веш при прању’. – Млaтi uнoм 
прaкљачoм по вeшу, дuшу ће му iзвадти.

пракљaчати -aм несвр. ’млатити веш пракљачом’. – Штo тaкo јaко 
пракљaчaш, испaраћеш тo.

прaмeнка ж ’врста овце оштре вуне која виси у праменовима’. – Дaј ми 
eдну мeриму, дaћу ти двiје прaмeнке зa њу.

прaнбаба ж ’прабаба’. – Кад је мoја мaтeр бiла нuсeћa сa мнoм, uмрла е 
прaнбаба, eто, нiје јaдница дoчекала свoе пºвo праuнуче.

прaндјет -еда м ’прадеда’. – Прaндједа сам uпaнтла, бiло ми е пeт годiнa 
кад је uн uмрo.

прaпорац -oрца м (обично у мн.) *. – А на кuњскe aјмове мeтнeмо 
прaпoрце, па звoнe.

прaсац -сца м *. – Кaко ти е нaкo дeбo прaсац, чiме га рaнiш?
прaсе прaсета с (супл. мн. прaсaт) *. – Утeкло ми eдно прaсе, нiкaко га 

uватити.
прaсица ж ’прасица’. – Iмaм прaсицу, нiје ми скoтна, бiће дeбљa нек 

прaсац.
праuнук м *. – Мoја е прaнбаба дожiвла да вiдi пeт свoијe праuнuкa.
праuнука ж *. – Пaзла е праuнуку дo смрти свoe.
праuнуче -ета с (зб. мн. праuнучaт) *. – Жiвла е стo годiнa, вeлe, iмала 

двaнaјст uнuкa и трi праuнучета.
праuнучић м дем. од праuнук. – Нiје прoшло двa мјесeца кaко јој се 

праuнучић рoдијo, бaба uмрла.
праuнучица ж дем. од праuнука. – Бабeтина стaрa нiје нiког вoлила, нек 

свoју праuнучицу, свi се тoмe чuдли.
пºга ж ’пржени јечам који се меље и служи место кафе’. – Њeсмо uвјe 

iмали кaвe кi сат, него пºжли јeчам, пºгу прaвли.
прдaчина м вулг. ’ружан, стар човек’. – Вiдe стaрe прдaчинe ђe се u цуру 

зaгледa.
Прeводница ж ’звезда Даница’. – Глeдaј тaмо, uнo ти е Прeводница, uна 

прeводi Влaшчиће.
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преглaдnти прeгладнiм свр. ’прегладнети’. – Кoлкo сам се умoриo и 
преглaднијo, нe мерем сaде ни јeсти.

прeгршта ж ’прегршт’. – Eл ти дoста трi прeгрште брaшна?
прeђа ж *. – Eно е, намuтaвa прeђу на рaшак.
прeјести се прeјем се свр. *. – Нe мерем ни зiнти кoлкo сам се прeјo.
преждeрати се прeждерeм се свр. пеј. в. наждeрати се. – Бoме сам се 

прeждерaла, нe мерем се прeгнти.
прeкладе прeклaдa ж пл. тант. ’гвоздена направа на ногарима на коју 

се наслањају дужа дрва на огњишту’. – Кuт си мeтала oвo тeшко дºво на 
прeкладе, па се вaтра згuшла.

прекумuшати -aм свр. в. окумuшати. – Eси ли тi прeкумушaла кuрузе?
прeлада ж ’прехлада’. – Чuвaј се тi, мoре и прeлада бiти oпaсна.
прелaдти се прeлaдiм се свр. ’прехладити се’. – Штa шмºчeш, њeси се 

вaљда јoпe прелaдијo?
прelти прeлiм несвр. ’ићи у прело, забављати се’. – У њiовoј се кuћи 

свaкe вeчери прelло, iскупe се мuмци и цuре, бuдe пјeсмe и шaлe дo пo нoћи.
прeло с ’вечерњи састанак сеоске младежи ради обављања неког посла 

или ради забаве’. – Нa тијeм нaшијeм прeлима uвјe се пјeвало, свe се oºло.
прeља ж ’жена која преде’. – Њeсам ти јa нeкa прeља; глeдала кaко дрuгe 

прeдu, па i јa пoчeла.
прерanти прeрaнiм свр. ’прехранити’. – Нeћу прерanти блaго, iмaм сaмо 

зeру сјeна.
прeслица ж ’преслица’. – Шпiчица у прeслицу, прeслица у шврaчицу, а 

шврaчица iдe у врaтило.
прeсти прeдем несвр. 1. *. – Мoја е снaја oд мене свe наuчла: и прeсти, и 

ткaти, и плeсти, и свe. 2. ’испуштати звукове ниског тона (за мачке). – Угњe-
здијo ми се у крiлу и прeде.

преудaвати (се) -uдајeм (се) несвр. и уч. према преuдати (се). – Удaвала се 
и преудaвала, нe зна ни сaма кoлкa пuта.

прeудаја ж *. – Дојaдла ми вiшe и uна и прiча о њeнoј прeудаји.
преuдати (се) -aм (се) свр. *. – Њeсу вolли зeта, па ћeр зa другoга прeудaли.
прeумити -iм свр. ’заборавити, сметнути с ума’. – Сјeћaм се да си ми 

рeкa, штa ћу кат сам прeумијo.
прeчкaш -aша м ’дебели, вунени прекривач за кревет, обично шарен’.

– Oвaј прeчкaш ми е љeпшi от биљaцa, вiдe сaмо шaрa нa њему. (Ј)
прeша ж ’журба, хитња’. – Кaкa е прeша, кuд лeтiш?
прiглавак -aвка м в. нaратак. – Вeлики ми oвi прiглaвци, мoраћеш ми 

исплeсти зeру мaњe.
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прiлика ж 1. ’прилика’. – Дoћу кoт тебе пºвoм прiликoм. 2. мн. ’услови 
живота, околности’. – У кaквијeм се нeкадa прiликама жiвло. 3. ’онај који у 
свему одговара, који је пар коме (обично о удавачи и младожењи)’. – Нiје тaј 
прiлика зa те, вiдiш кoлкo е стaријi.

прiлога ж ’дебље дрво на које се при ложењу ватре наслањају ситнија 
(на огњишту)’. – Наслaжидe љuске ус прiлогу и запaли вaтру. (ДЛ)

приложeтина ж аугм. од прiлога. – Кaко си uвuкa вoлкu приложeтину u 
кућу, нe мерем прoћи окo ватрe. (ДЛ)

прiложица ж дем. од прiлога. – Кuд ми дoнесе вaкo малeну прiложицу, 
нe мерем нiкво дºво нa њu ослonти. (ДЛ)

присмuчти прiсмучiм свр. ’појести што уз хлеб или умачући хлеб у 
јело’. – Iмa ли штa да зeру прiсмучiм ил ћу мoрати сuвoк крuва?

прiторак -oрка м ’тор направљен поред куће за овце или прасад’. – Uће-
рaјдe oвце ис прiтoрка u шталу, нoћас ће кiша.

прјeснац и прјeснац -aца м ’колач начињен од сира и јаја, печен под 
пеком’. – А мi, нaкo глaдни, навaли на uнaј врuћ прјeснац и по шoљу 
варeникe, мiлi Бoже, ал смо тo вoљели. (Ј)

пºња ж (обично мн.) в. дрuња. – Пoкупидe тe пºње да и нuсiм запaлти, 
да ми тuдa не смeтајu.

пºњaв, -ава, -о в. дрuњaв. – Мeтнo нa глaву нeкву пºњавu капeтину и oшa 
у сeло.

пºњавац -aвца м в. дрuњавац. – Јaднi uнaј пºњавац, нeко му дa нeкву 
стaрu капuтину и тaкo матрaкa кроза сeло.

пºњавица ж в. дрuњавица. – Uнa пºњавица пiждрi u ме кад гoд прoђeм 
тuдa.

прњeтина ж аугм. од пºња. – Скuпла сам, eно, пo ајaта прњeтiнa, па ћу 
дaти прoсјaцима кад нaiђu.

пºњица ж 1. дем. од пºња. – Нeмoј бaцати тe пºњице, трeбаће нам да шта 
oбришeмо ш њiма. 2. ’дечја одећа’. – Oстало е мeни пrњiцa oд мoг мaлoг, 
дaћу тeби кад рoдiш.

пºњо м в. дрuњо. – Јaднi uнaј пºњо, нaкi пºњaв сaмо oдa oт кућe дo кућe.
провиђaвати (се) -iђaвaм (се) несвр. ’видети кроз што, провидети се’.

– Eво се зeру пoчeло провиђaвати, сaт ће и свanти.
прогaтати прoгaтaм несвр. ’мало гатати, прорицати, погађати’. – Прoгaтaј 

ми сaн, нeшто сам гaдно сaњaла.
прожaрати прoжaрaм свр. од жaрати. – Ђe си мeтnла мaшу да зeру 

прoжaрaм вaтру?
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прolти прoлијeм свр. ’пролити’. – Пaзи кaко нuсiш тu кaнту, прoлћеш тu 
вoду пo себи.

~ се ’угасити се, нестати (за звезде)’. – Eно се јoш eдна звјeзда прoлiла.
прољeвати прoљeвaм несвр. и уч. према прoлти. –Нeмoј ми тuдa 

прољeвати, eсам ли мaлоприје oбрисала.
~ се несвр. и уч. према прoлти се. – Свaкe вeчери глeдaм кaко се звјeзде 

прољeвајu.
прoносак -ска м ’прво јаје које снесе млада кокош’. – Вiдe кoлкi е 

прoносак от oвe пiргастe.
прoпланак -aнка м *. – Oдали смо крoс шуму и одмaрали се на eднoме 

прoплaнку.
прoсац -сца м *. – Iдu прoсци прeко поља, јoш се нe видe, ал се чuјe њiва 

пјeсма.
прoсјaк м *. – Uнaј сирoмaк, прoсјaк, жiвi от uногa шта му љuди дaдu.
просјaкиња ж *. – Грoта е глeдати, uнa просјaкиња дјeте у нaрамак и 

прoсi.
просјaчти прoсјaчiм несвр. ’просјачити’. – Iдe просјaчти, а нeће да се 

uватi мuтикe.
просмијaвати се -iјaвaм се несвр. ’разведравати се (о времену)’. – Цјeлo 

јuтро тмuрно, а eво се сaде зeру просмiјaвa.
прoсти прoсiм несвр. 1. ’молити, тражити милостињу’. – Iдe пo кућама 

и прoсi. 2. ’(девојку) тражити пристанак за брачну заједницу’. – Oшли у 
Корeницу прoсти цuру, ал је њeсу испрoсли.

прошкaпати прoшкaпљe(м) несвр. ’поквасити ситним капљицама, мало 
пошкропити’. – Eво ми кiша прoшкaпљe нa пот, мoрa да ми е нeђе цiгла 
пребијeна.

прoшња ж 1. ’просјачење. – Дојaдиo ми вiшe uнaј сирoмaк и њeгова 
прoшња. 2. ’просидба, прошење’. – Скuпла се рoдбина мuмкова, oдоше кoт 
цурe у прoшњу.

прoштац м (ген. мн. проштaцa) ’даска, летва као део прошћа, ограде’. – О 
тaнкијe, љeсковијe грaнa нaправiмо проштaце.

прoшће с зб. им. од прoштац ’ограда око куће састављена од вертикално 
постављених проштаца и две попречне даске (жиоке)’. – Окo кућe бiло 
прoшће, а uлазли крос стрuгу, скiнeш гuжву и uђeш.

пºпнаст, -а, -о ’који се лако мрви, расипа; прхак’. – Штo си нaправла вaкo 
пºпнасту пaлeнту, знaш да јa бoљe вoлiм бoтасту.

пºси пºсi ж пл. тант. ’прса’. – Нaдуле му се пºси, oће да пuкнe.

– 68 –



801Из лексике источне Лике

пºскуља ж ’врста плаве, ситне шљиве’. – Кoлкo е рoдла oвa пºскуља, свe 
пoпадаше, а нe знaм штa би oд њi кат су сiтне, сaмe шпiце.

пºскуљица ж дем. од пºскуља. – Лaни сам oвu пºскуљицу усaдла, eно е 
вeће рoдла.

пºст м *. – Пºсти му uвјe нaтекнu од врућiнe.
прстeњaк -aка м ’прстеник’. – Oшта ти е тaкo помuдријo прстeњaк?
пºтина ж ’пртина, угажен пут у снегу’. – Мi кiдaмo пºтину, а изa нaс 

вијoрa и зaмећe.
пºтиница ж дем. од пºтина. – Iшла би у прeло, ал ми е слaба пºтиница, па 

се бoјiм забaсаћу u сњeг.
пºтити -iм несвр. ’носити, теглити’. – Штa тo дјeте uвјe пºтiш у нaрaмку, 

oдвaли ти рuке.
пºшут м ’осољен и осушен свињски бут, шунка’. – Кaкa шuњка, њeси тi 

прoвa лiчкoга пºшута!
пuница ж ’пуница, ташта’. – Кад је тaст uмрo, пuницу смо мoрали довeсти 

сeби.
Изр. млaдa ~ ’супруга жениног брата’. – Жeнина мaтeр ми дoђe стaрa 

пuница, а шурјaкова жeна – млaдa пuница, тaкo е тo кoд нaс.
пuњава ж ’поњава; грубо откан простирач’. – Прoстри пuњаву да рeдимо 

жiто.
пuпaш -aша м ’биљац који има пупице – нити које нису до краја извучене’. 

– Пупaшима смо звaли uнe биљaце што су iмали пuпице, кa рuпице. (Ј)
пuпица ж (обично у мн.) ’вунене нити од којих је сачињен биљац, с оба 

краја увучене’. – Iзвuкле ми се нeколке пuпице, дaјдe ми iглу да и нaмa 
увuчем. (Ј)

пuтар пuтра м ’маслац’. – Жeне су од варeникe и слaкe прaвле пuтар, у 
стaпу.

пuтити пuтiм, гл. им. пuћeње несвр. ’наговарати (обично на зло)’. – Сaмо 
тi њeга пuти, свe ћу јa рeћи ћaћи!

пuтић м дем. од пuт. – Oвијeм пuтићом uвјe iдeм у прeло.
пuце -ета с (зб. мн. пuцaт) ’дугме’. – Нeђе ми пaло пuце с капuта, мoраћу 

дрuгo мeтnти.
пuштати -aм несвр. и уч. према пuштити. – Да њeси пuштала oвце, 

пoешће ми кuпус!
пuштити пuштaм свр. ’пустити’. – Мoрaм пuштити крaве да iдu u пашу.
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Р
разавiјача ж ’дугуљасто, ваљкасто, глатко дрво којим се тањи, развија 

тесто при мешењу; оклагија’. – Дaјдe ми тu разавiјачу да рaзавијeм тјeсто за 
пiту.

разблuдти рaзблuдiм свр. ’размазити’. – Пoваздaн кeњкa, разблuдли га, 
нaвикa да га нuсајu.

разбuдти рaзбuдiм свр. 1. ’разбудити’. – Њeсам се јoш разбuдијo, мoрaм 
се јoпe umти. 2. в. разблuдти. – Нe ваљa дјeте чuдо разбuдти, пuшти га нека 
плaчe, слaђe ће зaспати.

развјенчaвати (се) -eнчaвaм (се) несвр. и уч. према развјeнчати (се).
– Кaко пaнтiм, oвaј е iстi мaтичaр и вјенчaвa и развјенчaвa.

развјeнчати (се) -aм (се) свр. ’развенчати, развести (се)’. – Iшли код 
мaтичaра у Гoспић да и развјeнчa.

рaзговoран, -рна, -о ’који радо и лепо прича, говорљив, речит’. – Кºшан 
и uредан мuмак, а да чuјeш кaко е рaзговoран!

разгºnти рaзгrнeм свр. ’разгрнути; размаћи, растурити унаоколо оно 
што је згрнуто, скупљено на гомилу (жар, пепео, снег)’. – Разгºнидe зeру 
жaра да се не uтрнe вaтра.

рaзгртати -ћeм несвр. и уч. према разгºнти. – Кu ћеш тuдa крoс сњeк, 
вiдiш да сам рaзгртo, eто пºтинe.

разљeвача ж в. кaлача. – Uзмидe јој тu разљeвачу, вiдiш да прoсипa, 
uспи јој тi. (Ј)

размiтити рaзмiтiм свр. в. разблuдти. – Нeмoј му свe пuштати, 
размiтићеш га.

рaјтoзне ж пл. тант. ’врста мушких панталона од дебелог сукна, уске од 
колена наниже’. – Кад дјeт пoђe на сaјам, обuче рaјтoзне и гuњ.

рaкија ж *. – Eднe смо гoдинe iмали чeтрeс кoтлoвa рaкијe.
ракијeтина ж аугм. од рaкија. – Oвi љuди uвјe пјaни, сaмо iдu oт кућe дo 

кућe, а пuно сeло ракијeтинe.
рaна ж ’храна’. – Пoле и бaса су прaвa лiчкa рaна.
рanти рaнiм несвр. ’хранити’. – Eво, рaнiм oвu пiлaт, дoбро и рaнiм, ал 

нeшто слaбо рaстu.
распeчти рaспeчiм свр. ’разрогачити, широм отворити (очи, уста)’. – Ра-

спe чијo uста oд ува дo ува.
рaспорац -oрца м ’распон, пречага уз разбој која служи за равномерно 

одржавање ширине ткања’. – Пoмјери рaспорац да нe сuзiш ткaње.
рaстiк -iка м ’храстов гај’. – Пuшти кºмке у рaстiк да се нaједu жiра.
рaстић м ’храст’. – U тебе, бoме, дoбријe рaстiћa, iмаћеш чuдо жiра.
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рaстовина ж ’храстовина’. – Iмaм дoбар рaстић, пoсјећу га и от рaстовинe 
пoднице нaправти.

рaчти се рaчi се несвр. ’имати воље за нешто’. – Нeшта сам крмeљав, 
дaнас ми се нe рaчi кoсти.

рaшак -шка м ’мотовило за пређу, рашљасто с једне стране’. – Фaлi ми 
пaр вретeнa да iмaм пuн рaшак.
ºбaт ж ’хрбат; леђа, хрптењача’. – Iмали смо вoла, дiкоњу, iмa е бјeло 

по ºбaти.
ºвати се ºвaм се несвр. *. – Uшмuргa се, вaљда е ћio да се rвa ш њiме, 

ал га е oвaј eднoм свaтијo, па е упºцa.
рeза и резeна ж ’уска гвоздена плочица којом се затварају врата с 

унутрашње стране’. – Кат iдeмо спaвати, мeтнeмо uнu рeзу да нам нiко нe 
мере u кућу.

рeцељ м ’рукохват на дршци косе’. – Мoрaм нuсти мaјстору да ми мeтнe 
рeцељ на кoсiште.

рeшт м 1. ’затвор’. – Uбиo чoека, eно га u решту. . ’казна: остајање после 
наставе у школи’. – Нiје јoпe напiсa зaдаћу, па га е учитeљица oставла u 
решту.

рiбић м ’мишић на длану око палца’. – Помuдријo ми от uдaрца цјeлi 
пaлац и рiбић.

рiглин м ’гвоздена полуга која је служила за затварање врата’. – Кат oћеш 
да зарiгљaш врaта, сaмо провuчеш рiглин крос uнe кuкице.

рiза ж (обично у мн.) ’женска везена чарапа’. – Цiговaна јој кiкља, па 
кат oдa, вiдe јој се рiзе.

рiнглoв -oва м ’врста калемљене, крупне шљиве’. – А дјeца се нaедu 
зeленијe ринглoвa, бuдu, нaкo, кiсели, љeпи, па и кaшњe бoлi стoмaк.
ºка ж (обично у мн.) в. дрuња. – Мoрaм укºчти oвe ºке пo кући, дoћe ми 

гoсти.
ºкaв, ºкава, -о в. дрuњaв. – Uнaј мoј кuншија uвјe ºкaв oдa пo дворiшту.
ºкан м ’човек непримереног понашања, неотесан, груб’. – Нeмoј се тi 

обaздирати нa њега, вiдiш да е тo нeкав ºкан. (Ј)
рoга ж 1. ’овца која има рогове’. – Прiпази се oвe рoгe, нeмa uна џaбe 

тoлкe рoгове! 2. погрд. ’жена која је намргођена, љута’. – Намuсуºла се uнa 
њeгова рoга, стрa ме пoгледати u њу.

рoгеша ж погрд. в. рoга (2). – Oстала стaрa цурeтина, кo би њu и uзo кад 
је нaкa рoгеша.

рoглав, -а, -о ’разрок, зрикав’. – Кaкi е oвaј рoглав: eднiм oком глeдa у 
пaлeнту, а дрuгiм у зaчину!
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рoгље рoгaљa ж пл. тант. ’виле, рашље, обично са четири метална рога, 
за чишћење ђубра’. – Дaјдe ми рoгље да пoкупiм бaлегу.

рoгобaтан, -тна, -о ’свадљив, прост, неотесан, суров’. – Зaпo ки сiвоња, 
вiдe га кaкi е рoгобaтан.

рогuшти се рoгuшiм се несвр. погрд. ’љутити се, мргодити се’. – Uнa 
мoја мaјка се вaјe нeшто рoгuшi, нiшта јој нiје по вoљи.

рoде рoдe м ’свекар’. – А рoде ми бio дoбар, свe свoе снaје вoлијo.
рoзгати -aм несвр. ’певати испрекиданим гласом који као да подрхтава’. 

– А на прeлу, кад мuмци стaнu рoзгати, па кoјi ће бoље, а мi и цuре сaмо 
слuшaмо. (Ј)

рoса ж *. – Uватла се рoса по трaви.
рoсан, рoсна, -о *. – Нiје нек свanло, а мoј рoде сјeдi прeт кућoм, вeлi, 

нaјбољe вoлi рoсно јuтро.
рoскати -aм несвр. и уч. ’помало росити, кишити’. – Дoдјала oвa кiша: 

рoскa, па стaне, тaкo већ трi дaна.
рoсти -iм несвр. 1. ’росити’. – Маглuштина рoсi по мoкрoј зeмљи. 2. ’ки-

шити падати у ситним капљицама, сипити’. – Сoлика по зeру рoсi и прo-
шкaпa.
ºпа ж ’хрпа, гомила’. – Iмaм ºпу ђuбра, нe знaм кaко ћу е одaгнати нa 

њиву.
ºскавица ж ’хрскавица’. – Нiје ти тo кoст, тo е ºскавица.
рuбац рuпца м ’марама’. – Мi, бaбе у Лiци, њeсмо нuсле шaренијe, сaмо 

цrнијe рuбaцa.
рuкатка ж ’мањи земљани суд у којем су се кувала јела’. – У рuкатками 

зeмљанијeм смо вaрли јeла, на oгњiшту.
рuлина ж 1. ’оно што се одбије, што отпада при блањању, блањевина’. 

– Iдeм oчистити uнu рuлину окo бaнка, да нe газiмо пo њoј, свu ми сoбу 
загојaтли. 2. ’љуска црног лука’. – Нaкупiмо рuлинe и u њoј кuвaмо јaја за 
Uскрес.

рuњaв, -ава, -о ’длакав’. – Iмa љuдi, па бuдu по пºсима рuњави.
рuпчић м ’марамица’. – Нe знaм ђe ми е рuпчић да oбришe нuс.
рuчак рuчка м ’први дневни оброк, доручак’. – Uјутру, кат uстанeмо, бiло 

е за рuчак зaчинe, крuва и варeникe, нiје бiло штa дрuгo.
С

сaжrвнати -aм свр. ’самлети (на) жрвнима’. – Кoлкo си ми дuњo кuрuзa, 
тoлкo сам ти сaжrвнa.
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самoток м ’маст која капље са печенице док се пече’. – Кaко oкрећeмо 
печeницу, тaкo самoток кaпљe у свoдак.

сaмче -ета с (зб. мн. сaмчaт) ’једино дете или младунче донесено на свет’. 
– Кaко е бiла крuпна oвa oвца, мiсlли смо да ће се облiзnти, а uно – сaмче!

сaндук м *. – И грa, и јeчам, и кuрузе, свe смо дºжaли у сaндуцима 
дºвенијeм.

Изр. (мºтвачкi) ~ *. – Спрeми плaтицу и сaндук, uмрo је.
сандuчина ж аугм. од сaндук. – Кат скрuнiш свe кuрузе ис крузaнe, мeтни 

и у oвu сандuчину.
сандuчић м дем. од сaндук. – Oстало е зeру јeчма у uномe мaћoм сандuчићу 

гoре на пoду.
сaнице ж пл. тант. ’саонице’. – Пoзнa се кuт смо лeтли сaницами.
сaничице ж пл. тант. дем. од сaнице. – Нaправe љuди сaничице кoлк зeрица, 

за мaћu дјeцу.
сaнкати се -aм се несвр. *. – Нaпадало сњeга, suтра ћемо се сaнкати.
сaнке сaнкi ж пл. тант. в. сaнице. – Бuран сњeк, бiће дoбар за сaнкaње, 

oдо јa по сaнке.
сaпeти сaпнeм свр. 1. ’везати (обично коњу предње ноге)’. – Мoрaм 

му сaпeти нuге, да нe одe кuдa, кo би га uватијo. 2. ’спојити делове одеће, 
закопчати’. – Сaпнидe ми oвu блuзу, бoлi ме рuка.

сaпињати -eм несвр. и уч. према сaпeти. – Iмaм мiрна кuња, а њeсам га 
нiкaко сaпињала.

сaпон м 1. ’уже за сапињање’. – Дунeсидe ми сaпон да прiвeжeм крaву.
2. мн. ’два ваљка на којима стоје стативе (о разбоју)’. – Размaкни јoш зeру oвe 
стaтуве да мeтнeмо сaпоне, да се не рaзмичu.

сaти сeм несвр. ’сисати’. – Eво ми дјeте сe, нe мерем сaде iзaћи.
сашаптaвати се -aптaвaм се несвр. и уч. према сашaптати се. – Мuмци 

се у прeлу сашаптaвајu кoјi ће кoјu цuру прaтити кuћи.
сашaптати се сaшапћeмо се свр. ’договорити се, споразумети се’. – Eсте 

ли се вaс двое вeће сaшаптaли, oткад вас чeкaмо!
свaдба ж *. – Бiла вeлика свaдба, трi дaна трaјала.
свanти свaнe свр. 1. ’сванути’. – Uстaј, eво сaмо што нiје свanло! 2. (не-

коме) фиг. ’ослободити се мука’. – I теби ће вaљда eднoм свanти!
свањiвати свaњiвa несвр. и уч. према свanти. – Eво, вeће свaњiвa, 

мoрaм се дiзати.
свaстика ж ’свастика’. – Нiје се јoш бiјo ни рaзвјенчa од жeнe кад је 

пoбјегa с њeнoм сeстрoм, свaстикoм свoјoм, eно и сaде, вeлe, жiвe у Гoспићу.
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свaт м (мн. свaтови) 1. ’учесник у свадбеној поворци; гост, званица на 
свадби’. – Кат су жenли сiна, бiло е трiста свaтoвa на свaдби. 2. мн. ’свадба’. 
– Кат смо iшли u сватове, нuсли смо бoцuн рaкијe и прaсе на рaжњу, тaкi е 
бiјo oбичaј.

свaтити -iм свр. 1. ’схватити, разумети’. – Eси ли свaтијo штa ти е рeкa? 
2. ’ударити кога’. – Свaтијo га шaкoм и рaзбиo му нuс.

свeкар м *. – Мoј ти е свeкар бiјo прaвi чoек, а свeкрва нa врaга нaлика!
свeкрва ж *. – Мoрaм пoраnти да свeкрви кaву свaрiм.
свекрвeтина ж аугм. и пеј. од свeкрва. – Свекрвeтина зaкључaла aјaт и 

oшла у сeло, а јa нe мерем до крuва, штa ћу дјeци дaти јeсти!
свeкрвица ж дем. и хип. од свeкрва. – Ус тaнбуре се пјeвало: „Свeкрвице 

гºбавијe лeђa, бaцићу те прeко дeвет мeђa...“
свiтњaк м ’врпца којом се везују гаће’. – Нeкат смо љuдима u гаће шaренe 

свiтњaке увлaчле.
свoдак -тка м ’коритасто издубљено дрво или лимена тепсија која се 

ставља испод печенице кад се пече да у њу капље маст’. – Ђe ти е свoдак? 
Нiје у пецaни, а трeбa да пeчeмо печeницу. (ДЛ)

сводјeница ж в. свoдак. – Uнaј самoток кaпљe у сводјeницу, а мi крuва, па 
смuчи. (Ј)

сeја ж 1. хип. од сeстра. – Нiје бiло љeпшe млaдe од мoјe сeјe кат се 
удaвала. 2. ’најмлађа заова’. – Дрaгицу њeсам вolла ки сeју, ки рoђенe сeстре 
смо бiле.

сeјица ж дем. и хип. од сeја. – Сeјо, мoја, сeјице, ал си ми љeпа.
сeпет м ’кошара, корпа од прућа (за ношење цепаница, кукуруза и сл.)’.

– Uнa мoја мaлa нaтрпaла пuн сeпет дºвa, па нe мере пoдигnти.
сeрежaн м ’жандарм у некадашњој Војној крајини’. – Нeкадa су бiли 

милитaри и сeрежaни, тaкo им вiкали. (Ј)
сeстра ж 1.а. *. – Iмaм eднoг брaта и двiје сeстре. б.’кћи очевог или 

мајчиног брата или сестре’. – Тo ми е сeстра от стрiца.
сeстрић м ’сестрин син’. – Дoшли тeтки њeни сeстрићи.
сeстрица ж дем. и хип. од сeстра. – Дoбиo Мaне сeстрицу, мoраћемо нa 

бабине.
сeстричина ж ’сестрина кћи’. – Јa мoјoј тeтки дoђeм сeстричина.
сiђати сјeдiм несвр. ’седети’. – Јuтрoс кат сам iшла u Лапац, сiђaли су 

на uнoј клuпи, а eно и јoш uвјe тaмо сјeдe.
сiкира ж ’секира’. – Пoдaј ми сiкиру да iдeм нaсјећи дºвa.
сiкирица ж дем. од сiкира. – Eси ли ми пoклепa uнu сiкирицу? Uна ми е 

најпогoднијa.
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сiн м 1. *. – Iмa eднoк сiна i трi ћeри. 2. хип. ’кћи према својим 
родитељима (обично кад немају мушке деце)’. – Тo е мoј сiн: љeпа нa матeр, 
а бiстра нa ћаћу!

сiнак сiнка м хип. од сiн. – Нuсiм oвo мoме сiнку.
синoвац -вца м ’братов син стрицу’. – От oвок eднoг брaта iмaм двa 

синoвца, а o другoк двiје сiнoвке.
сiнoвка ж ’братова кћи стрицу’. – От uногa брaта што е у Зaгребу iмaм 

двiје сiнoвке, а јa нeмaм ћeрi, па и мoја жeна вoлi, сaмо чeкa да дoђu к 
нaми.

синoвчић м дем. и хип. од синoвац. – Eдан брaт ми дoбијo сiна, да вiдiш 
тог мoг синoвчића, нeмa га колк зeрица.

синoвчица ж дем. и хип. од сiнoвка. – Брaте мiлi, њeсам пoзнa дјeте, 
пoрaсла, бoме, oвa мoја синoвчица!

сiнчина ж аугм. од сiн. – Мoја сiнчина oшла u вoјску, цјeлo сeло га 
iспраћало.

сiнчић дем. и хип. од сiн. – Ел нaрaстa твoј сiнчић, iмa ли му трi мјесeца?
сiњaв, -ава, -о ’сивкаст, од мешане црне и беле овчије вуне’. – Ђe ти е uнa 

нuвa сiњавa мaја?
сiпа ж ’астма, сипња’. – Јoпe кaшљe, гuшi га сiпа.
сiпљив, -а, -о ’који пати од астме, сипње’. – Пoваздaн кaшљe, кaнда е 

сiпљив.
сiпти -iм несвр. ’сипити; ситно и тихо падати (о киши)’. – Кiша сiпi 

свu нoћ, милiна спaвати.
сiћ сiћа м в. кaнта. – Искaлaјдe ми eдан сiћ вoдe.
сјaњна придј. (само у ж. роду) ’која носи у себи јагње (о овци)’. – Iмaм 

дeсет овaцa, свe су ми сјaњне.
сјeдок м (мн. сјeдоци, ген. сједoкa) ’сведок’. – Тi си ми сјeдок да е uн 

мeне пºвi свaтијo.
сједoчти сјeдочiм несвр. ’сведочити’. – Вeлe да ће мoрати iћи нa сuд 

сједoчти штa се дeсло.
сјeра ж ’овчији зној и нечистоћа у неопраној вуни’. – Свa сe вuна збiчaла 

у oвoј сјeри.
сјeрaв, -ава, -о ’који је умазан сјером’. – Прiватидe oвo, јa нe мерем, eво 

ми рuке сјeраве.
скaлати (се) -aм (се) свр. ’скинути одећу’. – Скaлaла се u гаће, чeкa те да 

јој дuнесeш aљину.
скeсати се -a се свр. ’развући се, отегнути се (за одевне предмете од 

тканине или вуне)’. – Uнa мaја ми се свa скeсaла, зaтo е нe нусiм.
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скeчати се -a се в. збiчати се. – Стaвидe е бºжe u шкап да се зaсјерi, eно 
се свa скeчала.

склaмпати -aм свр. ’саставити греде клампом’. – Кaко су склaмпали, 
бiће дoбро ако се нe срушi.

склeпати и склeпати -aм свр. ’урадити на брзину, лоше, како било’. – Склe -
пa ми е тaру на брзiну и oшa свoiм пoслом, а тi се Мaро сат мuчи кaко знaш!

скoзна придј. (само у ж. роду) ’која носи у себи плод (о кози)’. – Скoзна 
ми oвa бјeлеша, ширoка е, мoрa да ће се облiзnти.

скoтна придј. (само у ж. роду) ’која носи у себи плод, бременита (о 
животињама)’. – Бедeвија ми е скoтна, мoрaм је бoљe рanти.

скрiшке -жaкa ж пл. тант. ’врста јела; чорба од кромпира’. – Нaкрiжa 
се кумпјeрa и uлијe вoдe и тo се скuвa. Пoсљe се мaсти зeру рaскрaвi, мeтнe 
брaшна и нaправi aмпрак и сaспe u тe кумпјeре. Тo се звaле скрiшке.

скºкати се скºкaм се, свр. 1. ’пасти (одакле)’. – Пeнтрa се нa шљиву, па 
се скºкa. 2. погрд. ’нагло се удебљати’. – Кaт се uнaј нaкo скºкa, а бio мºшaв.

скрoп скрoба м ’каша од воде и кукурузног брашна’. – Свaри зeру скрoба, 
да нaмажeм прeђу да ми се нe крпi.

скрunти скрuнiм свр. ’скрунити; одвојити зрње с кукурузног клипа’.
– Eсте ли скрunли свe кuрузе?

скºшти скºшiм свр. ’скршити, сломити’. – Eно е свe грaне скºшијo док 
је oбрa шљiву, врaжјe пoмоћи oд њега!

слaка ж ’масна материја која се ухвати на површини невареног или 
охлађеног проврелог млека; скоруп’. – Крiшка крuва, oзгo слaкe и зeру 
цuкра, љeпшe от кaквијe колaчa.

слaма ж *. – Мeтнидe зeру слaмe пoт краве, бiће им тoплијe.
слaмарица ж ’навлака напуњена сламом на којој се лежи’. – Aјде, кумuшaј 

кuрузе и дунeси кuмушe за слaмарицу.
смандºљати -aм свр. в. склeпати. – Смaндрљa uнu зaдаћу и uтекa.
~ се в. скºкати се. – Смaндрљa се uн дoбро нис uнo бºдо, eно га лeжi, сaв 

је мuдар.
смeтличaрка ж ’лопатица за смеће’. – Дoдaјдe ми смeтличaрку да и oвo 

oднесeм на грuмилу.
смлaта ж и м ’блесав, глуп човек’. – Вiдe смлaтe, пoваздaн тu сјeдi и 

зјaкa.
смрeка ж ’четинар из породице борова’. – Нaђидe ми смрeкe, трeбаће ми 

за дuгу.
смрeкин, -а, -о *. – Смрeкине грaне су зелeне цјeлe зiмe, ка и бoрићеве и 

јeлићеве.
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смрeковина ж ’смрековина’. – Трeбаће ми смрeковинe за шiмлу.
смрeшкати (се) -aм (се) свр. ’наборати (се)’. – Свa јој се кoжа на рuкама 

смрeшкала, ки у кaквe бaбe.
смuчити смuчiм несвр. ’јести хлеб с другом храном’. – Oдрежи ми јoш 

зeру крuва да смuчiм oвo грaа.
снaа и снaја ж ’снаха’. – Iмајu снaју, uмјетна е, свaкi пoсa знa рaдти.
снaјица ж дем. и хип. од. снaја. – Iмајu дoбрушну и мiрну снaјицу, нeш 

oд њe чuти гaдну рјeч.
снaјка ж хип. од снaја. – Њeсмо нек uшли u кућу, а снaјка већ iзносi 

рaкију и прiстаљa кaву.
снaша ж в. снaјка. – Снaшо, бi ли свoме рoди свaºла кaвe?
сњeжан, -жна, -о ’снежан’. – Бoме е дaнас сњeжан и тмuран дaн, нiђе ми 

се нe дa iћи oт пећи.
сњeжина ж аугм. од сњeк. – Нaпадала вeлика сњeжина, нeћу шaлe iскидати 

до пoјатe да дuнесeм сјeна.
сњeжити -iм несвр. ’снежити’. – По вºовима вeће пoчeло да сњeжi, 

мoрaмо спрeмати дrва.
сњeжiћ -iћа м дем. од сњeк. – Нoћас пa мaлi сњeжiћ, пoгодан за лoвце, 

oстајe лaко зeчјi трaк.
сњeк -га м (мн. сњeгови) ’снег’. – Кат сњeк пaдa с бoчљевинe, вeлiмо да 

се бoрi јuк и бuра.
сњeшко м ’снешко’. – Oвaј е сњeк јuжан, пoгодан дјeци да прaвe сњeшка.
сo сoли ж *. – Мeтнидe јoш зeру сoли у јuву.
Изр. вaгати, трaти ~ ’врста игре: пребацивати један другог преко леђа’.

– Вaгали смо сo, свe ме рuке забolле и лeђа ми се укoчла.
сoклин м ’кратка чарапа’. – Навuци сoклине и прекo њi нaратке.
сoлика ж ’падавина у облику ситних, ледених куглица’. – Нe пiрi вјeтар, 

ал сoлика, бoме, трuсi.
сoлуп м (обично мн.) ’зулуф’. – Стaрi су љuди нuсли дuгачкe сoлупе.
сoрцати (се) -aм (се) свр. ’срушити (се)’. – Сoрцaла се дºва u бaјти.
спiрине ж пл. тант. ’сплачине, помије’. – Бaцидe и oвe кумпјeре што су 

нам oстали у спiрине, пoјешћe кºмци, нe бoј се.
спºдати се спºдaм се несвр. вулг. ’исмејавати кога’. – Нe спrдaј се вiшe 

ш њiме, eно се намuсуријo, сaмо што не зaплачe.
спрдaчина ж ’спрдња, подсмех, шега(чење)’. – Oд њi нe мереш нiшта 

пaметно чuти, сaмо кaкву спрдaчину.
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спºцати спºцaм несвр. и свр. 1. ’досађивати, зановетати’. – Дoдјa ми, 
спºцa свº мене свo јутро. 2. в. склeпати. – Спºцa uнu зaдаћу и oшa вaн с 
дјeцoм.

~ се ’нагомилати се, накупити се’. – Свe ми се спºцало, нe знaм штa ћу 
прiје. (Ј)

спuница ж ’врста украсне копче на чарапама’. – Натiкаче у љuдi бiле 
вeзене, iмале кuкице и спuнице.

срзaвати се сºзaвaм се несвр. ’смејати се непрекидно, али тихо’. – Uнi се 
кeкећu, oвi се вeће зацenли от смiја, а јa се свe пoмало сºзaвaм.

сºп м *. – Нe знaм ђe сам oставла сrп, а мoрала би iћи жeти шeницу.
стaбел -а -о ’стабилан, чврст’.
стaлац -лца м ’направа која придржава дете у усправном положају док не 

научи стајати и ходати’. – Штa га нuсaш, мeтни га у стaлац, пºво ће проoдати.
стaп стaпа м ’узак и висок дрвени суд у коме се млеко и павлака бућкају, 

мету, да се одвоји маслац’. – Скuпла сам слaкe да мeтнeм u стап за пuтар.
стапaјача ж ’штап с колутом којим се бућка, мете млеко и др. у стапу’.

– Трeбa би ми твoј стaп и стапaјача, скuпла сам слaкe.
стaтува ж ’статива; једна од гредица у ткалачком стану на којима је 

смештено вратило’. – Размaкни стaтуве да мeтнeмо сaпоне.
стeрати стeрeм несвр. 1. ’простирати, стављати (веш преко чега да се 

суши)’. – Стeрaле су жeне вeш по плoту да се сuшi. 2. ’стављати на површину 
чега, бацати што по чему’. – Мoрaм iћи стeрати oвaј шuшањ пoд oвце.

стјeна ж ’стена’. – Iмa eдна пeћина пот uнoм стјeнoм.
стјeњ м ’врпца или фитиљ у свећи или светиљци која, натопљена лојем 

или уљем, запаљена гори’. – Натoпидe стјeњ лoјем и мeтни у лојaницу.
стoжина ж ’колац око кога се садева у пласт пожњевено жито, слама или 

сено’. – Њeсу iмали чuдо сјeна, свe сaдјели око eднe стoжинe.
стoк стoга м ’садевен пласт сламе, сена око стожине’. – Iмаћемо кºмe 

свu зiму, eно дeсет стoгoвa.
стoљњaк м ’столњак’. – Дoћe ми гoсти, па сам мeтла нa стo uнaј eклaнi 

стoљњaк што ми е мaтeр iзеклала зiмuс.
стрaна ж 1. *. – Тaмо сам ти га мeтnла, с uнe стрaнe кuћe. 2. ’део од врха 

до падине брда; пашњак на том делу’. – Гunли смо блaго тaмо u стрaну, бiло 
љeпe трaвe.

стрeва ж ’стреха; крај крова који прелази спољне зидове куће, 
надстрешница’. – Oтпa ми жљeп са стрeвe.

стрiко м хип. од стрiц. – Стрiко, зoвнидe стрiну да дoђe на кaву.
стрiна ж *. – Вiшe вoлiм стрiну от ћiћe, uна ми uвјe мјeсi колaчiћa.
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стрiц м *. – Свa трi стрiца ми се по двaпuт жeнла!
стºњiште с ’њива са које је покошено жито’. – Нe дaј блaгу на стºњiште!
стрuга ж 1. ’отвор, пролаз на дрвеној огради око куће, капија’. – Отвoридe 

стрuгу да uћерa кoла. 2. ’размак међу зубима’. – Iмa стрuгу међу зuбима, а нe 
фалi му ни eдан зuп, нег нaкo.

стрuгaв, -ава, -о ’редак (за зубе)’. – Зuби му свi нeкви стрuгави и кºљави.
стрuжица ж дем. од стрuга. – А бiле и мaћe стрuжице, тaмо ђе нaрот 

uлазi.
стрuка ж (обично мн.) ’огрлица’. – Кaкe су ти тo тoлкe стрuке oко врaта?
стрuница ж ’ткана женска торбица’. – Стрuнице бiле љeпе, iмале кiте и 

рeсице, тo свe жeне прaвле. (ДЛ)
стuпа ж ’справа за набијање лана и кудеље’. – Iди пiтaј кuншијицу да ми 

дaде стuпу да нaбiјaм кuнупље.
сuкненi,-a,-o *. – Шiли се сuкненi капuти и сuкненi панталuни зa зiму, 

мuгли су љuди iћи u сњeк.
сuкно с *. – Iмaм сuкна, шiћу кaпuт чoеку.
сuрутка ж *. – Однeси тu сuрутку кºмцима нек пoпијu.
сuтан м ’сутон, сумрак’. – Вaтa се сuтан, вaљa спрeмати кoнак.
сuшица ж в. јeтика. – Прелaдијo се зeру, а свi нaмa окo њега ко да iмa 

сuшицу.

S
suтра прил. ’сутра’. – Ош iћи suтра сa мнoм u Лапац?
sутрaдaн прил. ’сутрадан’. – Позaјmла сам стaп и нaмa га sутрaдaн мoрала 

врaтити.

Т
тaбула ж ’дрвено крило на прозору старих кућа и стаја које се могло 

отварати и затварати’. – Затвoридe тaбулу, бiће нам тoплијe, ел нe видiш 
кaко пiрi oтuдa.

табулeтина ж аугм. од тaбула. – Uнa ми се табулeтина нa штали oткинла, 
мoрaм нaћи нeкога да ми е прiбијe, смºзнће ми се oвo блaга.

тaбулица ж дем. од тaбула. – Нe знa се ел им мaњi uнaј ајaтић ил тaбулица 
нa њему, нiшта се нe видi.

тaван м *. – Пºво смо говoрли пoт, а кaшњe тaван, на нoвијeм кuћами.
тавaнак -нка м 1. дем. од тaван. – Нeмам ђe јa тo мeтnти, iмaм нeкав 

тавaнак, нe мере тo гoре стaти. 2. ’пољана, пропланак’. – Пuшти oвце да се 
напaсu на тавaнку.
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талaјати -aм несвр. ’млатити, млатарати (рукама или ногама)’. – Eно uнe 
бенeтинe: iдe цeстoм и талaјa рuками.

тaпuн -uна м ’дрвени запушач на бачви, бурету и сл.’. – Iспa ми нeђе 
тaпuн с бaчвe кат сам сiпa рaкију, нe мерем га нaћи.

тaра ж ’разбој, ткалачки сто’. – Iди позaјми тaру да oткaм кºпане.
тaст тaста м *. – Тaст ми е бoлестaн, вeлi дoктuр да ће мoрати у бoлницу, 

нe знaм кaко ће пuница сaма.
тaчке тaчaкa ж пл. тант. ’ручна колица с једним точком’. – Мeтнe брaта u 

тaчке, па га гuрa пo дворiшту.
твºдача ж ’врста касне, ситне јабуке’. – Твºдаче сaзорe у кaсну јeсeн, али 

су стaбеле, мoгu бiти свu зiму, до прoљећа.
тeлaр -aра м ’рам, крило прозора’. – Мoрaм oдњeти мaјстору тeлaр да 

мeтнe цaкло.
тeпик м (мн. тeпици) 1. ’тепих’. – Iзњeла сам тeпик да га oперeм, нeмa 

кaквијe мºљa нiје бiло пo њему. 2. ’ткани комад који се прибијао на зид 
изнад кревета као украс’. – А жeне ткaле и тeпике, глeдале шaре eдна o другe, 
па кoјa ће љeпшe.

тeпсија ж ’плићи емајлирани округли суд за печење хлеба, пита и сл.’. – 
Ел се iспекa крuв, да мeтнeм и кумпјeре u тu тeпсију да се пeкu?

тeркија ж ’дебља, равна кожна трака’. – Oпуте су се препрeдале, 
усукiвале, а тeркије бiле, нaкo, рaвне, мoгле се кaнџије oд њi прaвти.

тeсaр м *. – Тeсaр, тo е чoек што тeшe грaђу зa куће, кo би дрuгi бiјo.
тeсати тeшeм несвр. *. – Кoлкo сам тeсa, мiслиo сам да ћу iмати љuсaкa 

бaр за двa дaна.
тeта ж ’стрина’. – Бiли нам сiнoћ, сврaћали, ћiћа и тeта, aјмe, ал им се 

мaћi Мaрко oбрадовa!
тeта ж ’назив за старију жену уопште’. – Iди кот тeта Мaрe, пiтaј е iмa 

ли зeру кaвe да ми uзaјмi.
тeтак тeтка м *. – Вeлi тeтка да е тeтак oшa нa Удбину на сaјам, нiје кoт 

кућe.
тeтица ж дем. и хип. од тeта. – Њeсам нiђе вiдла да дјeте вiшe вoлi 

тeти нек ћiћи, свe јој тeпa: тeтице, мoја!
тeтка ж *. – Вeлe да нiје бiло љeпшe цuрe у сeлу от мoe тeткe, мoгла е 

бiрати за кoек ће се uдати.
тeткица ж дем. и хип. од тeтка. – Мoја тeткица ђе гoт пoђe, пºтi i мене 

сa собoм.
тeчо м хип. од тeтак. – Мoји тeтка и тeчо нeмајu дјeцe, па uвјe нaс вoдајu 

ђе гoт uни iдu: и нa мoре и свuдa.
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тiтра ж ’дрвени штапић који се баца при титрању (у игри)’. – Iмали смо 
тiтре, па и бaцaли uвiс, тaкo се iграли.

тiтрати -aм несвр. *. – Штa uнo тaмо тiтрa на вoди?
~ се (чиме) ’бацати дрвене штапиће, титре, увис и дочекивати их’. – И 

мuмци и цuре се тiтрали кoд блaга, па кo ће бoљe.
тiца ж ’птица’. – Тiце ми пoедоше свe кuрузе нa њиви.
тичuрина ж аугм. и пеј. од тiца. – Кaкa е uнo тичuрина, ел oрле?
тiшљaр и тiшљeр м ’столар’. – Eво ће ми мaлi u вoјску, мoрaм тiшљaру 

да му нaправi кuвер.
тишљeрaј -aја м ’столарска радионица’. – Мoрaм сврaтити кот тiшљeра у 

тишљeрaј да вiдiм ел ми завºшијo мeблин.
тiштук м ’шток; оквир на вратима или прозорима’. – Сaгњијo ми тiштук, 

мoраћу прaвти нuвi.
тјeсан, -сна, -о ’тесан’. – Тјeсне ми бuце, нeћу и шaлe iзути.
ткaља ж *. – Мoја бaба нiје знaла eклати, ал је бiла нaјбољa ткaља у сeлу.
ткaти ткaм несвр. *. – Њeсу свe кuће iмале тaру, ал су, бoме, свe жeне 

ткaле.
тмiна ж *. – Пожuри, вaтa се сuтан, а нeмa нiђе мјeсeца, бiће тмiна, па 

мoремо забaсати.
тoља ж в. пaла. – Штaпину нeкву нaђu, тoљу, и клiс, па се тoљајu кoд 

блaга. (Ј)
тoљати се тoљaм се несвр. в. пaлати се. – За тoљaње ти трeбa тoља и 

клiс, нaкo зaђељaн, и мoреш се тoљати. (Ј)
топoла ж *. – Кад нeмa бoљeк, усјeци топoлу за дºва зa зiму.
тoр тoра м ’ограда у коју се затвара стока, обор’. – Дaне oставијo oвце у 

тoру, вaљда нeће вuци нoћас нa њи.
тотºљати -aм несвр. ’причати много и неповезано, говорити глупости’.

– Uнa чепºкалица вaјe нeшто тотºљa, а јa ти њu нiшта не разuмијeм.
трaље трaљa ж пл. тант. ’врста носила од прућа, обично за изношење 

ђубра’. – Пeт трaљa ђuбра бiло, eдва iзњeли.
трaп трaпа м ’јама у земљи, наткривена, у којој се током зиме чува 

кромпир, репа и друго поврће’. – Iшла би iшчистити uнaј трaп, па да мeтнeм 
oвe кумпјeре u њ.

тºбоња м ’онај који има велики трбух, стомак’. – Бoме се uнaј тºбоња 
набuбa, тaј нeће oстати глaдан.

тºбу -ува м ’трбух, стомак’. – Aјме, кoлкi тºбу iмa uнaј чoек, кo би њeга 
нарaнијo.

– 81 –



Сања Зобеница814

трevти трeвiм свр. 1. ’случајно наићи, набасати на некога или нешто’.
– Зaбасaла крoс шуму и бaш нa њ трevла. 2. ’погодити, згодити (при гађању, 
бацању)’. – Трeвијo сам га кaменом u глaву.

~ се ’десити се, догодити се’. – Бaш се трeвло да i oн бuдe oђе кат је uна 
дoшла.

трeница ж ’јелова даска (којом је обложен под куће)’. – К врaгу вi и вaше 
квaшeње, сaгњише ми трeнице!

трeска ж ’ивер, окресина, отпаци при цепању’. – Iдeм нaкупти uнијe 
трeсaкa око вaљугe, па ћу мeтнти u ватру.

трeћaк -aка м ’ован или јарац од три године’. – Гuнiм трећaке нa Удбину 
да и прoдaм.

тºкља ж (ген. мн. тºкaљa) ’притка, мотка’. – Мoрaм iћи uсјећи тºкaљa 
за oвaј грa.

тркљaнац -нца м ’врста пасуља који пушта вреже уз тркљу’. – Рoдијo ми 
дoбро грa тркљaнац, мoгла би га вeће и брaти.

тºн м (супл. мн. тºње) *. – Угºдиo ме тºн u рuку, свe ми се загнuило.
тºновина ж ’трново дрво’. – Кaко е твrда oвa тºновина, нe би е врaк oсјекa.
тºнчина ж аугм. од тºн. – Iдeм oсјећи uнu тºнчину да навuчем нa стругу, 

да ми не uлазe крaве u штету.
тºнчић м дем. од тºн. – По uнoј мoјoј њiви пoрaсли тºнчићи, мoрaм и iћи 

покoпати.
тºњaк -aка м *. – Uшле oвце у тºњaк, нe мерем и iшћерати.
тºњина ж ’трњина’. – Тºњина рaсте на цºнoме тºњу, љuди е мeтали у бoце 

с рaкијoм.
трoнуге -uгa ж пл. тант. ’гвозден троножни подметач, оквир на коме стоји 

котао, лонац за кување када се пристави на ватру; саџак’. – Мeтни лuнац на 
трoнуге и подгºни жaра пoдa њи да uзвaрi тa варeника.

трuмба ж ’пећница, рерна’. – Eси ли iзвадла кумпјeре ис трuмбe, мoрали 
би бiти гoтови.

трuпа ж в. вaљуга. – Eно ти сiкирe нa трупи, насјeци дºвa.
трuпац -пца м ’одсечени део стабла, дебели балван, пањ, труп’. – Aјмо с 

вoловима, нe би ли кaко uнaј трuпац дoгнали кuћи.
трuпчина ж аугм. од трuпац. – Нeћемо мoћи онoлкu трuпчину ис uнe 

дoлинe iзвuћи.
трuпчић м дем. од трuпац. – Aјмо препiлати uнaј трuпчић u двa вuрка, па 

ћемо мeтnти дaску нa њи, да нам бuдe за сiђaње.
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Ћ
ћaкнuт, -а, -о ’сулуд, луцкаст, будаласт’. – Да њeси тi зeру ћaкнuт кад не 

разuмијeш штa ти вeлi?
ћaћа м ’отац’. – Oће ћaћа да ме жeнi, а јa би јoш да бaћoкaм по прeлима!
ћeвкало м ’пас који ћевка’. – Oвaј мaћi ћeвкало дoдјa ми са свoијeм 

ћeвкaњем.
ћeвкати -aм несвр. ’испрекидано и често лајати, штектати (о псу)’. – Oвaј 

мoј цeко по свu нoћ ћeвкa.
ћeмер м ’широки, кожни појас на мушким панталонама са преградом за 

новац’. – Мeтнeм нuвце у ћeмер и нe мислiм нa њи.
ћeпица ж ’мала, округла капа с репићем на средини, беретка’. – А кад нiје 

бiло лaдно, љuди су нuсли нeкве ћeпице.
ћeр ћeри ж ’кћи’. – Iмaш ли тi ћeр, нек ти uна пoмогнe, тi се мuчiш, а 

uна прет шпiглом пoваздaн.
ћeрати -aм несвр. ’терати’. – Ђeрaј тu мачкeтину iс кућe!
ћeрка ж в. ћeр. – Ћeрка ми oшла u Лапац, а сiн јoш спaвa, штa ти трeбајu?
ћeркица ж дем. и хип. од ћeрка. – Ћeркице мoја, i тi би у прeло, бoме ћеш 

сaчекати кoјu гoдину!
ћiћа м ’стриц’. – Мoј ћaћа iмa двa брaта, тo ми дoђu ћiће: ћiћа Нiно и 

ћiћа Дрaго.
ћiћко м хип. од ћiћа. – E мoј ћiћко, кaш ми се жenти да i јa дoбијeм 

стрiну?
ћiћо м в. ћaћа. – Нeкi су ћaћу ћiћoм звaли.
ћoпaв, -ава, -о ’који ћопа; хром, шепав’. – Uнaј ћoпавi се, бoме, iспo нaвр 

бºда.
ћoпати -aм несвр. ’храмати, шепати’. – Eдна му нuга крaћa, па јaднiк 

ћoпa кат oдa.
ћoпеша ж ’ћопава жена’. – Њeсам знaла да му е жeна ћoпеша, јa свe 

мiслила да е бoлi нuга, па ка зeру ћoпa.
ћoпо м ’онај који ћопа’. – Грoта глeдати у uногa ћoпу кaко се мuчi.
ћoсaв, -ава, -о ’којему не расту бркови и брада’. – Скрoс ћoсaв чoек: нeмa 

ни длaчицe на лiцу.
ћoсо м ’онај који је ћосав’. – Ни бºкoвa, ни брaдe, прaвi е ћoсо.
ћoћка ж ’врста јела од кромпира и млека’. – Вaкo, пºво свaрiм кумпјeрa, 

скaшiм и, па пoлијeм варeникoм. Eто, тo се звaла ћoћка. (Ј)
ћuба ж ’истакнуто перје на птичјој глави’. – И гoлuп iмa ћuбу, iсто ка и 

кoкoш.
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ћuбаст, -а, -о ’који има ћубу’. – А uнu ћuбастu кoкoш крuничицoм зoвeмо, 
кaко би дрuкчијe.

ћuбица ж дем. од ћuба. – Кaко ми е бiло жa uнe с ћuбицoм кад ми е oрле 
шчeпa прeд нусом.

ћuп ћuпа м ’земљани бокаст суд с ужим грлом’. – У uнијeм зeмљанијeм 
ћuповима смо чuвали мeт, мaст или јaја.

ћuћа ж ’импровизована, примитивна светиљка направљена од плитке, 
лимене посуде, лоја или масти и фитиља’. – Дoћe нам мuмци у прeло, а 
нeмaм нiшта запaлти нек ћuћу.

У
uвала ж ’удолина, удубљење са стрмим странама, смештено међу два 

брда’. – Uвала ти е кoд нaс ка нeкa лeдина међу бºдима.
uвалица ж дем. од uвала. – Тi вeлiш – uвалица, а јa лeђа iскрiвi нuсeћи 

док се њeсам iспo.
uвати се uвaм се несвр. ’надати се, веровати, уздати се’. – Нiје ми се 

јaвиo, ал се uвaм да ће дoћи.
uвoр м ’креста у петла’. – Iмaм пјeвца с вeликiјем uвoром, милiна га 

вiдти.
uгарак uгaрка м 1. ’комад запаљеног, делимично изгорелог дрвета’. 

– Мaлi, дoватидe ми uнaј uгарак да зaпaлiм лuлу. 2. ’остатак делимично 
изгорелог дрвета, огорели комад дрвета’. – Мoрaм јoпe лoжти вaтру, oстали 
uгaрци, а вaтра се uтрnла.

угaрчић м дем. од uгарак. – Eно на oгњiшту јoш eднoк угaрчића, јoш се 
нiје угaсијo.
uгљeн -ена м ’жар, жишка’. – Дaјдe ми uгљена, пренeси вaмо, eво ми се 

uтrнu вaтра.
Изр. жiвi ~ в. uгљeн. – Жiвi uгљeн, тo ти е жeравица, жaр.
Изр. мºтвi ~ ’угашен жар’. – Мoрaм скuпти мºтвoк uгљена, oдњeти 

ковaчу да ми пoклепћe мuтику.
uгнати -aм свр. ’(силом) утерати, сатерати’. – Eси ли uгнa крaве u шталу?
угonти uгонiм несвр. и уч. према uгнати. – Штa чeкaш, вiдiш кiшe, 

угoни тo блaго.
удaвати (се) uдајем (се) несвр. и уч. према uдати (се). – Удaвала се и 

рaстаљала трiпuт, нiкi јој нiје по вoљи.
uдати (се) uдaм (се) свр. *. – Ћeли е њeни uдати у дoбру кuћу, ал uна 

пoбјеже с uнiм свoијeм сиромaком.

– 84 –



817Из лексике источне Лике

uдова ж ’она којој је умро муж, удовица’. – Млaда oстала uдова с двoе 
дјeцe кат јој је чoек пoгинo.

удoвац удoвца м *. – Штa ће, сaм, oстa удoвац с трoе мaлe дјeцe, мoрa се 
јoпe ожenти.

Изр. жiвi ~ ’човек који се разведе од жене’. – Пoбјегла му жeна, вeлe да 
се и прeудaла, а uн oстa жiвi удoвац.

удoвица ж в. uдова. – Uнa, пoкoјнoг Јoвe удoвица се uдaла.
uжба ж ’пун месец, уштап’. – Бuдe мјeсечина ки дaн кад је uжба.
uжина ж ’оброк око поднева, ручак’. – Iди зoвnти кoсце, гoтова е uжина.
uжинати -aм свр. и несвр. ’(по)јести ужину, ручати’. – Сaт сам дoбро 

uжинала кuпуса и кумпјeрa, мoрем бiти дo ноћи мiрна.
uжºвнати -aм свр. в. сaжºвнати. – Ако oћеш пaлeнтe, uжºвнaј кuрuзa.
uзглaвница ж ’горњи део, горња табла кревета уз коју лежи глава’.

– Сaгњiла ми oвa uзглaвница, oстаћу брес крeвета.
uзица ж ’плетени повој којим су жене повијале децу’. – Њeсу бiле пeлене 

ки дaнас, нe бoј се, нек тe aљинице, тo дeбелo и с тiјeм замотaвале дјeцу и 
јoпe от вuнe uнe uзице, па и повiјале.
uзлић м ’комадић ужета’. – А на кљuчаници бio uзлић, па uватiш зa њ и 

oтворiш врaта.
ујaгmти uјагмiм свр. ’ујагмити; отети, уграбити’. – Тeшко сам uјагmла 

нeколко јaбuкa од дјeцe, свe пoедоше.
uјaк м *. – Мoја е мaтeр iмала двa брaта, ал јa њeсам uпaнтла ни eднoк тoг 

мoек uјaка, uмрли млaди.
uјко м хип. од uјaк. – Мoј uјко iмa eднoк сiна и нeмaм рођeнијeк o тог 

брaта.
uјмен, -а, -о ’редак, с великим размацима (за зупце и сл.)’. – Кад вºшемо, 

трeбајu нам uјменe грaбље да iзгребeмо слaму.
uјна ж *. – Oвa мoја uјна сaде дoђe мaћија мoјoј брaћи oд ујaка.
uјо м хип. од uјaк. – Вoлiм кад нам дoђu uјо и uјна, uјо се uвјe с нaми iгрa.
уклaдти uклaдiм свр. ’усути, сипати’. – Uзмидe разљeвачу и уклaди ми 

зeру тe ћoравe јuвe.
uклaмпати -aм свр. в. склaмпати. – Uклaмпали лoше uнe грeде, свe се 

трeсе.
uкувати -aм свр. ’умесити’. – Uкувала сам јuтрoс трi крuва, дoћe ми 

гoсти.
улекњiвати (се) улeкњујeм (се) несвр. и уч. према улeћи (се). – Eно ми се 

крoв на ајaту пoчo улекњiвати.
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улeћи (се) uлекнeм (се) свр. ’слећи се, удубити се, повити се (о терену)’.
– Пoднице у ајaту се улeкnле, бoјiм се прoпашћу дoље у подрuмчић.
uљес uљеза м 1. ’уљез’. – Нiко га нiје звa, а uн се ка uљес uшмuргa, сјeо 

и слuшa шта мi прiчамо. 2. ’мушкарац који после женидбе живи у кући же-
ниних родитеља’. – Uдaла се, па довeла i њега, uљеза, u кућу.

умeтaљка ж ’камен за уметање’. – Нeмa дoбрe умeтaљкe, aјмо трaти сo.
умeтати се uмећeм се несвр. ’надметати се у бацању камена’. – Нaђидe 

пoгодну умeтaљку да се uмећeмо, да вiдiмо кo ће дaљe.
uнук м *. – Iмaм двa uнука и eдну uнучицу.
uнука ж *. – Uнa мoја uнука вeће u шкoлу iдe, а uнук – мuмак зa вoјску.
uнуче -ета с (супл. мн. uнучaт) дем. и хип. од uнук и uнука. – Iмaм пeтеро 

uнучaди, а нaјбољe вoлiм нaјмлађoме.
uнучић м дем. и хип. од uнук. – Да вiдiш мoк uнучића колiкi е, већ му 

е трi мјесeца.
uнучица ж дем. и хип. од uнука. – Мeтнo дјeт uнучицу на кoљена и прiчa 

јој прiчу, а uна сaмо глeдi uнијeм oкицами и слuшa.
uпрта ж ’конопац, каиш који држи торбу или ранац на леђима’. – И uнe 

вuчије, што смо вoду u њима нuсли, iмале uпрте: мeтни на лeђа и нuси!
uпртити -iм свр. ’упртити, понети (на леђима) терет’. – Помoзидe ми да 

uпртiм oвu тoрбу на лeђа.
упºцати uпrцaм свр. ’побећи, умаћи’. – Uшмuргa ми се u кућу, uзo ми 

нuвце и упºцa. (Ј)
урanти uрaнiм свр. ’ухранити’. – Нeмoј и јoш продaвати, сaчекaј да и јoш 

зeру бoљe uрaнiмо, бoљe ћемо и прoдати.
урenти uренeм свр. в. uгнати. – Прiчекaјдe да uренeм блaго, па мeтни 

зeру кºмe u јасле.
ускопunти се -oпuнiм се свр. ’наљутити се, намргодити се’. – Штa си се 

јoпe тaкo намuсуријo и ускопuнијo?
Uскрес м ’Ускрс’. – Suтра е Uскрес, нашaрала сам јaјa, дјeца се нaјвишe 

весeлe кад eдно дрuгoме тuцајu и oтимљu.
uсoван, -вна, -о ’љут, пргав, свадљив’. – Ал је uнaј мaлi uсoван, дeрњa се 

пo кући, нiкaко да прeстанe са свoјoм вiкoм.
uстра ж ’метални ножић за бријање’. – Тuпа ми uстра, дoдaјдe ми белeгију 

да е нaоштрiм.
uтмuргати се -aм се свр. ’кришом се увући, ући крадом’. – Кaт си се тi 

uтмuргa да те њeсмо oпазли? (Ј)
uтрnти (се) uтрнeм (се) свр. ’утрнути (се), угасити (се)’. – Uтрни тu 

лојaницу, iдeмо спaвати. – Вaтра се uтрnла, iди кот кuншијe по кoјi жерaтак.
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uћерати -aм свр. ’утерати’. – Uћерaј и вaмо, iмa мјeста у бaјти.
учeпти uчeпiм свр. ’стати некоме на ногу, очепити, згазити’. – Eво ми 

пºст нaтекa кaко ме учeпијo.
uшмuргати се -aм се свр. в. uтмuргати се. – Uвјe се тaкo uшмuргa да 

нiко нe знa ни кaд је uшa, ни кaд је oшa.
ушuљати се uшuљaм се свр. в. uтмuргати се. – Знa е да дјeт спaвa, па се 

ушuљa u кућу. (Ј)

Ф
фaжoл -oла м ’пасуљ ’. – Сјeћaм се да е мoја бaба uвјe фaжoл звaла, а дјeд 

би вiкa: „Пuшти фaжoл, дaј ти мeни грa!“ (Ј)
фalти (се) фaлiм (се) несвр. ’хвалити (се)’. – Фaлi се да uнa њeна крaва 

дaвa по дeсет лiтaрa варeникe нa дaн.
фalти фaлiм несвр. ’недостајати’. – Eто ти нa томe капuту фaлi eдно пuце.
фaљда ж ’фалта, бора, набор (на тканини)’. – Кuпла сам нuвu кiкљу на 

фaљде.
фaљдати -aм несвр. ’борати, набирати (тканину)’. – Штo њeси фaљдала 

тu кiкљу, бiла би љeпшa.
фeњер м *. – Iмала сам дoбар фeњер, uвјe га нuсла у прeло.
фундaмент м в. вундaмент. – Uдаºли фундaмент јoш лaни и вaјe нaкo 

стoјi. (ДЛ)

Ц
цaкa цaкла м ’стакло’. – Пuкa ми цaкa на пeнџеру, мoраћу га замјenти.
цaкло с в. цaкa. – Кaко су љeне цuре у oвoј кuћи кат су цaкла вaкo пºљава.
цaрза ж ’широка, набрана, ткана сукња’. – Испот тiјe цaрзa и oзгo мeтали 

шлiнге или eклaнe шпiце, нaкo да се зeру вiдe.
цвiргелић м ’петлић’. – Uнaј цвiргелић прaви копuнић, јaчi от кaквoг 

вeликoга.
цвiргелица ж ’назив за малу кокош’. – Eно ми uнa мaлa цвiргелица 

излeгла чeтверо пiлaди.
цвјeтко м ’назив за коња црвене боје са белом белегом на челу’. – Мeтли 

му прaпoрце oко врaта, па ти е нaш цвјeтко прaвi љепoтaн.
цвºњка ж ’веома мала количина нечега, мрвица’. – Нeмaм нiђе ни 

цвºњкe мaсти.
цeкица м дем. од цeко. – Uнaј њiјев цeкица по свu нoћ ћeвкa.
цeко м ’пас’. – Што сам iмала дoбрoк цeку, нiкудa нiје лuтa.
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цeста ж (ген. мн. цeстa) ’пут који није асфалтиран’. – Тo е нeкад бiјo 
кoловoс, а сaде е прaвa цeста.

цiговaн, -а, -о в. нaмрешкaн. – А шпiца од вуштaна вiºла испот цiговaне 
кiкљe.

цiцвара ж ’густо кувано јело од брашна, масла и сира’. – Мeтнe се бaсe 
и мaсти и uлијe вoдe и тo прoкувa. Тu се uспe кuрузово брaшно да се дoбро 
зaгuстi и пeчe се дoклeн нe будe љeпо жuто, пºпнасто. Тo ти е цiцвара, за 
Бoжић смо е спрeмали.

цјeпаница ж ’цепаница’. – Дунeсидe eдан нaрамак цјeпанiцa да нaложiм 
вaтру.

цјeпати цјeпaм несвр. ’цепати (дрва)’. – Дoћe ми сuтра двa чoека цјeпати 
дºва зa зiму.

цјeпкати -aм несвр. дем. од цјeпати. – Да ми е кaкa мaћa сiкирица да 
цјeпкaм по зeру, нe мерем с oвoм, oдвaлi ми рuке.

цмuла ж ’женска особа која цмули’. – Рaзблuђена, прaвa е цмuла, нe знa 
нiшта дрuгo нег цмulти!

цмuлaв, -ава, -о ’који цмули’. – Кaкo е oвo твoе дјeте цмuлаво, а мoе нiкат 
сuзe нe пуштi.

цмuлавац -aвца м ’мушка особа која цмули’. – Вiдe цмuлaвца, док му 
нeшта рeчeш, нaмa плaчe.

цмuлавица м в. цмuла. – Кaкa си бaлава, цмuлавицо eдна, штa јoпe цмuлiш?
цмulти и цмulти цмuлiм и цмuлiм несвр. ’цмиздрити, плакати без 

воље, размажено, пренемажући се’. – Пuшти е нек цмuлi, рaзблuђена, па oће 
да се нuсa.

цмuло м в. цмuлавац. – Вiдe њeга, цмuлe, а сeстра му прaвa дјевoјчица.
цoкља ж в. кoпа. – Цoкље су ти бiле ки шлaпе, сaмо су одoздo iмале гuму 

ил кoжу.
цºвeн ж ’црвена боја неба’. – Eно одoздo цºвени, бiће кiшe.
цuкар цuкра м ’шећер’. – Нe мећи чuдо цuкра у кaву, бiће прeслатка.
цuкрица ж ’тврди бомбон’. – Дјeд ми бiјo на сaјму и дoњo пuну кeсицу 

цuкрiцa.
цuња ж (обично мн.) в. дрuња. – Кат су на нeком нaкo свe нeкве цuње, 

вeлiмо зa њ да е цuњaв, дрuњaв. (Ј)
цuњaв, -ава, -о в. дрuњaв. – I uн, нaкi цuњaв, oће u сватове. (Ј)
цuра ж ’девојка’. – У њiвoј кuћи двiје цuре зa удају.
цурeњак -њка м хип. од цuра. – Нiје вiшe дјeте, iмa јој пeтнaјст гoдiнa, 

прaвi, бoме, цурeњак!
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цурeтина ж аугм. и пеј. од цuра. – Вiдe цурeтинe, врaг је oдњo, кaко се 
вeће не uдaвa.

цuºти се цuрiм се несвр. ’цурити се; постајати цуром, девојчити се’. – Бiла
ки кaкi дичaчић, а сaде се, бoме, пoчeла цuºти.

цuрица ж дем. од цuра. – Сплeли јој кoсе у кiкице и oбuкли нuвu aљиницу, 
љeпа цuрица ки лuткица!

цурiчак -чка м хип. од цuрица. – Врaжiј uнaј цурiчак, вiдe тi њe кaко 
лeтi за лoптoм, ки кaкi дiчaк.

цuричица ж дем. од цuрица. – Мoја снaјица рoдла цuричицу, нeмa е кoлк 
зeрица, ни трi киле нeмa u њoј.

цурoвати цuрујeм несвр. ’проводити безбрижан девојачки живот’. – Ако 
кoјa oстанe да се не uдa, тa, бoме, цјeлi жiвот цuрујe.

цuца ж в. бaла. – Вiсi јој цuца iз нуса, oбришидe јој нuсић, eво ти рuпчића 
на кревeтићу.

Ч
чaвa чaвла м ’чавао’. – Дaјдe ми eдан чaвa да прiбијeм oвu дaску.
чaкица ж ’мањи плитки суд, посудица’. – Мoрaм нaћи кaкву чaкицу, да 

uлијeм мaчки зeру варeникe да пoлочe.
чаратaница ж ’жена која чара; врачара, гатара’. – Нe вјерујeм ти јa нiшта 

тiјeм чаратaницами и њiовoм чaрaњу.
чaрати чaрaм несвр. ’бавити се чаролијама; гатати, врачати’. – Бјeж ми iс 

кућe, нeш тi мeни тu чaрати!
чарoбија ж ’смотуљак који доноси несрећу’. – Млатaрa uнoм чарoбијoм, 

јoш ће кaкво злo нaметnти нa ме!
чвºкнuт, -а, -о в. ћaкнuт. – Глeдa штa му је, нe знa да е uн тaкав пo себи, 

зeру чвºкнuт.
чељaде -ета с (супл. мн. чeљaт) 1. *. – Бoме, љeпо и пaметно uнo чељaде, 

чiјe е дa е! 2. мн. ’укућани, чланови породице’. – У uнoј кuћи десeтеро 
чeљaди, кo би и тoлкe нарaнијo!

чeпати чeпaм несвр. 1. ’газити кога или што ногама’. – Чeпaј бoљe тo 
сјeно, стaће и oвaј нaвиљак. 2. ’стајати коме на ногу’. – Зацenли смо се от 
смiја: uна га чeпa испот стoла да прeстанe шукeтати, а uн јoш вiшe, нaмјeрно.

чепºкалица ж ’жена која много прича, брбљивица’. – Uнa мoја свeкрва 
прaвa чепºкалица, вaјe iдe зa мнoм и нeшто ми тотºљa.

чепºкати -aм несвр. 1. *. – Oћерaјдe uнu кoкoш да не чепºкa пo вртлу.
2. фиг. ’брбљати’. – Нe мерем вiшe слuшати uнu женeтину и њeно чепºкaње.

чeсница ж ’чесница’. – Дaјдe ми кoјi дiнaр да мeтнeм у чeсницу.
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члaнак -нка м 1. ’зглоб (на руци или нози), обично глежањ’. – Нaтекa ми 
члaнак на нuзи, гaдно сам стaла, сад нe мерем мaкnти. 2. ’мерна јединица; 
као део палца’. – Iмa ли u њему трi члaнка?

чoек м (супл. мн. љuди) 1. ’човек’. – Вeлiм јa – тo е прaвi чoек! 2. ’муж, 
супруг’. – Uмрo јој чoек и uна се кaшњe нiје удaвала.

чuдо с (у прилошкој служби) ’веома много, сила’. – Бiло чuдо љuдi на 
свaдби, са свiјu стрaнa дoшли.

чuка ж ’овца или жена с малим ушима’. – Uнa прaмeнка, чuка, јoпe 
зaбасaла у тºњaк. (ДЛ)

чuкаст, -а, -о ’који има мале уши (за овце или женске особе)’. – Нaбреновала 
кoсе, па пoкºла uши јер је чuкаста, па е вaљда срамoта. (ДЛ)

чuласт, -а, -о в. чuкаст. – Ђe су се нaшли: uн нaкi клeмпaв, а uна чuласта! (Ј)
чuнак чuнка м (мн. чuнкови) *. – Дaјдe ми пuну цјeв да мeтнeм у чuнак.

Џ
џaк џaка м *. – Дорeни ми двa џaка брaшна кат се бuдeш врaћa.
џaња и џaњарика ж ’врста шљиве чији је плод округао, црвенкасте боје’. 

– Јoпe се нaјo џaнарiкa, па сaде нe мере јeсти. (ДЛ)
џaчина ж аугм. од џaк. – Кoлкa е oвa џaчина, нe мерем је сaма помaкnти.
џaчић м дем. од џaк. – Нe знaм ел ми oстало пo џaчића грa, мoраћу кuпти 

у нeђељу.

Ш
шaјтoв -oва м в. брuктaш. – Стaрi љuди су мeтали пaре кo у ћeмер, кo у 

шaјтoв.
шaка ж *. – Бoме ме дoбро лuпијo шaкoм u глaву, свe ми се вºтi.
Изр. изa шакe ’подлактица’. – Oвo oт шакe дo лaкта зoвeмо изa шакe.
шaл м 1. *. – Uзми пºво кaпу, шaл и рукaвице, па мoреш нa сњeк. 2. ’пре-

кривач ткан од овчије вуне, обично за прекривање воза жита’. – Принeсидe 
шaл да пoкријeмо вoс, oдошмо u млин.

шaлe прил. ’лако, као од шале’. – Нeћемо, бoјiм се, шaлe тo завºшти.
шaнтaв, -ава, -о в. ћoпaв. – Кат oдa, нaкo, зaнусi нuгу, канда е шaнтaв.
шaнтати -aм несвр. в. ћoпати. – Грoта вiдти, шaнтa, јaднiк, а ћiјo би да 

пoлетi ка i другa дјeца.
шaнти шaнeм свр. ’шапнути’. – Дoђидe aмо да ти нeшто шaнeм, да нiко 

нe чује.
шaпaт шaпта м *. – Кaкi се uнo чuјe шaпaт пот пeнџером у oвa дoба нoћи?
шaпnти шaпнeм свр. в. шaнти. – Eси чuo штa сам ти шaпнo?

– 90 –



823Из лексике источне Лике

шaпталица ж ’она која шапће’. – Кaкa е uнa твoја снaја шaпталица, пuна 
кuћа чeљaди, а uна с нeвoм свoјoм у нuглу нeшто шaпћe.

шaптати шaпћeм несвр. *. – O чем вaс двије тaмо шaпћeте, кaжте глaснијe 
да i мi чuјeмо.

шaптaч -aча м ’онај који шапће’. – Вiдe uнијe шаптaчa, вaјe се нeшто 
сашаптaвајu.

шаромeтина ж ’место где је само понегде окопнио снег, па је земљиште 
остало шарено; прошарица’. – Кат кoпнi, па нeђе iмa, а нeђе нeмa сњeга, тo 
ти е шаромeтина.

шврaчица ж ’део ткалачког прибора: дрвена дашчица с прорезом у 
средини која се ставља у вратило’. – Мeтни прeслицу у шврaчицу, па да е 
стaвiм у врaтило.

шeбaв-, ава, -о в. ћoпaв. – Eно се и uнaј шeбавi oженi и љeпа му, бoме, 
млaдa.

шeвaрка ж в. кaлача. – И кaлача, и кuтлача, и разљeвача, и шeвaрка, тo ти 
е свe eдно, свaкaко се дивaнло, а тi пiши кaко oћеш. (Ј)

шeница ж ’пшеница’. – Пoсијала сам дoбар кuмaд њiвe шeницe.
шeниченi, -а, -о ’пшенични’. – Шeниченi се крu кuвa само кад дoлазe 

нeкi гoсти.
шiба ж ’врста слатке јабуке’. – Iмали смо и нeкве шiбе, кoра им бiла 

шарeна, са цºвенијeм и жuтијeм прuгами нiзa њи.
шiљек м (мн. -ези) ’јагње од годину дана’. – Uнaј шiљег нам је љeтошњi, 

нeмa ни гoдину дaнa.
шiљeш -eжи ж зб. мн. ’млади овнови и овце’. – Пoћерaјдe и вaмо да ми 

нe идe шiљeш u тaј тºњaк.
шiмла ж зб. ’дашчице (обично борове или букове) за покривање крова’. 

– Нeкат су се кuће, бºвнаре, шiмлoм покрiвале.
шiшати -aм несвр. 1. *. – Вiдe кoлкe су ти кoсе, штo се нe идeш шiшати? 

2. ’стрићи (овце)’. – Iмaш ли дoбријe нuжiцa, с oвијeм нe мерем шiшати 
oвце, тuпе су.

шкaле шкaлa ж пл. тант. ’лестве са ширим газиштима (обично у кући) 
за пењање на таван’. – Aе ми iсправи oвe шкaле да дuнесeм пoсјека с пoда.

шкалeтине ж аугм. од шкaле. – Тeшке oвe шкалeтине, њeсам и сaма кaдра 
спuштити.

шкaлiн -iна м ’газиште, попречна даска на шкалама’. – Нeмa ми eднoк 
шкалiна, тeшко ми корaцати брeж њега.

шкaлице ж дем. од шкaле. – Aе ми спuшти uнe шкaлице да сaђeм u трап 
по кумпјeрa.
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шкaп шкaпа м ’дрвена посуда за прање веша’. – Шкaп је бiјo, нaкo, 
oкрuгa, дºвенi, са стрaнa iмa рuчке да се uватi зa њ, нaлијe се вoдe u њ и 
тaкo се прaло прaње.

шкaпић м дем. од шкaп. – Нeмa ми uногa шкaпића, мoрa да га е нeко oдњo, 
а трeбa би ми за прaње.

шкaре шкaрa ж пл. тант. в. нuжице. – Дoдaјдe ми шкaре да осјeчем oвe 
кuнце што вiсe.

шкaрице ж дем. од шкaре. – Iмaш ли кaкве шкaрице да осјeчем нuкте?
шкiљaв, -ава, -о ’који је зрикав, разрок’. – Мuмак јој шкiљaв: eднијeм 

oком глeдa u њу, а дрuгијeм u другu цuру!
шкiqти шкiљiм несвр. 1.’шкиљити; гледати полузатворених очију’.

– Сuн це ми iдe u очи, зaтo шкiљiм. 2. ’зрикаво гледати’. – Aјме, ал гaдно 
глeдa, свe нeкaко шкiљi.

шкiп шкiпа м ’дрвени суд, корито’. – А дјeца uзмu шкiп, па се сaнкају 
u њему.

шкiпић м дем. од шкiп. – Ено uзeла да кuпa дјeте у uномe шкiпићу.
шкрiња ж ’мртвачки сандук’. – Нeкат су љuди сaми прaвли шкрiње кад 

нeко uмрe, а кaшњe кuповaли сaндуке, сaндуци се звaли тi uзимaнi.
шлaпа ж (ген. мн. шлaпa) в. кoпа. – Нa, нaзuјдe тe шлaпе, прелaдићеш се, 

па eто врaга!
шлaпан м ’човек који незграпно, необично хода’. – Вiдe шлaпана, oдa кo 

да iмa двiје љeвe нuге.
шлiнга ж ’комад платна на коме су извезене рупице, претходно намерно 

просечене’. – Нaјљепшi uкрaси бiле су нам шпiце и шлiнге’.
шлiнгати -aм несвр. ’украшавати везом просечене рупице на платну’.

– Жeне су eклале, вeзле и шлiнгале, свe су знaле рaдти.
шљeме -ена с ’врх крова’. – Дiгa ми вјeтар шљeме сa кућe.
шљiва и шљiвка ж ’шљивовица’. – Свaкo јuтро кат uстанeм, пoпијeм 

чaшицу шљiвe. – Сврaти се кoд мене кат се бuдeш врaћa из дºвa, па ћемо 
пoпти по eдну шљiвку.

шљiва ж *. – Рoдле шљiве oвe гoдинe, бiће рaкијe.
шљiвaр -aра м ’шљивик’. – Iмала сам дoбар шљiвaр пoт кућoм, бoме е 

бiло рaкијe, и по дeсет кoтлoвa, i вишe.
шљивeтина ж аугм. од шљiва. – Посјeци oвu шљивeтину, па усaди млaдu, 

oвa е већ стaра.
шљiвица ж дем. од шљiва. – Ал је uнa мoја шљiвица пoрaсла, нa годину 

мoре дaти рoт.
шљiвовина ж ’шљивовина’. – Нeкат су бuкаре, што се iз њi пiла вoда, 

прaвли от шљiвовинe.
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шљiвовица ж в. шљiва. – Јaкe ли шљiвовицe, јeдва е пoпи.
шљoкати шљoкaм несвр. ’пити, опијати се’. – Uнa жeна шљoкa рaкију 

бoљe нек iкав мушкaрац.
шњaјдер м ’шнајдер, кројач’. – Мoрaм кот шњaјдера, звa мe да дoђeм 

прoвати.
шњaјдерица ж ’шнајдерка, кројачица’. – Кaко гoд зaмислiм, мoја ми 

шњaјдерица тaкo сaшијe.
шoдер м ’шљунак’. – Мoраћемо дoгнати јoш шoдера, фaлиће нам, вiдiш 

кoлкi е вундaмент.
шoс м (лок. шoсу) ’уска сукња (какву обично носе старије жене)’. – А 

жeне нuсле шoс, па прекo њега зaслан.
шпањuлица ж ’врста јаког, тешког грипа; шпански грип, шпањолка’. – Нe 

мере нiкут, eно га лeжi, iмa шпањuлицу.
шпaркет м ’штедњак’. – Прегoºла ми трuмба у шпaркету, нe знaм кaко ћу 

крuв испeћи.
шпiглин м дем. од шпiгло. – Угрaдијo ми мaјстор на прeслици шпiглин, 

да се oглeдaм док прeдем.
шпiгло с в. зºцало. – Пºво смо вiкали шпiгло, а пoсљe и зºцало, ал тo 

ти е свe eдно.
шпiца ж 1. ’коштица, семенка неких биљака’. – Пaзи да не прогuтa шпiцу. 

2. мн. ’хеклани део који се пришивао на пешкире, плахте или подсукње као 
украс’. – Вiдe ал iмa љeпе шпiце на вуштaну.

шпичeтина ж аугм. од шпiца. – Вiдiш тi кoлкa е oвo шпичeтина, зaмало 
ми се дјeте нe удaвi.

шпiчица ж ’део ткалачког прибора: клин који се ставља у преслицу’.
– Iмaш рuпице на прeслици да мeтнeш шпiчице u њи.

шпuре -ета с ’јагње једногодишње овце’. – Нeмa ми нiђе oнок шпuрета, 
нiје га вaљда вuк oдњo.

шпuºти се шпuрi се несвр. ’јагњити се (за једногодишњу овцу)’. – Шпuрi 
ми се uнa oвчица, мoрaм прiпазти нa њу.

шпuрица ж ’једногодишња овца која се ојагњила, ошпурила’. – Uнa 
шпuрица нeшто слaбо дoјi свoе шпuре.

штaла ж ’зграда, стаја за стоку (обично за коње и говеда)’. – Завiридe u 
шталу iмa ли сјeна u јаслами.

штaп штaпа м *. – Uзмu нeкав штaп, па се пaлајu ш њiме.
штaпина ж аугм. од штaп. – Нeмoј да сaд дoватiм uнu штaпину, па те 

млaтнeм!
штaпић м дем. од штaп. – Eно се сaм зaигрa, цºтa по зeмљи с нeквијeм 

штaпићом.
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штeнбiљ -iља м ’печат’. – Кaко е oвa кoвeрта дoшла, нeмa нiквoк 
штенбiља.

штeрна ж ’бунар у којем је кишница’. – Нeмa кiшe, прaзна ми штeрна, 
нe знaм штa ћу.

штoклин м ’столица без наслона’. – Нuсiм тiшљaру oвe штoклине да ми 
пoправi, нeмaм нa шта сјeсти.

штрaмац -мца м 1. ’душек пуњен вуном’. – Iшчешљaла сам вuнe, мoрaм 
нaправти штрaмац, гoла ми кревeтина. 2. ’решетка изнад јасала’. – Нaправи 
штрaмац нa јаслама да стaнe вiшe кºмe.

штрiк -iка м ’конопац, уже’. – Нeкат су вeш преко плoта прoстирали, 
нiје бiло штрiка.

штºкљати се -aм се несвр. ’јурити, бежати (за говеда)’. – Вeликa врућiна 
дaнас, па мuве ујeдајu гoведа, а uна се штºкљајu, нeћу и шaлe скuпти.

штuк штuка м (мн. штuкови) ’соба на спрату, у поткровљу’. – Oдо гoре u 
штук да се нaспaвaм, тaмо е ладoвина.

шћiпти се -iм се свр. в. збiти се. – Нiје ти се шoс шћiпијo, нек се тi 
здeпала!

шuба ж ’врста женског капута, постављеног крзном’. – Зiми су љuди 
нuсли aљине, а жeне шuбе.

шuбара ж ’велика, крзнена капа (обично од јагњеће коже)’. – Натaкни тu 
шuбару нa уши и нeмa зiмe.

шuкати шuкaм несвр. в. тотºљати. – Нe шuкaј кад нe знaш штa е бiло.
шукeтати -aм несвр. и уч. према шuкати. – Пoваздaн сaмо шукeтa, нe 

мереш је заuставти.
шuкнuт, -а, -о в. ћaкнuт. – Да нiје uн зeру шuкнuт кад нaкo шукeтa?
шукuнбаба ж ’прадедина или прабабина мати, чукунбаба’. – Јa сам, вeлe, 

дoбiла iме по мoјoј шукuнбаби Мaри.
шукuндјет -еда м ’прадедов или прабабин отац, чукундеда’. – Oвu е iстu 

зeмљу i мoј шукuндјет oрa.
шuкура ж в. бºља. – Uватите i тe шuкурe, па ћемо кuвати мјесто чaја кат 

се прeлaдiмо.
шuре -ета м хип. од шuрјaк. – Бiли смо i прије дoбри, а eто, сaд ми е 

шuре, па смо јoш блiжi.
шuрјaк -aка м ’шурак, женин брат’. – Oстали смо сiнoћ дo касно кот 

тaста, бiли и шuрјaк и млaдa пuница, запрiчали се, па нiкaко oтiћи.
шuшањ шuшња м ’опали суви лист’. – Дунeси шuшња и прoстри пoд блaго.
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ТЕКСТОВИ

Зoвeм се Мiлка Узeлац. Рoђена сам пeтнaјстi едaнaјстoк iљаду дeвесто 
трiдесeтe гoдинe у сeлу Бiровача, oпћина Дuњi Лaпац. Па, штa ћу да кaжeм, 
у дјeтiњству штo сам рaдла и кaко е uндa бiло; бoме, бiло нас је u кући, 
бiло нас је дoста, десeтеро је бiло што дјeцe и стрiц и стрiна... Тaкo, нeко 
је iшa oвцами, нeко гoведима. Свaкo јuтро, бoме, дiзали нас зoрoм, нeмa ти 
тo: u шeс сaтi, у сeдам. Нaправe нам рuчак uјутру, зaчинe се нaправi и крuва 
uнок јeчменoк испoт пекe, нaдробe нам, или нeкат пaлeнтe јeдемо, нiје бiло, 
бoме, нiшта дрuгo да се јeде. Тoрбу нам мeтнu и мi, јaдни, uнu тoрбу на лeђа. 
Бiле нeкве дºвенe кoбице, тaкo од лiтрe и мaњe, па тu нам мeтнu мљeка, по 
eдну uжину крuва и uндa мi iдeмо u стрaну. Чuвaмо блaго у стрaни и тaкo, 
кат iзгладнiмо, јeдемо. Нaс пo двое, пo трое, гuнe скuпа тo блaго. Вoлове 
iмали, крaве. Вoлови бuчu, бoдu се, а мi uндa нe дaмо. Тo се oрi пo шуми 
од бuкe од вoлoвa. Iмaмо eдну лoкву гoре, зoвe се Бoбиновац. Тu и нaпојiмо, 
па и јoпe врaтимо u шуму. Uндa, кад је врућiна, uни се штºкљајu. Iмали смо 
eдан гaј, звa се, чeкaј, забoраvла сам кaко се звa... прiбоић. Тu и сaренeмо 
u тaј прiбоић, uндa мi се пeњaли по бuквами, штa сe тo рaдло: пoјемо uнo 
мљeко ис uнијe кoбa, па мeтнeмо кaшику, па бурлiјaмо, eдно дрuгo тaкo 
зeзaмо пoваздaн. И бiло тiјe нaшијe имeнa: нeкад гuнiмо у Кoсицу, нeкат 
у Кaмалину, нeкат u Лисине, нeкат у Кaлиновачу, кaко кaде. Бiло из дрuгoга 
сeла догunли су блaго, oтuдa ђe сам се јa uдaла, o тијe Узелaцa. Oтuдa дoђe 
мумaкa, цuрa, дoренu блaго, тaнбурице нuсли мuмци. Мuмци и цuре се uндa 
упознaвали, а нaс дјeцу сaмо ћeрали да врaћaмо блaго, сaмо да њeсмо ш 
њiма.

А iмала сам eдну што сам ш њoме нaјвolла гunти гoведа, ал uна iмала 
брaта, па кат uн пoђe, мiлi Бoже мoe мuкe. А кад јa uндa извiрујем, iду 
преко нeкoг бºда њeзине крaве. Најпºвa iдe гoлубова, бјeлa, кaнда е сaд 
глeдaм, па цºљeнка, па мºкуша, па кад вiдiм да iдe Мaра, тa мoја другaрица, 
aјмe, мoк вeсeља! Мi смо дºжaли и вoлове, uнaј дiкоња кoлкo ми е сaмијe 
рuбaцa са глaвe пoјo. Јa лeтiм зa њима, uнo кат се заштºкљајu, а рuбац пaнe 
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и uн пrвi нaђe рuбац него јa. Кoлкa сам пuта дoшла кuћи, мaтeр ме псuје: Ђe 
ти e рuбац? А ђe је, пoјo дiкоња!

Мaрине и мoе крaве нaјбољe се слaгале, вaљда смо нaјвишe гunле скuпа, 
њeсу се бoле, а кaквијe iмa, тeкaр и заштркљaвајu uнi ђaволи мuшкi, вiчu: 
„Oштr, oштr!“, а uни uндa на свe крaјеве, нe мереш и шaлe сaбти.

Па, бiло u тoј Кaлиновачи, када oдeмо, тu су бiлe и кuће. Iмали смо eдну 
кoлибу, па кад је кiша, мi бuдeмо u тoј кoлиби. Тu су сiјали и кuрузе, па тu 
вaздaн пºжiмо кuрузе тe, а нeква бiла бaба Смиљaна, uвјe нас псoвaла, ал 
нас нiкад нiје мoгла uватити, кo би нaс uватијo... тaкo е бiло, штa ћемо. 
Дoђeмо кuћи uвечe, дoчекa нас вeчера, бoме, грa и кuмуне и скрiшке, тa нaша 
рaна. Тo е бiло. Љuди рaдли u пољу, oрaли на вoловима, сiјaли јeчам, жiто, 
шeницу, кuрузе. Крuв се пeкa пот пeкoм, јeчменi крu, а шeниченi се сaмо 
кuвa кат се iшло у свaтове ил нa бабине, нiје бiло бјeлoга ки дaнас. Јeдiно 
бiле нeкве зeмучке, а кат oдe бaба u Лапац, па кад нам дuнесe зeмучку, мiлi 
мoј Бoже, нaшoга рaја...

А u кућами бiла пo двa крeвета, i тo бuдu uнi нeкви вiсокi, мoрa си на 
клuпе, бiле нeкве клuпе iспрет тiјe крeвeтa, нiје се мuгло iспeти брeс тијe 
клuпa. А iспот крeвeтa нeкви мaлi кревeци бiли, тu су дјeца лeжaла u тијeм 
кревeцима. Uндa су бiле љuљушке ђе дјeца вeћa бuдu, а кољeвчице ђе су бiла 
мaлa дјeца јер бiло е uндa дјeцe, рaђало се, нe бoј се, свaкe гoдинe по eдно. 
Кад рoдe дјeцу, uндa се от кuчiнa oткају aљинице. Нiје бiло пeлeнa, нек тe 
aљинице, тo бiло дебeло, нaкo, ка мeкано, с тiјeм замутaвале дјeцу и јoпe от 
вuнe uнe uзице, па кат су повiјале дјeцу, а нuге замuтајu, дјeца се повiјала, 
вiшe oт пo гoдинe, стeжe им и нuге и рuке. У кољeвчице мeтнu сaмо зeру 
слaмe, зeру се прoстрe пo тoј слaми и тu мeтали дјeте. Нaправi кошuнелић 
мaлi и пoкријe се плaтицoм. Iсто се и плaтице ткaле, нiшта се нiје uзимало. 
Ткaле се плaтице, ткaле се и нeкве копeртице и бiљчићи, свe за дјeцу. Тaкo 
се тa дјeца одгaјала, љuди им нaправe стaлац, вaљда и је нeко iмa врeмена 
нuсати, мeтнu и u тaј дºвенi стaлац док не проoдајu. Здјeлицу искoпајu нa 
томe стaлцу, па uндa кат се вaрi грa, дaјu дјeци зºнца да се iграјu, тaкo, њeсу 
и чuдо блuдли ни нuсали...

Свa чeљaд бiла u тијeм нaшијeм огњeницами: и јeли, и спaвали, и свe. 
А јeли су са стoлiцa, бiла стoлица, oкрuглa, од дºвета и мaћi стoчићи, 
трoнужићи. Свi сјeдeмо око тe стoлицe, али пoбошка дјeца, пoбошка вeликi 
нaрот. Дјeца су iмала мaлu стoличицу. Uндa, бiла uнa дºвенa здјeла, uспe у 
здјeлу, и жлiце су бiле, сaмо жлiце, нiје бiло плaдaњa, плaдњи се звaли, 
али, бoме, нiје бiло, мoрда пoнекi за пoсјек. Тaкo се јeло iс тe здјeлe са 
жлiцами. А гoведа су нам лeжaла у пoдруму пoт собoм: гoре нaрот, а дoље 
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гoведа, а за oвце, јoпe, бiле овчaрице. Uндa су iсто жeне мuзле крaве, и oвце 
се, бoме, мuзле. Вaриле су тu варeнику у мјeденијeм кoтлићима на oгњiшту, 
па су кiсеlле тu варeнику; дºвенi стaп бiјo, uско, нaкo, дугaчко, тu се мeтнe 
тa варeника, нaкупe и слaкe, па су мeле. Бурлiјa се гoре-дoље и бuдe мaсло, 
uндa су с тiјeм, њeсу ни iмале нeк с тiјeм, зачiњале су жeне грa, зачiњале 
кuпус, скрiшке, мeтале у зaчину и тaкo се жivло...

Сiјале смо кoнопље, па и чuпaли и стeрaли на рoсу, uне се пoкиселe на 
рoси, па смо iмали стuпу дºвенu u њoј и набiјале: eдна се iспнe нa ступу и 
нaбiјa и тo се све смeкшa. Пºво се грeбенaле, па прeле. Кат се oперu, uндa 
смо вaºле тu прeђу у лuгу, тu смо е дoбро кuвале и вaºле, uндa изaперeш, па 
снoвaле, па навiјале, па ткaле. O тогa су шiле и кoшуље љuдима, нiје бiло 
нiшта от плaтна, свe тo бiло, рuчнi рaдови и свe сuкненo. От овaцa кат 
oшiшамо вuну, oперeмо и опрeдемо и uндa су жeне мuºле. Oдu u шуму, па 
цºнoга јaсeна нaгuлe кoрe, uндa у eдну кaчицу тoгa мeтнu и тu су uне нeкaко 
мuºле, бaш јa њeсам, ал сам глeдала кaко е мaтeр мoја. Дoђe тo цºно и тo су 
ткaле, сuкно се звaло, тo сuкненo опрeдu и oткајu, а uмuрe u тoј кoри. O тогa 
сuкна шiле капuте, ки сaд мјесто oвијe јaкнa и бuндa бiли капuти и aљине. 
Aљине су нuсли пастiри блaгу, гoведaри, тo се звaле aљине, а капuти, тo су 
ка љuди нuсли кат су iшли на сaјам, мaло мудeрнијi бiли тi капuти. Жeне 
су нuсле цaрзе, и uне се вaљда ткaле, тe цaрзе. Uндa се вуштaни нuсли испот 
тiјe цaрзa; oздo мeтли eклaне шпiце или кuпли шлiнге, тaкo да се зeру вiдe 
испот тiјe цaрзa. Жeне су нuсле и нeкве шuбе: uнuтра бiла вuна oвчијa, бiле, 
бoме, тoпле. Свe бiло сuкненo, тaј рuчнi рaт, нiшта се нiје uзимало.

Ткaле су цuре и жeне iсто од вuнe; опрeдu и препрeдu, па су шaрале, 
фaрбале у нeколко бoјa. Ткaле су кoпeрте, на крeвете мeтале, па тeпике, изнад 
крeвeтa мeтнeмо тeпике, свaкијe шaрa знaле, па кo ће љeпшe. А јa кат сам 
пoчeла, uндa већ uзимали вунiцу, па ткaли са вунiцoм. За стoлове смо iсто 
ткaле, uчетврт, па ткaле и пешкiре, и кºпане. Uндa су цuре и вeзле; вeзле су 
плaте, пешкiре за мiрaс кат су се удaвале, тaкo се кiтe с тiјeм вeзенијeм 
пешкiрима. И шлiнгале су: прoбијu се рuпице, па се окo њi шлiнгa, обaмећe. 
Свe су тo цuре рaдле, eклале су шпiце нa тe пешкiре што су ткaле и спрeмe, 
бoме, трiест, чeтрeс пешкiрa, кат се удaвале, тo се кiтли кuњи. Кат iдu на 
вјенчaње, uндa су мeтали тe пешкiре, кo ће љeпшe, а нaјљепшe iдe на кuма. 
Вeзенi мoрa iћи, iсто тaкo на дјeвeра и дјевeрушу и на стaрoга свaта. Тo 
дoђe uјaк од младoжењe, uн је стaрi свaт и uн мoрa iмати љeпi пeшкiр нa 
себи. Тaкo се тo кiтло, тaкi е бiјo oбичaј; кад дoђe младoжења по млaдu, свa 
рoдбина од цuрe њeга нaкитi пешкiрима, uн и нe мере вuћи, кoшuљa, свe му 
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oко врaта мeћu, кад дoведe цuру, скiдајu тo сa њега, нe могu шaлe ни скinти. 
Eто, сад мoрем о свaдби и oбичaјима...

Кад ми е бiло дјeвојачкo прeзиме, звaла сам се Драгiчевић. Бiла сам 
дoста љeпа цuра, јa мiслiм, ал млaда. Тaј мuмак што е дoшa да ме uзмe, дoпa 
се мoијeм рoдитељима и мeни. Тaкo, прiмiм зaруку, uндa бiло тaкo: зaруку 
ти дaде и за eдно пeтнaјст, мјeсeц дaнa, мi рeчeмо да ће бiти свaдба. Кат су 
дoшли пo ме, дoшло е њi пeтеро, тaкi е бiјo oбичaј да су мeне сaкºли. Мeне 
eдна мoја стрiна на тaван oдведе и сaкријe ме. Дoшли су, зaсјели гoсти, а и 
мoијe бiло дoста, сaт пiтајu ђe је млaдa – цuра, пiтајu ђe је цuра, њeсам јoш 
бiла млaдa. Oвi нe дајu, трeбa плaтити. Дoведu eдну – нiје тa, дoведu дрuгu 
– нiје нi тa, тaкo су пe-шeст дрuгијe цuрa довoдли јер је бiла пuна кuћа 
мoијe другaрiцa, пјeвале су, iграле, а гoсти су бiли u соби. Нaјкашњe, кад је 
мeне тa мoја стрiна довeла, uндa е кuм плaтијo, мoрa е кuм плaтити, нeмa ти 
тo. Сјeднeм јa uндa тaмо iзмеђу кuма и дјeвера. Јoпe бiјo oбичaј, завuкu се 
iспот стoла и iзујu ми eдну цiпелу. Uтече јoпe тa мoја стрiна, врaжијa нeква 
бiла, ал сaд: бoса цuра, нe могu је вoдти, дaј цiпелу, ал јoпe трeбa плaтити. 
Дuнесu uни цiпелу eдну, па нiје тa, па свaшта тaкo iзводe, па трi-чeтрi пuта 
дuнесu што кaквe uнe oбућe и нaјкашњe плaтi дјeвeр или кuм, забoраvла сам 
кo е плaћa. Тaко е тo бiло вeсeље, а нaјкашњe се кaва пiла кат крeнемо и тaј 
кuм мoј и дјeвeр и дјевeруша, свaкi е мeтнo по eдну шoљу u џеп, тaкi е бiјo 
oбичaј. Чaк и дaнас сам iмала eдну шoљу o тогa за uспомену, oстала ми е 
тaмо кoт кућe.

Кат су ме тaмо довeли, гoре е пuна кuћа дoчекала, вuкови, звaли се вuкови, 
тaј нaрот. А eдна е учитeљица бiла у сeлу, uчла е дјeцу и тaкo су знaли да ће 
тu вeчe бiти вuкови, да ћу јa тu дoћи, тa дјeца њeсу iмала мјeста око тe 
огњeницe кoлкo е тu бiло нaрода, него и је пoпeла гoре на пoт, па су одoзгo, с 
пoда, глeдали. Тu се нaмa uватло кoло око вaтрe, тaкi е бiјo oбичaј; нaјпрво 
се прoведe млaдa око вaтрe и трi пuта се мoрa сјaрnти вaтра, uгaрци uнi 
од вaтрe. Uндa, oдe млaдa u собу, тaмо сјeдi, а oвi дрuгi iграјu око вaтрe, 
пјeвајu: „Oј, дјeвере, шeбава ти млaдa, шeбава ти, нe мере iграти“. Е, uндa 
дјeвeр iзведe млaдu и u коло, а uнi дрuгi мuмци ћaпe дјeвера, па нaд ватру, 
па га тoбош пaлe, дaј рaкију, па iзнесu бoцу рaкијe и uни пuштe дјeвера. 
Uндa пaлe кuма, јoпe за лiтру рaкијe, мoк свeкра пoчeли пalти, а uн се ћaпијo 
за вeриге, па се гoре oбјесијo – тo е смiј бiјo. Sутрaдaн су дoшли мoи, свa 
мoја рoдбина, довeзли су мoју рoбу и iшли смо на вјенчaње. Бiли смо млaди 
oбадвое: тaј мoј мuмак iмa осaмнaјст гoдiнa, јa седaмнaјст. Uнaј што нас 
је вјенчaвa рeкa: „Дaнас сам двoе дјeцe вјeнчa“, кoлкo смо мi бiли млaди. 
Пºво се u цrкви вјенчaвали, а јa њeсам јер uндa вeће и нiје бiло. Кaшњe, 
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врaћa се јoпe кuћи, тi се свaтови врaћајu, тu се јeде и пiјe, пeчe се прaсе, 
бiло и јaњaцa, нe бoј се. Тaкo тo вeсeље по дaн и нoћ. А млaдa uјутру кат се 
дiгнe, нaјпрво је дoчекa свeкрва и нaјпрво се ш њoме мoрa пољuбти, uндa 
свeкар и тe што бuдu тu, бuдe тu, нoћi, дoста свaтoвa, ш њiма се пoљuбi. E, 
uндa млaдa uзимљe крaљачу и iдe у пoдрум, дјeверуша ш њoме, iдe мuсти 
крaве, да вiдe знaде ли мuсти крaве. Кад дoђe u кућу, трeбa, ко iмa псa, нaмa 
млaдa мoрa нuсти псu рuчак – да вiдe oће ли пaс на млaдu: ако нeће на млaдu, 
е, uндa ће млaдa тu oстати, ако oће, uндa ће млaда пoбјећи, врaтити се. Тaкo е 
тo бiло кат сам се јa удaвала.

Бiли смо тaкo eдну гoдину, дрuгe гoдинe oселiмо у Слaвoнију, тaмо смо 
бiли eдну гoдину, њeсмо мoгли, врaтiмо се. Штa ћу, свeкрва ми бiла дoста 
бoлесна, а јa бiла млaда, нiшта њeсам кoт кућe рaдла, бiле мaтeр и стрiна 
ми. Нiт сам кuвала крuва, нiт сам спрeмала јeсти, кo се нaдa да ћу се јa јoш 
uдати. Ал, дoбру сам iмала свeкрву, uна ме uчла кuвати. Нiје тo бiло ни 
лaко uкувати ни крuв; тo се кuвa цºнi крuв од јeчма и от шeницe. Трeбало е 
дoбро нaтрати, на нeквoј се дaсци кuвало, а нiје га бiло лaко. Кат сам пºвi 
uкувала, uн је бiјo твºт; кoд нaс се рeкло: да га е нiз брдо тuрnти, нe би се 
рaзбијo! Нaмa е мoј свeкар рeкa: „Зaшто е твºт?“, а мoја свeкрва oдбла: „Е 
тaкo, нe мере uвјe бiти дoбар, јa сам га кuвала“. Uна нiје ћeла ни рeћи да сам 
јa кuвала тaј крuв, кoлкo е uна бiла дoбра жeна...

Бiли су oбичaји и за Бoжић; кад нам дoлазi Бoжић, uндa се пoстло. Пoстло 
се бoме, пo трi нeђеље, по oсам дaнa, нe знaм, кaко кaде, срјeда и пeтак uвјe 
се пoстијo. Кад дoђe Бaдњi дaн, свi пoстe, и дјeца, свaк. На Бaдњi се дaн 
клaле печeнице, клaла се брaвчaт, oвце. Uнда, uвечe, нuсли смо свјeће кат 
се угunло блaго u шталу и двoе стoјe са свaкe стрaнe, дºжi по eдну свјeћу 
и тaкo uренeмо oвце, а тaкo iстo uренeмо и гoведа. Uвечe iдeмо u кућу, а 
гaзда кuћe iдe по слaму и нuсi нaрамак слaмe. Uнесe u кућу и кaжe: „Дoбро 
вeчe, дoбро нам Бaдњi дoшa!“ и тaкo мi рeчeмо и uн мeтнe uнu слaму пo 
стo, сјeдeмо јeсти грa, а дјeца iдu пo стo, па бuчu. Бuдe дјeцe дoста, бiло и 
је uндa, нe бoј се, па свu uнu слaму рaшћерајu испот стoла. И свјeћу пaлiмо 
за вeчеру, па дa, uндa тaј грa oстанe uвечe, не пeрu се сuди. Uјутру, кo се 
дiгнe нaјпºвi, нuсi тaј грa, мaжe вoловима врaтове и крaвама вiме с тiјeм 
грaвом. Uндa се врaћaмо u кућу, јoпe uзимљeмо uнe свјeће и пuштaмо блaго 
крoс тe свјeће нa воду да iдu. Uјутру смо рaно пeкли печeнице, на пoдранак 
се дiзале пeћи тe печeнице, њeсу се uвечe пeкле, нек uјутру; од двaнaјст сaтi 
се дiгнeмо и дo дaна се пeкu, а њeсу се нaчињале до пoднe. Uндa на пoднe 
кuвала се цiцвара, кuвa се кuпус, јuва, мeсо, а жeне су кuвале на Бaдњi дaн 
по трi, по чeтрi, по пeт крuвa – јер трi дaна се њeсу кuвали крuви. Тaкo, на 
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пoднe бuдe uжина тa, свi сјeдeмо oколо, а весeлe се дјeца Бoжићу, нaјпрво се 
јeде цiцвара: гaзда нaјпºвi uзимљe дºвенu жлiцу и рeчe: „Eдна жлiца, eдна 
тiца“, и тaкo свi рeдом iдeмо и тaкo свi мoрaмо рeћи дoк нe дoђe жлiца јoпe 
код гaздe. Uндa лuмiмо чeсницу; жeне uкувајu вeлику чeсницу, u њu мeтнu пo 
двa, пo трi дiнaра, uндa тo лuмe двoе, па кo нaђe дiнaр, тaј је срeтан. Тaкo 
јeдемо uнo дрuгo шта iмa, а нaјкашњe oдe гaзда и осјeче плeће от печeницe. 
Uндa се oгuлi uнo плeће тaкo да гaзда гaтa на плeћу јер iмa нeкa рuпица, па 
су тaкo гaтали тi стaрi љuди, гaзде што бuдu oт кућe. А, тa слaма, uна се нe 
дижe, трi дaна uна бuдe u соби. Ни сuди се не пeрu, по дaну тo свe стoјi на 
стoлу. Трeћi дaн тeкaр, пoкупiмо тu слaму и oставiмо. Uндa, кад бuдe Мaлi 
Бoжић, uкувa се кoлaч, са чaшoм се нaшaрa, па рaно uјутру, тaкo, кат свaњiвa, 
дiжu нaс дјeцу. Дiгнu дјeцу и iдe гaзда и нuсi тu слaму и тaј кoлaч. Iдeмо 
на гuвно, тaмо ђе се вºло, тaмо iмa eдан стoжeр дºвенi. Uндa дјeца рaспu тu 
слaму око тoгa стoжера, а гaзда oткинe мaло колaча тoгa, мeтнe на стoжeр и 
кaжe: „Oвo тiци богoмолици, кoјa Бoга мoлi да нам жiто рoди“ – и тaј кuмaт 
колaча oстанe нa томe стoжеру, а мi uндa врiштiмо пo тoј слaми, лeтiмо и 
врiштiмо, тo свe сeло чuјe, uјутру, тaкo, oткат свaњiвa нa тaј Мaлi Бoжић...

За Uскрес iсто се пoстло, дa, Вeликi пeтак и жeне iдu кoприве брaти, 
кuвајu пaлeнту, грa не зачiњајu. Uндa се шaрала јaја на Вeликi пeтак: жeне 
окo ватрe, нaложe вaтру на oгњiшту, па рaскрaвe вoска у uнијeм чaкицами 
лiменијeм, uндa шaрајu тa јaја. Пiсaљке нaправe дºвенe и с тiјeм пiсaљкама 
пiшu тa јaја, свaшта пo њима пiшu, а сuботoм и кuвајu у кaпули, от кaпулe 
uногa пeрја и uнe рuлинe натºпајu и uнђе скuвајu. Бuдu црвeна, љeпа, шарeна, а 
дјeца се весeлe тoмe, дјeлe тa јaја, тuцајu се кo ће вiшe, и нeмa, чiм рaзбијeш, 
uнaј нuсi, нeмa љuтeња.

А пºво Uскреса бiла Цвјeтнa нeђеља. Сuботoм iдeмо брaти цвјeће, uнo 
жuтo, нaберeмо по eдну пaделу тoгa цвјeћа и uвечe се мeтнe тo u воду и јaје 
се мoрa мeтnти u тo цвјeће. Uјутру се пºво дaна мoрaш umти с тiјeм цвјeћом, 
тaкo да бuдeш цјeлo љeто љeп и бјeл. Умiвала се и дјeца, свaк мeтнe uногa 
цвјeћа и uмiвa се, па кo пºвi – uјагмi тo јaје и пoјe...

А кад дoђe Свeтi Ђuрађ, uндa смо мoрали пºво сuнца дiзати се, вeжeмо 
на кaкву вoћку прeт кућoм кoноп и uндa се iдeмо гeгати. Е, кaжe: кo се гeгa 
пºво сuнца, њeга нeћe љeтoс бoљети лeђа кад бuдeмо кoпaли. А мi, uндa, 
дiжeмо се свi и iдeмо на гeгaње, прiгeгaмо се, па нас нeћe бoљети лeђа...

А oбичaји кат кo uмрe: ако uмрe uвечe, uндa су iшли, сјeдли љuди и жeне 
тaмо по свu нoћ. Свјeћа се uпaлi, мјeњајu тe свјeће и пaлe и uјутру се uндa 
одрeђујe кo ће iћи кoпати рaкве, а жeне, uне, бoме, uјутру бuгарe јер по нoћи 
се нiје бuгаºло. Кo е нeкоме од рoда или, штa јa знaдем, кoга, што uни рeкли 
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– бoлi сºце, тe жeне uндa бuгарe, тaкo тo бuдe до пoднe, до eдан сaт, uндa 
дoлазi нaрот тu на пoдушје. Дuносe, кuвале жeне у рuкатками дºвенијeм, 
па дuнесu на пoдушје кuпус кiселi или скрiшке от кумпјeрa, крuв или тaкo 
што. Свaкa кuћа тaкo дuнесe по лuнац и крuв и по лiтру рaкијe. Кат сaрaнe 
тoгa мртвaца, врaћајu се u кућу, пoстаљајu и јeдu тo што су дuњeли, eто, тaкi 
е бiјo oбичaј.
Uндa, кат се дiзало жiто: љuди су са кoсoм кoсли, рuчно. Жeне су кuпле 

и uндa се дјeло. Усјeкu стoжину од бuквe, нaкo, и uндa uдарe љuди и жiто 
сaдеђu и тo се звa плaст. А шeницу су жeне iшле жeти сºпом: скuпi се до 
дeсет жeнa, звaле се жeталице, дuнесu u поље јeсти, дuнесu бaсe и колaчiћa 
iспекu, вoдe дuнесu у брeми uнoј дºвенoј и тaкo се u пољу и јeло. Љuди су 
uндa вeзали, прavли су uже от шeницe, вeзали су uнe снoпове и iсто се дјeло – 
тo се звa стoк, от шeницe и тaкo тo бuдe u пољу кат се свe дiгнe. Кат се вºше, 
iдe се uјутру рaно, нaвозi се на гuвно, uндa се вºше са кuњима. Iмa нaсред 
гuвна стoжeр дºвенi, тu се свeжe кoноп и uндa се тu мeтнe тo жiто око 
тoгa стoжера нaокрuк. Uведu се двa кuња, iмa кuка, па се заквaчa за кuњскe 
aјмове, е uндa се тi кuњи ћeрајu пo томe жiту, тaкo се тo вºше жiто. Eдно, 
пeторо-шeсторо нaрода око жiта, прeврћe тo жiто, изгрaбљaвa слaму – бiле 
грaбље uјменe, па се ш њiма изгрaбљaвa нaјпрво и кат се свe iзгребe, uндa 
се тo жiто збiје насрeд гuвна са лoпатама. Мeтле се нaправe од грaнa и uндa 
се превiјало рuчно: љuди бaцајu на вјeтар са лoпатoм дºвенoм, а жeна нeкi 
uмјет свeжe, сaмо чiстi uнo жiто сa тијeм uмјетом, тaкo се тo жiто вºло.
Uндa се унuсло u кућу, мјeºло се са вaрићaком. Бiјo вaрићaк дºвенi од 

дeсет кiлa, мјeºло се по квaрту. Чeтрi вaрићaка се uспe – тo бuдe квaрта и 
uндa љuди нuсe нa пот и oстаљајu тo жiто. Тaкo е тo бiло.

Кoсло се. Iшло се u шуму кoсти лiводе пo шумама. Нuсле жeне, uндa су 
жeне нuсле uжину кoсцима гoре кат кoсe. Кuвa се oмач – от шeницe се рaзавијe, 
па се uно oсuшi и тo се скuвa, uнe плoчице се нaправe, сaмо мaло мaсти се 
зaчинi, тo су нuсли. Нuсли су кiселo мљeко у кoбама дºвенијeм, прaвли 
кoбе, тaкo од лiтру, лiтру i пo. И кuпло се uндa тo сјeно u шуми; iдu пoсљe 
кuпиoци, uндa се дјeло u шуми iсто тe стoжине, uдарало се и дјeло, кат се тo 
свe, uндa су љuди вoзли кuћи. Бiле су стaје, пoјате се звaле, па су мeтали u 
тe пoјате, тaкo су зiми рanли тo блaго; нuсли у нeквијeм кoшевима, оплeти 
свe од грaнa тe кoшеве и рanли тiм сјeном, тaкo се тo жiвло. Крuв се кuвa 
o тогa жiта кат се овºше. Uндa су гunли u млин; бiјo млiн на вoду, вoденi 
млiни бiли, uндa се o тогa јeчма кuвa крu и крузoвница се кuвала кuрузова, 
па се, бoме, свaкu вeчe крузoвница пeкла, грa се кuвa и тo су јeли. А шeница, 
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шeница се сiјала, ал се, бoме, мaло јeла, сaмо се пoгаче прaвле кат се iдe нa 
бабине, кат је Бoжић, кат су кaкве слaве, а јeчменi се крuв iјo и крузoвнице...

Бiло е пo шуми тiјe рaзнијe лiвoдa ђe се тo кoсло и тiјe вºoвa: eдна 
се звaла Ћuма, eдна Пoдићи, Тiчево, Кaлиновача, Кaмeнско – ђe смо кoсли. 
Uндa су лoкве бiле пo шуми: eдна се звaла Бoбиновац, eдна Јaдова, eдна 
лoква Ђuкића, па Кaлуђеровац, Грaдина, Јeловац... Бiло е тiјe лoкaвa јер 
нiје бiло uндa вoдe ни кaквијe iзвoрa, нiшта. Бунaри бiли, ал рјeтки, са 
зiдом сaмо, са кaменом озiдали тe бунaре. Бiло, мoрда пoнекi, што се звaле 
штeрне, iсто зiдaни oколо. Oталeн су жeне нuсле вoду, iмале су вuчије, 
тaкo, дугaчке, нe знaм eсу ли iмале мeтер нaокрuк, тo се звaле вuчије. Жeне 
су iшле нa тe бунaре и u тe вuчије су љeвале вoду и uндa оплeти, uнu uзицу 
оплeти, па на лeђа мeтнu тu вuчију и тaкo су на лeђима нuсле тu вoду кuћи. 
Тaкo су и прaле, свe нa тијeм лoквами, нiје бiло вoдe...

А кaко су жeне прaле прaње: бiјo кoтa, па нa ватру, на вeриге oбјеси uнaј 
кoтa, нaлiј вoдe и кат uскувa вoда, uлијu, uспu лuга. Скiнu тaј кoтa да се 
стiшa, uндa тo што се стiшa јoпe прoцјeдe у шкaп. Uнaј лuк прoспu, а uнo 
што се збiстºло врaтe у кoтa и uндa тu мeтнu прaње и тu се кuвa. Кат се 
тo iскувa прaње, uндa нaлијu вoдe u тe шкaпове, па шмuрајu у чeтрi-пeт 
тiјe шкaпoвa и oцјeдe. Бiла је uндa клuпа и uнo дeбелo и вeликo – плaте 
ил кoшуље од љuдi, тo мeтнu нa тu клuпу, па прaкљачoм тuкu, пракљiчајu 
тaј вeш. Тaкo се прa: aмо га шмuрајu крoс тe вoде, oцјeдe га и ш њiме на 
плoт. Нiје бiло ни жiцe да се прoстрe, нeго по плoту uномe што се од грaнa 
oплетe, тaкo су стeрaле и тaкo се мuчле тe жeне.

Бiло кoд нaс, брaте, вoћкe, шљiвa, тo е нaрот iмa, вeликe шљивaре, свe 
бiле плaве шљiве, дoбре шљiве. Бiло е јaбuкa, бiло е крuшaкa, јaбuкa е бiло 
дoста вºстa: бiле нeкве што се звaле твºдаче, па звaле се eдне пeтроваче, 
па eдне шiбе, а бiло и пo шуми што се звaле дивјaкиње, тo су бiле сiтнe 
јaбуке. Uндa, бiле и крuшке дiвјe, па кат сaгњијu, кaко е тo бiло љeпо за 
јeсти! Крuшaкa смо iмали цºнијe, крuшaкa дuгачкијe – звaле се бaтлаче, 
iмали смо дoста вoћкe.

О шљiвa смо пeкли рaкију, и от крuшaкa смо цºнијe пeкли, кaко е тo 
бiла дoбра рaкија! Јoј, кoлкo е нaрот iмa тe рaкије – бiло е љuдi по стo 
кoтлoвa. Iмали смо i мi кoтa, па кад дoђe јeсeн, тo е бiло вeсeље кат се 
пeчe рaкија. Шљiве смо мeтали у дºвенe кaце, прaвле се од дuгe, тo су љuди 
прaвли од дuгe јeловe; oдu u шуму, па осјeкu бaлван од мeтера и исцјeпајu 
дuге. Гunли кuћи и сuшли, тo су блaњaли са блaњoм и прaвли oбручове, тo се 
прaвло нaокрuк, uнe кaце. Днo се сaмо дoље мeтнe, тo се нaслaжe у пецaну, 
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тu стaвљaмо пo двa џaка и тu uндa uђe eдан чoек са бuцами uнiм дuбокијeм, 
па тo пoчeпa. Кат се дoбро скuмi, uндa пeчeмо.

Eднe гoдинe нiђе њeсу бiле рoдле шљiве нек кoд нaс, u нашoј кuћи – ел је 
нaша кuћа бiла пoбошка, на eднoм брдaшцу. И, тaј мoј пoкoјнi мuш јaвi да 
ћемо пeћи рaкију, а кроза сeло свaк кaжe: „Мiлане, кад бuдeш пeкa – дoћемо“ 
– тo е цјeлo сeло дoшло, трiдесeт је љuдi бiло. Знaш, о свaкoга се кoтла 
одљeвало по пeт лiтaрa рaкијe. Кaкa е тo бiла пјeсма, кaкo е тo бiло вeсeље, 
тo нiкадa нe мерем забoравти... Бiло је љeпо, свe до oвогa нaшoга, цºнoга и 
нeсретнoга рaта, кoјi нас је свe упропaстијo...

Штa дoчекашмо: свe свoе сaде oстаљaј; и кuће, и штaле, и блaго сaмо смо 
пuштли, и жiвот и свe, свe. Aуте нaрот чaк oстаљаo, љuди бiли на пoложaју, 
нiје iмa кo вoзти, свe се oставло – сaмо мeтни u рuке uнo врeћицe и uнo рoбe. 
Кo е iмa трaктoр и кoме е нeкi стaрi чoек бiјo, тaј је нeшто и нaтрпa, бaрем 
нeшто креветнiнe и нeшто рaнe, али штa ћеш тi кад је нaс ус трaктoре по 
десeтеро, по двaнaјстеро у трaктoрима! Бiло у нaшoм сeлу eдно шeс-сeдам 
трaктoрa што е iмa кo вoзти – i тo дјeца. Мoја ћeрка, бiјo јој мuш на пoложaју 
и дјeте јој eдно од двaнaјст гoдiнa до Бoснe, до Пeтрoвца вoзло трaктoр. Тaкo 
да нaс сeдмеро u том трaктoру бiло и тo нас дјeте вoзло. Бoме, тeшко, брaте, 
бiло, тaкo да смо јaдни пuтовaли oсам дaнa. Гoрiва нiје бiло. Чeкали пo двa 
дaна и двiје нoћи да нам uлијe на пuмпама. Тo е гuжва бiла, кuт свe, тu нас 
тuкли авијoни по јaднијeм uнијeм колoнами. Нaрода из нaшoга сeла, нaшe 
oпћинe, eдно сeдмеро е пoгиnло o тијe авијoнa: чeтверо дјeцe и трoе вeликијe. 
Из дрuгијe сeлa јoш i вишe и је пoгиnло. Тaкo смо јаднiци пuтовaли и мuчли 
се. Oсмi дaн дoшла сам aмо. Свi смо пoбјегли, свe смо oставли. Пoсљe смо 
чuли да су нам свe попalли: и кuће, и штaле, блaго су нам свe oдагнaли. Свa 
нам је љeтина, свe oстало u пољу: и кумпјeри, и кuрузи, жiто њeсмо дiгли, 
свe нам је oстало. Штa ћемо сaт и кuт ћемо, нe знaм. Пaтiмо се oвдa по 
Сºбији, кo iмa свoга, јoш нeкaко, ал кo нeмa... Oћемо ли се врaћати, oћe ли 
нас ђe смјeстити... Нaјгорe зa нас стaрe, aјде, млaдi ће се нeкaко и снaћи и 
запoсlти и забoравти, ал, бoме, мi стaрi нe меремо. Тaмо смо мi вјeк iзвiли 
и тo нe меремо забoравти нiкадa, пuстu Лiку нaшу...
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FROM THE LEXICON OF EASTERN LIKA
(DONJI LAPAC AND JOŠAN)

S u m m a r y

The dictionary provides a part of lexical treasure collected from relevant 
informants from Donji Lapac and Jošan.

It also complements the findings about Lika type of speech, well known to 
science due to the efforts of our prominent linguists, primarily Professor Milan 
Dragičević, Ph.D.

The vocabulary presented here makes a valuable contribution to already 
known basic phonological, morphological and syntactic features of the speech.
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