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СВЕТОЗАР ГАГОВИЋ

ИЗ ЛЕКСИКЕ ПИВЕ (село БЕЗУЈЕ)

УВОД
Основу лексичке збирке уоквирене корицама ове књиге чине ријечи које
сам прикупио у Безују, своме родном селу. Безује спада међу највећа села Пив
ске планине и Пиве као цјелине. Смјештено на платоу изнад литица високо уз

дигнутог кањона ријеке Комарнице, на надморској висини од 615 метара (вје
штачким пивским језером потопљени локалитет Илиџа) до 2094 м, колико је
висока планина Буручковац, огранак Дурмитора, доживјело је судбину осталих

насеља племена. Већ у вријеме почетка прикупљања грађе за овај рад, прије не
што више од двије и по деценије, Безује је почело стицати статус села ста

рачких домаћинстава, у којему данас практично одумиру неколика преостала
времешна домаћинства. Стварање вјештачког језера ради изградње Хидроелек
тране „Мратиње“ и потапање великих површина обрадивог земљишта у кањо
ну Пиве само ће убрзати и поспјешити процес карактеристичан и за остала под
ручја српског језичког простора.

Задатак којега сам се прихватио знатно је олакшан чињеницом да су у
Пиви извршена темељна етнографска“ и језичка истраживања.“ Захваљујући
магистралној акцентолошкој монографији проф. Ј. Вуковића могао сам се опре
дијелити за акцентовање само одредница.“
Овај рад доноси око седам хиљада ријечи са око осам хиљада значења.
Већ на почетку сам се свјесно опредијелио за речник такозваног диференцијал
ног типа. Биљежио сам ријечи које одступају од онога што су савремени живот

и савремени књижевни језик потисли и уједначили, ријечи умируће и увеле.
* Светозар Томић, Пива и Пивљани. — Српски етнографски зборник, Београд, 1949, књ. LIХ,
379-530 + ХХVI прилога (фотографија) + карта Пиве, Обрен Благојевић, Пива. Природа. Историја.
Втнографија. Револуција. — Београд (Српска академија наука и уметности, Посебна издања, књ.

СDХLIII, Одељење друштвених наука, књ. 69), 1971, стр. ХI + 776 + 122 илустрације + карта.

* Јован Л. Вуковић, Говор Пиве и Дробњака. — Јужнословенски филолог, Београд,
1938-1939, књ. ХVII, 1-113; Јован Л. Вуковић, Акценат говора Пиве и Дробњака. — Српски дија
лектолошки зборник, Београд, 1940, књ. Х, 185-417. Личности и дјелу Ј. Вуковића посвећен је и
научни скуп одржан у Београду 29. и 30. јуна 1998. године. Реферати са скупа штампани су у књи
зи Личност и дјело академика Јована Вуковића. — Београд (Удружење Дурмитораца у Београду),
1998, стр. 1–180.

* Акцентовању потврда у самом контексту приступало се само изнимно ради специфичности
појединих облика (статус кратког неакцентованог вокалног р уз вокал и сл.). Само изузетно су уз од

реднице навођене и етимологије — да би омогућиле прецизније дефинисање значења дате ријечи.

Светозар Гаговић
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Овакво опредјељење проистиче и из чињенице да је већ објављен обимни дво
томни речник говора сусједних Ускока, а од пивскога говора није далека ни ба
за Вуковог Рјечника (посебно његовог издања из 1818. године). Ако су, ипак,
записиване и „обичне“ ријечи, чињено је то због њиховог специфичног значе
ња или, пак, дијалекатског особеног лика, у смислу морфолошког и фонетског

склопа. Обрађене одреднице по правилу прати одговарајући, обично краћи, а
по потреби, ту и тамо, и нешто шири контекст, који доприноси што прецизни

јем сагледавању семантике обрађене ријечи. Свјестан сам да нијесам умио пот
пуно и цјеловито објаснити шта свака од тих ријечи значи, па су тако неке
остале да о себи понешто и саме испричају, све док неко други не каже о њима

оно што ја нијесам био кадар учинити. Вођен жељом да што прецизније доча
рам значење прикупљених ријечи неријетко сам свјесно у други план стављао
друге аспекте сложеног лексикографског поступка, за који ми, уосталом, недо
стаје и стручна компетентност. Читалац ће, исто тако, примијетити да сам у
трагању за језичким средствима којима бих прецизирао значењске нијансе од
реднице понекад посезао за дијалекатским, мени најближим ријечима.
Вјероватно се многе од овдје датих ријечи могу наћи у Вуковом Рјечнику
или у до сада другим објављеним радовима. Оне, међутим, у овоме крају имају
другачије значење, често и више различитих значења, другачији изговор, поне
ки глас више или мање, што је, наравно, карактеристично за говор Пиве или су

сједног Дробњака. Међу њима, без сумње, има и туђица које су се у бурној про
шлости народног живљења уселиле и удомаћиле и у овом крају, али, свакако,
са другим или нешто другачијим значењем.
Иако диференцијалног типа, за ову прилику прикупљено лексичко благо
требало би да вјерно одслика бар дио материјалне и културне, духовне баштине
пивских горштака, херцеговачког племена, стицајем природних и друштвених
околности временом хомогенизованог у изузетно уједначену и чврсту цјелину.
Конфигурација пивског земљишта, са околним планинским вијенцима,
кањонима ријека Комарнице, Пиве, Таре и Сушице, затим врлетима, беспућем,
оштром планинском климом и хомогеношћу становништва, била је велика и
често непремостива запрека нежељеном туђину, па и сваком другом утицају на
живот, обичаје и језик Пивљана. У средишту племена, крај чувенога Ока, изво
ра плаховите ријеке Пиве, саграђен је још у ХV вијеку Пивски манастир. Ту,
крај манастира, тог пивског светионика, народ се редовно сабирао, зборовао,
договарао и организовао у борби против турског освајача и опстанка свога ра
ди. У тим континуираним зборовањима сазнавао је о судбини и поријеклу поје
диних пивских братстава, о њиховим особинама, животним проблемима, ко је и
одакле ожењен, гдје је и која одива удата, колико ко има дјеце, каквог је имов
ног стања и све друго што их је занимало, а тога је, дакако, увијек било напре
тек. Та стална и заиста никад прекинута веза међу братствима и све већа тежња
за зближавањем и организовањем у једну чврсту племенску заједницу, носиоца

борбе против турског јарма и покора, условила је да се друштвени живот у пив
ским селима одвија подједнако и равномјерно. Разноврсни облици тога њихо
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вога начина живљења испољавали су се, поред осталог, и преко моба, сијела,
вашара, пјесама у колу, чобанских, свадбарских и славских пјесама, пјесама уз
гусле, разних игара као што су: играње прстена, Кличка, клиса, бацање камена с
рамена, пловкање, дићање, затим преко устаљених обичаја при удаји и женид
би, рођењу и крштењу, гостопримству, поздравима при сусрету, дочеку путни

ка намјерника, смрти, природним и другим непогодама и незгодама, вјерским
обичајима, посебно оним у вези са крсном славом, Бадњим даном, Божићем,
Новом годином, Савинданом, Васкрсом, Видовданом и другим празницима, по

стом сриједом и петком и осталим постовима, што их је још више зближавало и
учвршћивало у тако насталој племенској заједници. Све то заједно узето обја
шњава наглашену уједначеност народнога говора Пиве, типичнога представни
ка херцеговачко-крајишког дијалекта српског језика.

Прикупљање ријечи за овај рад трајало је двадесетак и више љета. Саку
пљао сам их понајвише када сам долазио у Безује, што значи у љетним мјесе

цима скоро сваке године. Биљежио сам у првом реду ријечи које се све ређе чу
ју у свакодневном говору. Вишедеценијска радозналост прерашће у организо
ванији и континуиранији труд прије двије и по деценије, када сам укључен у
рад на пројекту прикупљања топонимијске грађе за подручје Пиве. Тим пово
дом у једном разговору са академиком Обреном Благојевићем било је збора и о

оним ријечима које се помање употребљавају у свакодневном разговору и које
полако доживљавају судбину неких скоро заборављених или већ сасвим забо
рављених топонима. И тако, упоредо са прикупљањем топонима у родном Бе
зују почео сам биљежити и понеку од тих ријечи. У почетку сам записивао са

мо оне које су полако нагињале забораву и потпуном губљењу. Према њима
сам се често односио као према живим бићима, јер је, бар за мене, свака од њих
имала своју душу, свој крвоток, своје сузе и капљице зноја, своју патњу, чежњу
или бол, или, пак, мржњу, љубав и наду. Можда се све то мени тако причиња
вало, као много штошта у животу, па сам баш те умируће и увеле ријечи прво и
почео да биљежим, мислећи да им тако помажем да остану у животу, јер су оне

носиле одраз давнине. Сакупљене у заједничку прегршт све су ми се учиниле
једнако важним, неодвојиве једне од других, јер су подједнако одражавале на
родни живот и у себи носиле особености гледања и душу народа мога родног
краја. Прикупљене и предате надолазећем времену отргнуће се коначном и без
надежном забораву.

Ријечи о себи и другима највише и понајбоље казују кроз спонтану причу
која се води на изворишту њиховом. Такве приче сам и сам покушавао водити,
па овим путем изражавам своју велику захвалност свима онима који су ме сво
јим разговором подсјетили на многе заборављене ријечи. У томе смислу посеб
но су ме задужили: Милосав Бајагић, Батрић, Крсто и Милорад Бајовић, Горан,
Дуња, Милка, Милосава, Миодраг, Михаило, Родајка и Чедомир Гаговић, Да
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ринка и Слободан Дуpутовић, Олга и Новица Крстајић и, нарочито, Вукан Ме
медовић, који ми приликом прикупљања лексике или кроз спонтани разговор
казаше многе ријечи и пружише објашњења о њиховом значењу, која су за ме

не била сасвим скривена или бар недовољно јасна. Па, ипак, без дугогодишњег
сусретања и разговора које сам водио са својом добром и племенитом осамде
сетогодишњом стрином, пок. Недом Гаговић, рођеном Караџић, тим непресу

шним извором ријетких народних ријечи, ја не бих био кадар сакупити ни по
ловину овдје представљених лексема. Хвала јој на тако великом и незаборав
ном дару. Велику захвалност дугујем пријатељу проф. др Слободану Реметићу
за сталну помоћ у раду и за акцентовање обрађених одредница.

Београд, фебруара 1998. године

СКРАЋЕНИЦЕ
Приликом рада на речнику употребљаване су неке техничке скраћенице,
Па ИХ На ВОДИМО КаКО

слиједи:

аугм. — аугментатив, појачано значење
бр. — број

погрд. — погрдно

В. — ВИДИ

ПОШ. — ПОШаЛИЦа

дем. —деминутив

предл. — предлог

ж. — женски род

прид. непром. — придјев непромјенљив

зам. — замјеница

прил. — прилог

изр. — израз

c. — средњи род

jд. — једнина

СВЕЗ. — СВСЗа

Л. — ЛаТИНСКИ

СЛ. — СЛИЧНО

м. — мушки род

узв. — узвик

мађ. — мађарски

тал. — талијански

Мед. — МедицИНСКИ

тур. — турски

подруг. — подругљиво

Не М. — НемаЧКИ

фиг. — фигуративно, преносно значење
фр. — француски

несвр. — несвршени глагол

хип. — хипокористик.

МН. — МНОЖИНа.

оном. — ономатопеја

аблаћинас, -та, -то приглуп, прост,
будаласт. — Сва су му ђеца аблаћинаста,
сачувај боже. Мешчи и она је мало абла

А

ћинаста.

аблаћинати, -ам несвр. будалити,
ia узв. за подстицање: напријед. — а

причати којешта. — Не аблаћинај ту, но
мучи. Иде од куће до куће и аблаћина.

Млађо, срећо моја једина! А соколе сиви,

аблећина м в. аблаћина.

пожури.

а прил. 1. чим. — А смо се дигли из
аљина, зачу се накав шапат испред врата.
А је дошо, ручали смо.
2. кад. — А је киша почела падат, утр

аваш прид. непром, оленак, спор. —
Није он аваш, но итра ко икака итреница.
Волови су му аваш.
в. авашли.

авашли прид. в. аваш.
авгараж она која је црне пути. — Мо

чали смо у колибу. А загрмље, скуписмо
се под припећак.
3. час. — На власти је а Марко, а Јан

ре она авгара радити о зрака до мрака.

ко, а све исто.

Уватио се за неакву авгару, па се не умије
од ње одлијепити.

a-a узв. са значењем: не, не. — Кад
је посадик, он мало застаде, одману руком

iaвизан, -зна, -зно бистар, досјетљив,
довитљив. — Авизна је ко да је завршила

и процијeди: „А-а, а-а!“. Је ли се добро

све свљецке школе. Кад је неко авизан,

плаћају жита кумашине? А-а, куме!

лако му је.

упитак Мајана оће ли се примит липа што

iafia3 м онај који је припрост, смушен.

авизати се, -ам се свр, досјетити се,

— Удала се за нака абаза, куку јој у памет.

снаћи се. — Новак се брзо авиза, па окре

Куд прође они абаз?
абатити, -им свp. (тал. abbattere) I. на
ћи, потревити. — У Нишићу абатик на

нусмо правим путем. Ка чоека попану му

добра чоека, па ми поможе те продак сто
ку. Абатик у Вочи белеђију и узек је јев
тино.

П — се срести се, сусрести се. — Аба

ке, није се лако авизати шта и како ради
ти.

iaвијаз, је ж приказа, страшило,
утвара. — Он, јадо, не личи на живо биће,
но на неку авијаз. Измршо, изјадио, па
она авијаз дошла ко Срђевића кусов.

абашати, -ам свp. изгубити на снази,

в. авијез.
iaвијез ж в. авијаз.
ада прил, него. — Ада богати, како су

интензитету, јењати. — Мраз је мало

код пријатеља Мpдеље? Ада причај нам

абашо, не требају ти рукавице. Чим југ

како је тамо и веле ли оће ли се заратити?
адано прил, него, како. — Адано но га

тисмо се на сре моста, па нема куткамо но

проговорисмо. На сијелу се абатисмо.

поткочи, абашаће и вљетрина.

äбет м хаљиница за дјевојчице. — Аи,
како имаш лијеп абет! Нико нема такав
абет ко ти.

в. абетић.
абетић м дем, од абет.

ошклапи, па ће боље учити. Тако је, адано
како би друкчије било?

адум м (л. anus) чмар. — Што ће црни
чоек, мора јес, није га Бог створијо без
адума. Не да пусти адум, па се мора јес.

aе узв. за тјерање говеда. — Аевамо,

аблаћина м и ж онај који је приглуп,
прост, будаласт. — Она аблаћина неће да

вук ве изијо! Ае сиве, соколе мој!

се обуче ко други људи, но иде искајишан
ко страшило. Пуш аблаћину, шта му се

aекати, аечем несвр. тјерати говеда
вичући: ае!. — Коно рано аече катуном?

разумаш.

Аеко, неaеко, волови се уморили и не мо

6. аблећина.

гу крочити.
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в. aекнути, ајекати.
aекнути, аекнем, свp. в. aекати.

чу али ај бош. Сављетово га не сављетово
— ај бош.

iaзман м онај који је снажан, развијен.

ајда жарија, мелодија. — Не егајте, но
обрните другу ајду. Од те ајде, нема вајде.
iajдак м батина, тојажина. — Њијова
је снага у ајдаку. То је ајдак о чоека.
ајде узв. са значењем: ма нека, хајде.

— Засијонолики азман поре ватре, и неће
НИШТа да ради.

азманка ж она која је снажна, разви
јена, стасита. — Живи с оном азманком
и ништа му не вали. Што његова азманка
узме у руке све опаћи.
aи узв. за исказивање дивљења, чуђе
ња, изненађења. — Аи, како ти лијепо сто

ји свиленица! Аи, колики си порасто, не
било ти рока!
аи-ло узв. за дивљење. — Аи-ло, како
си се наредијо, ко да ћеш у сватове!
Аи-ло, како је лијеп!

— Ма ајде, немој да ти се смију! Ма ајде,

немој да причаш којешта.
ајекати, ајечем несвр. в. aекати. —
Неко је ајеко око поноћа.

ајкара ж она која воли да скита. —
Ударила по селу она ајкара и не окреће се

ни на ђецу. Приčеди ту, ајкаро једна.
ајла узв. у значењу: ау. — Ајла, шта
учиње паси син! Ајла, ђе се толико зача
маше!

iaj узв. за пожуривање коња у вршају.

в. ајло.

— Ај, соколе мој! Ајдоро, украј, ај!

ај узв. 1. за дозивање: о. — Ај куме

ајло узв. в. ајла.
ајловина ж заједничко добро (испаша,

Милија! Ај Марко, иди одмак вамо!

2. за изражавање страха, безнађа,
бола. — Ај којевитез, има ли иђе икога
живог!

iaj узв. 1, којим се неко тјера: иди, од
лази. — Ај, ватај тутањ отле, док није била
друга!
2. којим се неко позива да дође, приђе:

хајде. — Ај, дођи на ручак! Ајда попијемо
каву!

шума, вода и др.). — Гони те овце из моје
ливаде, није то сеоцка ајловина, но моја

сиротиња. Сијеку шуму по државној ајло
вини, образа немали.
ајнути, ајнем несвр. потјерати (о
стоци). — Дако ми ајне овце са њиовијем.
Ојли ајнути и та моја говеда?

ајреуз монај који је небатли, без сре
ће. — Тако је ка се чоек роди ајреуз. То је
ајреуз отко га знам.

аја узв. којим се ваби коза. — Аја ва

ајт узв. са значењем: иди, хајде. — Ево

мо, аја! Аја, куј сте удариле кро жито, ву
ци вас појели!

ти пе динара и са ајт куд гој знаш! Ајт
отале, шта ту галамите!

ајам, ајма м опрема за коње (самар,
седло и др.). — Вазда су они имали добар
ајам за коње. У пјесми: „У ајам је коње
уватијо, / и танким иг прутом опуцијо, /

то из ајтра према његовом оцу.
2. жеља, чежња, жудња. — Имо је ај

коњи фрче, вршеницом трче, 1 у пљену им

сапи окупане.“
iajaти, -ем несвр. водити рачуна (о не
коме, нечему), обраћати пажњу, имати

вољу (за нешто). — Не аје она ни за рође
ну мајку, а не за тебе. Ама, ко садаје за
КОГа,

ајбош изр. (којом се појачава негаци
ја) са значењем узалуд, забадава, ништа.
— Ударам овим клетим цапуном у илoвa

ајтaр, ајтрам 1. обзир. — Учинијо сам

тар на рибу. Ако ти је ајтар на кокошињу
јуву, ево имам и ње.
ајтерисати, ајтеришем несвр. ићи по
нечијој вољи, ајтру, жељи. — Сви ајтери
шу старцу Вујадину, ко да иг је нечим
омађијо. Ја му не ајтеришем, па нека се
љути.

iaка ж прња, старудија. — Обука неa
ке аке, не би га ни рођена мајка познала.
Да избацимо ове аке на гомилу, сметају
НаМ.

Из лексике Пиве (село Безује)

iaкaти, акам несвр. ићи којекуда, лута
ти. — Сво драго љето коњи су нам акали
око колибе. Научиле овце акати, па неће

да обуну.
iaкежина ж дроњак, прња, издерина
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купит ни квинтал уpметиновице. Имам
нешто акуџе и то штедим за црне дане.

2. број поната добијен при саставу
карата (у игри „фирцика”). — Акуџа се
зове кад играч добије краља и жену од

одеће, обуће. — На мене су акежине, а
што мари, но да знаш да се ђаво море

исте боје карата. — Пиши ми четерес по

усрати и у сре новије гаћа. Баците акежи

акуџати, акуџам несвр. саставити,
зарадити, скупити. — Дако некако аку

не, шта си то навуко на се.

в. алаџине.
iaкетан, -тна, -тно (л. defectus) који

ната акуџе.

џам који динар. Не море чоек акуџати ни

има недостатака, манљив”. — Има једно

пребијену пару, па да му је Бог отац.
ала узв. којим се исказује дивљење, чy

дијете и оно је акетно у ногу. Боље да је

ђење: како. — Ала ћемо славити ка ти се

мртав, но што је нако акетан.

тајо врати из двомљеceчара. Ала сам се

акити, аким свр. 1. ударити, ошину
ти. — А што нако аки чоека, рука ти се
осушила?
2. нагло потећи (течност). — Аки во

да низ поток. Провали се бадањ и иж њега
аки расо.

3. ударити, лупити бацајући некога
или нешто. — Зграби га и њиме аки о ле
дину. Поштедијо сам га да њим не аким
по оној прашини.
4. пасти. — Оклизну се и аки у крш.
Ништа не знадок шта би са мном док не
а КИК.

в. акнути.

акламет м множина, безброј. — Кад
ćеде нолики акламет чељади за трпезу:
плану месоница и не обрну се. Има њиг
божи акламет.

iaкмоли прил. камоли. — Палијо би и
крџе, акмоли такије цингара. Добар је и
сув љеб, акмоли са сланином.

žaкнути, -нем свр. в. акти.
акобогда прил. 1. ако Бог да. — Ићи
ћу сутра у Гацко, акобогда. Мали ће наје

изненадила ка сам те виђела.

алабалук м џабалук, мукте, бадава. —
Једи из овог алабалука, шта се уструча
ваш. Ништа нема лакше но се служити из

aлaбaлука.
алабурас, -ста, -сто луцкаст, буда
ласт. — Није он алабурас, но се тако гра
ди.

алабурде прил, на јуриш, јуримице,
јурке. — Ја оћак да му обљасним, а он ала
бурде да се бије.

алавертити се, -им се свр. досјетити
се, разабрати се. — Дај, алаверти се чое
че! Увати ми се мрака на очи и једва се
алавертик.

алавија ж 1. слутња, предосјећање. —
Њега је вазда водила неаква луда алавија.
Просто ми неокле каже алавија: не иди та
мо, погинућеш!
2. срећа, таличност. — Милосав je
имо у животу алавију и она га никад није
напуштала.

алавичан, -чна, -чно срећан, батли,

сен, акобогда, у гимназију.
2. куда, камо. — Акобогда Јоване, тако
зором? Идем у Рисан. Акобогда, ти Ста
но? А ја идем под Острог, акобогда.

таличан. — Неко је алавичан, неко није,
такав је живот. Није се она алавична ро

актати се, акћем се свр. смијати се. —
Он се акће и кикоће, а кућа му гори. Раз

живахан. — Таког алавука нијесам срето

у ово моје година. Поијо би они алавук

вукла уста од уа до уа и акће се.

вас саксијан љеба.

ДИЛa.

aлaвук монај који је окретан, хитар,

iaкуџа ж 1. резерва, уштеђевина. —

алаисати, алаишем свp. снаћи се, ори

Ево, ово ми је сва акуџа, а за њу не могу

јентисати се. — А стигнеш до Калуђер
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ског моста, скрени лијево, па ћеш алаиса
ти пут до Намастира.

iaлaк м галама, вика, арлак. — Вазда је
у њиовој кући некакав алак. Какав је то
тамо алак?

в. арлак.
алакати, -ам несвр. 1. галамити, ви

аловит, -a, -o 1. прождрљив, хала
пљив. — Имам једну аловиту кобилчину,

не би је село наранило.
2. помаман, силовит. — Кат Пива зау
чи, о њенијег аловитије таласа обујми те

нека страва. Има барјактар аловита коња.
аљинка ж хаљина, постељни предме
ти, веш. — Попалише нам вашисти све

кати. — Алакају ђеца, не дају ништа чу

ти. Престаните, шта толико алакате.

што смо имали у кући, није остало ни јед
не једине аљинке. Нема у тој кући ни

2. лутати, ићи којекуда. — Алака по
селу, а овце му још леже спраћене.

аљинке ни простирке.

амам узв. за повраћање оваца. —
алакнути, алакнем свр. 1. викнути,
загаламити. — Таман мало заспак, кад

неко алакну. Чим су чобани алакнули, ву
ци су се сјурили нис Козарицу.
2. побјећи, утећи. — Алакно је свезан
прождријела. Вала ће Пејо алакнути, на
ко не биде жив.

аламак м џабалук. — Осладијо му се
аламак, губо га, ко е.

аламанка ж 1. коса доброг квалите
та. — Ову аламанку сам купијо у Сараје
ву. Коси оном аламанком и не откива је.

2. жена кршне грађе, бритка на јези
ку. — Силне оне аламенке! Е кака је она
аламанка, кукали га јади.
ала пипала изр, којим се исказује ка
кав рад без видљивих резултата. — Ва
здуги боговетни дан крчим и јадим, и све

је то ала пипала. А шта је то, ђедо, ала пи
пала? Па то ти је као: трла бабалан, да јој

прође дан. Онда и ми радимо ала пипала.
алауга ж снијег са кишом уз вјетар. —
Ама, болан, не излази напоље, велика је
алауга. По овој алаузи не могу кући отић.

Амам, ку си тамо заврла, вук тизијо (те
изијо).

амбар м 1. кош за жито. — Стеван
има амбар о штице, а Илија од прућа. Ла
ко је њему: има пун тор и амбар.
2. у игри прстена мјесто гдје је пр
стен метнут. (под капу, шољу, чарапу и
сл.). — Милош диже капу, накашља се и
узвикну: „Амбар, / тражио га ваздан, /

бош, тражио га још!“
амбарнути, амбарнем свр. означити
мјесто гдје је прстен (у игри прстена
ња). — Ја сам амбарно ову капу, а ти ону
чарапу. Ко ће први амбарнут?
амозго прил. амо озгор. — Амозго, Ри
соња, соколе мој. Оро сам на оној страни,
Па сам ваздан ВИКО ВОЛОВИМа: амозго, амо
зго.

амоздо прил. амо оздо. — Амоздо, Ди
ВОЊa, aMO.

аналет м проклетство. — Аналет га
нашо ка је накав. Њега ће аналет пратити
до гроба.

аналетник м проклетник. — Дошо
они аналетник и све нешто кули на свеце.

6. лауга.

То није чоек, но аналетник.

алаџина ж дроњак, старудија. —
анатењак, -ăкам ђаво, враг. — Не во
Уритала се у наке алаџине и оде на воду.
в. акежина.

лим да ми они анатењак пролази кроз бра
ве, сто пута сам ти рекла.

iaлеп м онај који је будаласт, недо

ангир, -ирам 1. помаман коњ, пастух.

зрео, приглуп. — Шта ово нема оног але
па, но луња ко глува кучка?
алидати, -ам несвр. лутати, скита
ти. — Научило алидати, и сад га не мош
одучити, па Бог.

— Пуштијо оног ангира, па кобилама не

да мира. Води бедевију нек се пасе под
Божовијем ангиром.
2. фиг. онај који је задрт, тврдоглав,

помаман. — Ко море живљети међ онијем

Из лексике Пиве (село Безује)

ангирима? Има жену од које се о јаду за
бавијо, то је ангир мимо све ангире.
ано узв. са занчењем: него. — Ано што
ћу људи радит, но ић пљешке. Понијела
сам ужину, ано што ћу.
анб зам, са значењем: а оно, оно. —
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ноћас? Не умију причати ко и други љу
ди, но арлају из малог мозга.

арли прид. непром, који је образли,
поносан. — Планинштаци су арли људи.
Арли је она којој и мајка.

армaгaни рl. tan. м. рите, прње, ста

Није твоје ово вође, но ано нође. Боготи

pудије. — Баци те армагане, шта ће ти то.

чија је земља ано тамо?

Каки су то армaгaни и бакрачи?

ану узв. за дозивање: еј, деде. — Ану,

äрџија м онај који је поносан, обра

помоли се на врата Ану, дођи да ти нешто

зли, частољубив. — Не ваља бити ни пре
више арџија. Он је арџија а није манџија.

дам!

в. анудер, анудије.

аси прид. непром, који је осион, сна

анудер узв. в. ану.

жан, помаман. — У здравици: „Сачувај
ме Боже, Л из неба стријеле, / из брда сти

анудије узв. в. ану.
iaoг узв. са значењем: куку. — Аог ме
не, мајко! Аог, шта учиње, побогу брате.
аоли речца са значењем: хоћеш ли. —
Аоли ићи сутра на Трсy? Aоли јес цицва

ра, аоли папуле, па сад бирај?
ар м 1. стид, срамежљивост. — Ни
кад он није имо ни ара ни образа. Ар га је
било јести.
2. понос, образ, част. — Погинуће
бранећи своје огњиште и свој ар.
3. љутња, увријеђеност, жаовица. —
Ар ми је на њега што ми се никад не шће
јавит. Старој је ар што си је заобишо кад
си пролазијо овудај.

ара узв. за повраћај оваца. — Ара ва
мо, ђаво ви га изијо!

арар, арара м велика врећа саткана
од вуне или од вуне и козје длаке (у коју

може да стане преко сто килограма). —
Имам ступчати арар ражи. У рату су нам
сагорели пријеćек, па сад држимо жито у

јене, И из мрака, дренова кијака, / аси цуре
и бијесне кује.“
äсија м и ж силник, моћник. — Допала
влас ону сорту, па се не зна ко је виша
асија. Асија је док му се море, а да не мо

ре, бијо би овчица.
в. аслија.

äслија м и ж в. асија.
äсул прид. непром. миран, тих, пову
чен. — То је асул младе, мајци живијо ка
је наки. Та дивна и асул жена никоме није
ни воду натрунила.
в. асулан.

äсулан, -лна, -лно в. асул.
acулити, -им несвр. штројити, јало
вити. — Марко зна да добро асули воло

ве. Оће ли дој Пајо да нам асули пастува.
6. уасулити.

iahулаж и м будала, глупак, својеглав
човјек. — Немој се разумати оној аћули,
но га размини. Велике аћуле, забога.
в. аћулчина.

арарима.

арати, арам несвр. харати, причиња

iahулас, -ласта, -ласто глуп, будаласт,

вати штету. — Немој арати туђу ливаду.
Ено нечија стока ара жита.

својеглав. — Мешчин она је мало аћула
ста. Има једно аћуласто дијете.
аћулати, -ам несвр. будалити, лупе
тати, причати којешта. — Не аћулај

в. изарати.

iaрлак м вика, галама, смијање углас.
— Чули ти они арлак испре зоре? Узеше

ка(д) те нико не вуче за језик. Лако је аћу

га на арлак, а он је прав ко стријела.

лати, но ајде реци што љуцки.

6. а/1а К.

арлати, -ам несвр. галамити, викати,
смијати се углас. — Шта толико арлате

iahулчина ж аугм. в. аћула.
ау узв. у значењу: у. — Ау, шта си учи
нијо чоече! Ау, ено нешто гори ус кућу!
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ауг узв. са значењем:у. — Ауг, колико
си се поčекла! Ауг, колика је јејина!
iaцнути, -нем несвр. измијенити се,
изгубити у квалитету, промијенити ра

зло слуте, или им се висинама лети, / или

није особине. — Кров на стаји је мало ац

шта ти је, шта багараш?

но, виш да је отруо. Сир је ацнуо и зауда
ра.

иду у какве врлети.“
в. багараћ.

багарати, -ам несвр. храмати. — Ама
багараћ м в. багајлија (1).
багрити, -им несвр. пећи, кувати ло

ач м назив за палац у игри чалаге. —

ше и неквалитетно. — Вади љеб из ватре,

„Ала, ала, алаге, М вргоше ме чалаге, 1 или

шта га толико багриш? Не зна она да кува,

ач, или буљукач, / ...“.

но багри и јади.

6. Ч(I/1d262.

iaчкати, -ам несвр. хватати, вребати,
прежати. — Склони се у шуму, виш да те
ачкају. Ачкали су комите, али узалуд.
6. уачкати.

аџаип м онај који је изнурен, изморен
и истрошен да подсјећа на „жива
носила“. — У оног аџаипа изгледа да је
све самрло, сем што му очи још горе ко у
МаЧКа.

6. Џаиш.

в. збагрити, обагрити.
багуз м поспрдан назив за човјека ма
лог растом. — Удала се за нака багуза,
нема јој до рамена.
в. багузан.

багузан м в. багуз.
багузати, -ам несвр. ићи ситним кора
чајима, вући се. — Пожури, шта багузаш,

нећемо стићи стаји ни за вида. Није кадар
брже ићи, но багуза и стење.
в. забагузати, избагузати, набагуза
ти, одбагузати, пробагузати.

Б

баздрцнути, баздрцнем несвр. побје
ћи, утећи, нестати. — Чим осети да је
густо, баздрцну у поток.
бак, бака м неушкопљен во. — Они

бабура ж стара овца. — Има пешес
бабура, неће моћ ниједна изај и зиме. За

твој бак избуцо ми је сво плашће. Држали
смо краву под Пујовим баком.

кло сам једну бабуру.

бавка ж стартна линија (о такмиче
њу). — Пресро си бавку. Ако пресреш про
бавке, не рачунати се бацање камена с ра
МCHа.

баврљати, -ам несвр. 1. лутати, ићи
којекуда. — Шта баврљаш по тијем џавр
љама, ноге ти опале? Само ти баврљај, а
кућа ти зјапи сама.
2. брбљати, лупетати, причати које
шта. — Млого и премлого баврљаш. Она
ништа не зна но да баврља.

багајлија м 1 коњ сакат, багљив. —
Није кадар ови багајлија ишћерат ови то
вар дрва. Дошло вријеме да и велики вој
вода спане на багајлију.

2. орао крсташ. — У пјесми: „Проле
ћеше багајлије љуте, / дал на добро или на

бакелати, -ам несвр. јести, ждерати.
— Напо на неподметено зеље, па бакела
ко да су га миши стругали. Не нагуђуј, но
бакелај то што има.
в. бакелисати, набакелати се.

бакелисати, -ишем несвр. в. бакела
ти, набакелати се.

баковати, бакујем несвр. беснити, би
ти помаман, снаговати. — Ожени се на

ком ћапикуром, па ће са мање баковати.
баковина ж 1. месо од баковита вола.

— Тврда ли је ова баковина, не би је ма
љем стуцо. Кркају баковине, па се пома
мили.

2. бијели и скоро увели дио стабла. —
Штета што је кроз ови шуљ прошарала
баковина. Не ваља ти за гредељ ова бако
ВИНа.

Из лексике Пиве (село Безује)

3. остарјела трава или сијено измије
њеног квалитета, отруло. — Не коси ту

баковину, видиш како је старолика? Не
површик сијено, па струну, нема ништа
но оне црне баковине.
в. бакуља.

бакрица ж суд од бакра, котлић. —
Да имам калаја и нишадора и ја би знао
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не пријања ништа, па причо му или пас

лајо.
баљузгати, -ам свр, блебетати, бр
бљати, причати којешта. — Не баљузгај
којешта, имена ти божијег. Не зна ништа
но само да баљузга и у том вијек проводи.
банак, банка м 1. подањак, зараван у
некој стрмени. — Ено ти овце закрилиле

окалајисат ову бакрицу. За вријеме рата

по оном банку, па пасу ли, пасу. Уćеко

опљачкаше ми и потоњу бакрицу.

сам добра два товара дрва, вође у овом
банку.
2. дио тавана испод којег нема подру
ма (избе). — Сложи талијес на банак, шта

баксузли прид. непром, несрећан, који
је зле среће. — Баксузли је од настанка.

бакуља ж в. баковина (2. 3.)
бакуљити, -им несвр. трулити, мије
њати се по квалитету (о биљкама). — На

га туда ломаташ. Свака стаја има банак.
Банак је вазда до листре и таванскије вра
Ta.

овој кишовини морају сијена бакуљит.
Стави дрва у сувоту, па неће бакуљити.
в. Обакуљити, побакуљиши.

балавац, -авца м заразно обољење па
пака. — Уз рат није било соли, акмоли

в. примак.

банак, банка м 1. клупа у ђачкој учио
ници. — За вријеме одмора остављo сам у
банку ствари и никад ми ни гума није ва
ЛИЛa.

шта друго, па клете овце добише балавац.
баламутина ж онај који је глуп, сму
шен, неодговоран. — Ону баламутину ни
јесу шћели примити ни у војни стан. Ка
квали се све баламутина скупила на сије
ло, сакрили пресвети.

баља ж биљег. — Од рођења има баљу
на челу. Истукоше га и направише му ве
лику баљу поре носа.
баљезган м онај који лупета, прича

којешта. — Не вљеруј ништа оном баље
згану, слагаће те из првке. Стиди се, ако
имаш образа, баљезгане један.
баљезгати, -ам несвр. брбљати, при
чати којешта. — Ите кући, шта ту баље
згате, паса милети. Нека га, болан, нек ба
љезга, е ће му уста остат пуста.
баљемез м 1. оно што је велико, голе
мо, крупно. — Сађедоше сијено од четерес
пласта, то је баљемез. Јесенас су заклали
неколике овце и једног вола, то је била
силесија, баљемез, и до поста су све то
свићкали.

2. фиг. онај који је тврдоглав, глуп,

примитиван. — Не море се са такијем ба
љемезима изај на крај. За оног баљемеза

2. улог у игри карата. — У банку је
стотину динара, ко се зове? Стави визу у
банак. Ко држи банак?
бандати, -ам несвр. вући настрану,
застрањивати. — Дај једном и ти не бан
дај. Вазда је она бандала.
бандање с гл. им. од бандати. — Доће
ти главе бандање, црни сине.

бандијерна ж стуб као носач елек
тричне или телефонске мреже. — Кроз

Буковац има око тридесетак бандијерна о
стржева дрвета. Скупила се ђечина, па га

ђају камењем у чаше на бандијернама.
бар узв. за умиривање овце при мужи.
— Бар, ćика моја, бар! Ма не ваља овци
рећи бар, то је ђаво, но јој реци стани!
бареч м 1. замишљено биће којим се
страше дјеца, страшило. — Бљеж, ето

бареча из лијесака. Не плаши ђецу баре
чом, уста ти се скаменила.

2. фиг. неуредна, припроста женска
особа. — Загледо се у нака бареча, очи му
ИСПаЛС.

барзас, -аста, -асто који је шарен,
ишаран (обично о козама). — Види ово
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бастан, -а, -о радан, вриједан, преду

барзасто јаре како је рбатом црно, а по
глави и трбуку бијело, упис прави!

зимљив. — Нема бастaнијег створа од ње.

барјаковић м барјактар, предводник,
онај који је први. — Они су се вазда упи

Морам бити бастана, треба дати џевап но
ликој ђеци.
в. басташан.

њали да биду барјаковићи, Раније су они
били барјаковићи, а сад им не дају ни да
биду чаје. Знаду барјаковићи да луда гла

басташан, -шна, -шно в. бастан.

бат м срећа, таличност. — Бољи је

ва не носи барјак.
барјацим (обично у множини) водена

грам бата но грам злата. Њега ћера бат од
рођења. Више има бата но што има паме

завјеса добијена од јаке кише по вјетру (о
таласању капљица). — Видер како се бар
јаци вију, ваљетна руко божија.

ти.

барјачити, -им несвр. носити барјак,

в. батљив.

бата жмишоловка. — Разапела сам ба

ту на тавану. Ено миш долијо у бату.

предводити, првачити, бити први. — Ње
му иде од куће да барјачи, па нека га. Ди

батацнути, батацнем свр. доћи изне
нада, нагло, неочекивано. — Кад су пијев

гло се оно чакарасто, па оће да барјачи.
барјачење с гл. им. од барјачити. —

ци запљевали, комити батацнуше у сре

Вала је доста његовог барјачења, па да је
заузо Бардањолт.

кум Јагош батацну на врата.

баркати, -ам несвр. 1. задиркивати,
дирати. — Не баркају ђецу, па те неће со
ВаTIИ.

2. узвикивати овци: бар! — Шта иг све
баркаш, но иг ошини, опале ти! Баркала,
не баркала бљека се гица, не да се помус.
в. барнути.

барнути, -нем свр. в. баркати.
барут м лојни четић у каналу лојне
жлијезде. — Сакрили ме Боже, који му је

барут у образима. Од велике глади и суво
тиње вас му је нос у баруту.

басати, -ам несвр. 1. ићи са напором,
несигурно, трапаво. — Басали смо по ка
рамлуку ваздугу ној, Немојте басати про
тијег врлети, но окрените амо.
2. јести, ждерати. — Стави им мајка
нако клето зеље, нит је смочано ни подме
тено, па она гладна ђеца басају и ћуте,

грота иг виђети.
3. бојити, кречити како било. — Како
то басаш по зиду, јеси ли крштен? Баци ту
четку и не баcај туда!

басрљати, -ам несвр. лутати, ићи ко
јекуда. — Знаш ли ти ку басрљаш? Баср
љам ку су басрљали и они прије мене.
в. одбасрљати, пробасрљати.

колибе. Таман бијасмо полијегали, кад
батинас, -ста, -сто који је рогобатан,
несиметричан, нескладно грађен. — Пре
варик се и направик батинасте грабље и

никако да иг уличим. Добра је ђевојка, но
је мало батинаста.

батити, -им свp. I. тревити, наћи. —
Ако батиш који чаво на пазару, нејли ку
пити. Нијесам ниђе батијо ни топ картица.
П. — се срести се, сусрести се. — Ђе
се вас двојица батисте? Батили смо се не
ђе у Љесковачи.

батљив, -а, -о који је батли, срећан,
талик. — Сава је батљив отко је насто.
Ако је он батљив, онда батљивијег људи и
Не Ма.

в. бат.

бáтоња м онај који је крупан, разви
јен, пуначак. — Ко би они батоња што га

срете? Ототашна оног батоње.
батргати, -ам несвр. 1. лутати, ићи
којекуда. — По цијо боговетни дан батрга
за говедима, док је јад јаду не убије.
2. мрсити, умотавати, гужвати. —
Не батргај ту пређу, чујеш ли ме? Само ти
батргај, па ка попијеш силе, све ћеш одба
тргават.

в. добатргати, избатргати, набатр
гати, одбатргати, пребатргати.
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батрљати, -ам несвр. ићи којекуда и

бедреница ж бочна страна (кревета,

са напором. — Море ли куд батрљати при
јатељ Јеврем? Нема више, што је батрљо
и батрљо, сад се савијо крај пријеклада и

разбоја, самара и сл.). — А што си сломи
јо бедреницу от кревета, пасаковићу је

шути.

дан? Сломијо бедреницу о самара, па ћути
ко да је посо кобилу.

в. добатрљати, забатрљати, изба

бедро с бут од брава. — О пантама ви

трљати, набатрљати, одбатрљати,
пребатрљати, пробатрљати.

сијаше зачађело бедро од овна, реко би да

је прогодишње. Никола донесе бедро, исе

батуљати, -ам несвр. ићи са напором,

че га, па кад почесмо јести узвикну: „У,

којекуда. — Све каже да није кадар никyj,
а по ваздуги дан батуља по селу. Да пома
ло не батуљам, обезвијо би на овој сам

па данас је безмрсан дан, људи!“
бедула жбудала. — Шта ти болан ра

lштини.

в. забатуљати, избатуљати, одбату

љати, пробатуљати.
батурица ж назив за мали прст у игри
чалаге. — „Ала, ала, алаге, Лвргоше ме ча
лаге, И ... /, или копље, или штица, / или

мала батурица.“
6.

Ча/1(1962.

баул м (тал. baule) ковчег од дрвета.
— Тома је некад градијо лијепе бауле. Ба

ба је у баул слагала свакакије дрангулија.
баулати, -ам несвр. кретати се поба
учке, бауљати. — Ка чоек почне баулати
ко во ја, боље нека га нема.
в. бауљати.

бауљати, -ам несвр. в. баулати.
бауљина ж змија. — Запали шта, неће
ли бауљина измиљети из овог зида. Не

мојте ту сиђети, тудај има бауљина.
башамент м (тал. basamento) бојади
сани дио зида при поду у собама и ходни
цима. — Кад) оклaчи собу, извуче баша

мент ширине лакта. Да није башамента

чунаш на ону бедулу. Бедула отишо у вој
ни стан, бедула се вратијо.

безајтрен, -а, о који не говори ни по
чијој вољи, отворен, необазрив. — То је
безајтрен чоек речи ће ти што мисли, па
било ти мило или мрзно.
безбоштина ж безбожност. — Коме

вљероват на овој безбоштини? Отко је за
владала безбоштина, све је нагузичке кре
нуло.

безгаћић м сиромах, одрпанац. — До
скоро је бијо безгаћић, а ка се довати др
жавнијег јасала, заборави и ко је и шта је
бијо. Ако нас безгаћићи не усреће, неће
нико.

безђетка ж она која је бездјетна, не
роткиња. — Није она крива што је безђет
ка, тако је Бог стијо.
в. брежђетка.

безлијек м оно чему нема лијека. —
Стиго ме безлијек ка сам се најмање нада
ла. Кад безлијек закуца на врата, нема
СКЛања Њa.

безлијечан, -чна, -чно који је неизле
чив, — Има безлијечну слабос у прсима,

зид би вазда био при дну качкав.

не би му могли помој ни бечки доктори.

бе узв. оном. 1. за подражавање бле
јања оваца. — Ка се изгуби која овца,

Зарадијо је безлијечну болес у тавници.

стрина Зага би изашла на главицу и вик

— Одлучијо сам безмљечне овце да иг ће

нула: „Бе, ćика, бе!, и овца би бекнула.
2. за подругљиво негодовање на неуку

рам на пазар.

сности и незнавености. — Бе, браву,

бравцати! Није знао рећи ни бе!
бегенисати, -ишем свр. хтјети, же

безмљечна прид. која је без млијека.

в. безмљечница.
безмљечница ж в. безмљечна.

безнање с 1. непросвјећеност, одсу
ство знања, незнање, нестручност. —

љети. — Ако бегенишеш провај од овога

Безнање или незнање једно је те исто. По

скорупа. Је ли ти бегенишеш ону девојку?

тље сваког рата безнање се свуда шири.
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2. бунило, поремећај свијести. — Крај
Мирка пукну граната и од ње оста у без
нању више од уре.

отац оставијо бестрагали су прије но се
изладијо. Бестраго би државу, какав је!
в. бестрегати.

беј узв. којим се тјера овца. — Беј ва
мо, живина те раздрла! Беј, гара, беј!
в. беја.

беј-луч узв. којим се излучују јагњад
из оваца. — „А шта му то значи беј-луч

ђедо?“ „Па са беј вабим овце да уљегну у
тор, а са луч ћерам јањад да иду у котац,
паметна ђедова главо.“
беја узв. в. беј.
бекута ж дотрајала бритва, кустура.
— Имам једну бекуту, то је тупо, излиза
но, батал мимо батале.

бестрегати, -ам свр. в. бестрагати.
бесуд м 1. бесуђе, безакоње. — Нијеси
ти живијо у бесуду, па не знаш шта је то.
По бесуду му није раван ни Смаил-агин
син Дед-ага.
2. мали суд (котао, шерпа и сл.). —
Купик накав бесуд котла, ту не море стати
ни пекила варенике. То није судно бесуд,
ка је тако батал.

бесуђем в бесуд (1). — У доба оног по
лома и бесуђа млоги су заглавили и там
новали прави правцати ко свијећа.

беленити, беленим несвр. гледати

бетан, -тна, -тно одвратан, одбојан,

тупо, не мислећи ништа. — Шта беле
ниш, узми нешто па ради?

ружан. — Бетна чоека, побогу брате. Ко
лико је бетан, не могу га гледати.

берац, берца м крупан, велики во. —
бетити, -им свр. надмашити, превази
Има два вола, два берца, да ти оба око
стану и гледају.
в. бероња.

ћи. — Понеко вели да је краљ Никола у
понечем бетијо и самог Његоша.

берлати, -ам несвр. 1. викати, гала
мити. — Ај вамо, шта толико берлаш,

бетли прид. непром, који је батли,
срећан, таличан. — Бетли је Миро мимо

смели те јади.

људе. Биди ш њом, она је вазда била бе
tли.

2. блејати. — Овце му берлају у тору
беут м 1. несвјестица, омамљеност,

по читав дан, а он и не мари за њиг.

бероња м в. берац. — Закло они погу
зије ноликог бероњу, па крка и прави ђе
цу.

бесегати, -ам несвр. радити напорно,
секати. — Отко је настала ништа не зна
нако да бесега. Не море се вође живљети
што неј бесегати.

занос, стање кад се помути свијест. —
Периша и јадиша је у беуту, неће никад
бити стари. Кад виђе вука, паде у беут.
2. онај који је заостао, припрост, ум
но ограничен. — Брате Јанко, чули ти беу
та? Тек свануло, а они беут узо гусли и
гусла.

в. избеутити, убеутити.

беслема монај који је незграпан, засу
кан, глуп. — Само тако море беслема ра
дити. Беслема је бијо, беслема је осто.
в. беслемаћ.

беслемаћ, -ăћа м в. беслема.

бецати се, -ам се несвр. жацати се,
трзати се, осјећати се нелагодно. — Ни
шта се немој бецат, све што ти је реко го
ла је истина. Бецо се, не бецо се, али је та
ко.

бесрећан, -ћна, -ћно који нема среће у
животу. — Тако је ка је иксан бесрећан.

в. бецнути се.

бецнути се, бецнем се свр. в. бецати

Море се и бесрећну насмијати срећа.

бестимати, -ам свp. слабо угостити,
дочекати. — Воли он да га стимаш, а кад

с{2.

беча ж велика, јака врућина, жега. —

одеш код њега, отићи ћеш бестиман.

Упекла ова жива беча, па све спржи. Да

бестрагати, -ам свр. упропастити,
уништити, оштетити. — Све што им је

ти од велике бече.

не зађе сунце за облак, не могаше се дија
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бечак, бечка м 1. ништа, празно, па

бикас, -ста, -сто снажан, заврататио

лац између два прста. — Добићеш бечак

(као бик). — Бикас је и јак у врату, прете
го би и зекоњу у јарму.
бикна ж снажна и јака млађа жен
ска. — Силне оне бикне, кукали га јади!
бикота м снажна и јака момчина. —
Они бикота ће усећи товар дрва док треп

ка си таки. Ево ти бечак. Дала му је баба
бечак.

2. зорт, страх, зебња. — Нико није
смијо да каже шта мисли, бечак пусти.
Кад грми, свак се позива у Бога, бечак.
Кад виђе полицајца на врата, замуца, бе

Не Ш.

Чак.

бикуља ж она која је снажна, задри
бечкати се, -ам се несвр. погледивати
се. — Шта се бечкате људи, дај причајте

гла, вратата. — Виђе ли ти како је завра
татила она бикуља.

слободно.

било с 1, дрвена гредица за коју се
причвршћују гране дрљаче. — Утегни што
боље те гране за било е ће ти се дрљача

бечкање с гл. им. од бечкати (се). —
На сијелу је било и пљевања и бечкања.
Окретна је она беџа ко звpк. Не да беџа но

развућ у ширину.
2. попречна палица на брду разбоја из

како она оће.

међу којих се уграђују зупци. — Направи

беџа ж она која је малог раста. —

беша ж будаласта особа. — Ти си ве

ми Благић дренова била, па сам сад сербез
ILI ЊИМа.

лика беша — одврати снаја свекрви. Кажу
јој да је беша, а није но — видра!

биља ж цјепало на којем се цијепају

бешити се, -им се несвр. чудити се. —

дрва. — Кака је биља испре куће, такав је

Док се они у чуду беше, вук одвуче јање.

Ништа се не беши, но оружје на сриједу.
биганица ж комад (меса, сланине, пи

и домаћин. Ово није биља но јад.
биљежаница ж ожиљак на руци
остао од пелцовања против малих боги
ња. — Види, види колике су му биљежа

те и сл.). — Имаше у торби велику бига
ницу сланине. Крну биганицу пите и зали

је ладном вареником.
биза ж 1. кучка. — Одбиј се дијете од
бизе, ујешће те!
2. погрд. причљива и лајава млађа
женска. — Нагрди ми она биза и шукун
ђеда.

бизин м пас. — Кад зауpла бизин, ми
поскакасмо из кућаре и забуљекасмо ко
луди.

биšб-ма узв. којим се ваби пас. — Би
Зб-ма шаро, бизб-ма!
бијела ж замућење очног сочива, сива
мрена, катаракта. — Навукла му се бије

нице!

биљежати, -ам несвр. 1. пелцовати
против малих богиња. — Води ђецу да иг
доктор биљежа.
2. обиљежавати. — Доћерај јањад да
иг биљежамо.

бињеџијати, -ам несвр. вјешто јаха
ти коња. — Док је бијо млад, бињеџијо је
мимо људе.

бираница ж оно што је одабрано,
изабрано. — То је твоја бираница, срећо.
Доћера овце на пазар, све бираница до би
ранице.

биреко прил, рекао би, изгледа, као
да. — Нешто ме пробада у крста, биреко

ла на очи, не види ни про прага преј. Има
бијелу на једном оку.

ће киша.

бијелити, бијелим несвр. кречити,
фарбати. — Намљеравате ли бијелити со
бу прије Никољдана? Не могу се накани
ти да бијелим кужину.

вјежбати се, стицати искуство. — Би

бирикати се, -ам се несвр. учити се,
рико се којекуда, па се искваријо ко нико
његов. Није се она бирикала ко ти, поко
роња један.
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бистровид, -а, -о бистар, оштроуман,

блањати, -ам несвр. 1. стругати, гла

проницљив. — Бистровид је, нема му краја

чати (о дрвету). — Блањам наку кривопе

без гусала. Овуда су људи маом бистрови

ру штицу, то не ваља ни за телечара.

2. фиг. подучавати, сјетовати, до

ди.

бистровидан, -дна, -дно в. бистровид.
бистроок, -а, -о који брзо схвата, за

тјеривати, радити да неко постане
углађен. — Блањали су га, али о тога нема
вајде. Блањаће га у војсци све док му не

пажа. — У пјесми: „Ој ђевојко бистроока,
/ виђели смо твога момка, / то је момак

изваде „кођи лој“.
блемезгати, -ам несвр. причати које

в. бистровидан.

висок, лијеп, / из ливаде прави цвијет.“
бистроокилом 1. онај који има би
стре и чисте очи. — Ка ме бистроокило
погледа, чини ми се да завири у ме.

2. онај који је бистар, интелигентан,
сналажљив. — Не треба ти млого причати
бистроокилу, зна он шта треба радити.
бити, будем, бидем аор. 1. л. јед. биг и
бик несвр. У пјесми: „У Марка су црне
очи, има, има, / да ме оће погледати ш њи
ма, ш њима, / биг волија, биг радија, / не
го не знам да сам чија, / бијар, бирај Мар
ко, кога ти је драго, / ако нећеш никога,

ност те ђаво искола.“ Не биг јато уради
ла да ми даш вас бијели свијет.
бицикур м онај који је брзоплет, не
промишљен, недозрео. — Окле оном бици

куру паре, те иг олако троши? Не вљеруј
бицикуру, па да се куне пот колом свете
Богородице.

шта, лупешати. — Најпаметни си ка не
блемезгаш.

в. наблемезгати, проблемезгати.
блијеска ж 1. јак одсјај, одсјев, тре
нутно јака свјетлост. — Снождили се
облаци са сваке стране и само се понекад
јави блијеска од Војника.
2. (л. cataracta) замућеност очног со
чива, бијела, мрена. — Отко ме је снашла
блијеска, нити шта видим, нит се добру
На ДаM.

3. радост на лицу, озареност. — Чим
нас виђе, појави му се блијеска у очима.

бљагњити (ce), -им (се) несвр. јагњи
ти (се). — Ја бљагњим овце сваке године,
а ко би други. Таман кад) се бљагњаше
праменка, дуну велика мећава.
бљелача ж (обично у множини) чара
па од бијеле вуне која са унутрашње

стране има прорез са врпцом. — Кад) је

Нема таког бицмилета куда људска нога

млого ладно, ја навучем бљелаче пробље
чава и по ваздан су ми ноге топле. Примо
тај подузе од бљелача, вуку ти се за нога

краче. Одбиј се ти бицмилета и њене на

Ма,

бицмилет м лукава и подла особа. —

тре.

блавор м онај који је подмукао, неис
крен, лукав. — Шта ти њему вљерујеш, па
то је прави блавор. Нећу ја никака орта
клука са блавором.
благо м надимак од миља за дјевера.
— Нема блага куда сунце грије.

блањас, -ста, -сто 1. који је облањан,
раван, гладак. — Донеси ми једну блања
сту штицу. Шувит му је слабо блањас.
2. који је танка и висока стаса, узра
ста. — Ђевојка је висока, блањаста и ми

ла, љевше одавно нијесам гледо.

в. бљечве.

бљеликас, -ста, -сто субјел, субјел
каст. — Сигуро сам оног бљеликастог
двизца. Ојли од овог бљеликастог јечме
њака или ћеш од урметиновице?

бљелика ж дио дрвета слабијег ква
литета (о субјелкастом дијелу). — По
кријо кућу оном мртвом бљеликом то ће
струнути за три године.
в. бљеликовина.

бљеликовина ж в. бљелика.

бљелогаћам онај који носи бијеле га

ће (обично презриво). — Проја на коњу на

Из лексике Пиве (село Безује)

кав бљелогаћа. Више бљелогаће троше
лоја но ми скорупа.

бљелоглав, -а, -о сијед, просјед. — Са
чекај моје дијете док и ти бидеш бљело
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2. линути, улити (о киши). — Бљуну
киша из неба и земље. Тек што смо уље
гли у кућу, кад бљуну киша ко из кабла.

3. нагло потећи. — Паде киша и порет

глав, па ће ти се све казати. Не задиркуј
бљелоглаве људе.

Митрове куће бљунуше потоци.

бљелогрла ж она која је бијела грла
(врата). — У пјесми: „Е, кака је бљелогр
ла Мара, / њојзи нема на далеко пара.“
бљелолик, -а, -о бијел, субјелкаст. —

ти. — Шта бобоњаш на ђецу, јеси ли са
шо с ума? Вазда је бобоњо на жену, а она
ћера своје.

бобоњати, -ам несвр. галамити, вика

в. забобоњати.

бобуљак, -љка м омањи округао ка
Ово брашно је бљелолико. Још је бљело
лика у лицу а превалила је седамдесету.

бљескавица мјак одсјев, свијетло ко
је засјени. — Велика је бљескавица, море

мен, облутак. — Гађа они срећо Милошев

краву накијем бобуљком и погоди је у
рог, а она се улегну и паде на земљу ко
КаI.

најкрупа.
бљескати, -ам несвр. сијевати, свје

богдб ж божје давање, божија по
моћ. — Једи кад је богдб да има. У здрави

тлуцати. — Бљескају муње, не патишу.
Бљежи са брда, видиш ли како бљеска.
в. бљецкати.
бљесовит, -а, -о помаман, бијесан. —
У пјесми: „Бљесовите коње јашу, / коње

ци: „Чаша прва у добри час, / чаша друга

јашу, сабље пашу, / па на Турке јуриш чи
не, И за слободу кад се гине.“ Још си ти
бљесовита, па мореш да радиш шта ој.
бљецкати, -ам несвр. в. бљескати.
бљецнути, -нем свр. јако синути, за
сјати. — У том тренутку бљецну муња,
затутње и разлијеже се оно логрњање.
бљечва ж (обично у множини, г. мн.

бљечава) чарапе од бијеле вуне. — Обуј
оне бљечве што су те ко полазника даро

у бољи час, / оба нам часа богдб добра, /
оба нам помогла, / и нико нам богдб, нау
дит не мого.“

богодаван, -вна, -вно који је од давни
на, стари, давнашњи. — Они су богодав
ни пријатељи, па запрдују један са дру

гим. Бoгoдaвна је изрека: ђе је врело ту ће
И КаIIа ТИ.

богозаборавник м онај који је заоби
ђен, одбачен, заборављен и од свог рода и
од другога. — Дајте људи помозите оном
богозаборавнику, да се нако не мучи на
голој равни.

бокати, -ам несвр. кpкати, много је
сти. — Док је код мене боко, била сам му

BaJIИ.

добра, а сад му не ваљам, рђа га изела.
в. бљелача.

бљешњати, -ам несвр. јачати, сна
жити, бујати. — Бљешњаш ли соколе,
бљешњаш? А што се бљешњало, бљешња

бокотаван, -вна, -вно богодаван, ста
ри. — Зар не знаш да је између нас боко
тавно кумство, смело те ћорило.

ббкснам узв. (изведено од Бог с нама)
ло, сад само скончавам.

бљузгавица ж киша и снијег кад
истовремено падају. — Немате ку ићи по
вакој бљузгавици. Неће ова бљузгавица
престајати данас.

да нас Бог сачува од несреће, врага, неко
га или нечега. — Штано ради бокснам био
ш њим! Биди бокснам међу нама!
в. будибокснам.

болећ, -a, -е који је дарежљив, спре

бљунути, -нем свр. 1. повратити на

ман да помогне. — Колико је болећ, дао

уста, побљувати нагло. — Ништа не зна
вак шта би са њим, док не бљуну на уста

би и крви испо грла. Стара је изрека: Код

и поблијеђе.

На ГЛа С,

болећа и сиромака на час, а код богатога

Светозар Гаговић
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босцит, -а, -о в. босцат. — Што си бо

бољинак, -нка м побољшање. — Има
ли икака бољинка ко ђевера? Порадовак

сцит, камене мој?

се бољинку, али мрка вајда.
бољинка ж бољка. — Вазда је она

бош прил. празно, ништа. — Ка се пр
стенаш најприје добро ишћили, па онда

имала неку бољинку око срца, бојат јој се

реци: бош!

каку грдилу.

бомболице прил. полако, лагано, на
тенане. — Платио им је да му косе, а они

бомболице арају ону цркавицу траве. Све
она нако бомболице ради, па вазда на ври
јеме стигне.

борати узв. са значењем: богати. —
Ада борати како живе људи на те стране?
Борами добро и предобро!

бравак, -вка, м погрд. онај који је не
знаван, глуп, смушен. — Не зна они бравак
ни окле је шупаљ, а не шта друго.

в. бравушан.
бравушан м в. бравак.
бравушас, -ста, -сто незнаван, при
глуп. — Мало је бравушаста, али није зло
ЧеCTa.

брана ж направа од трнових или гра
боријаж 1. свирала направљена од ко
ре дрвета (обично јасенова). — Микан ce
загледа у једну промезгалу јасенову мла
дицу, извади бритвулин исцепа, сврну

кору са младице и од тиг кајишева јасено
ве коре направи борију и даде нам да њом
свирамо и боријамо.

2. фиг. онај који не зна да чува тајну.
— Нашо си чоека коме ћеш повљеровати

тајну, па то је сеоска борија, несретниче.
3. фиг. онај који је приглуп. — Па он је
глуп, права борија. Привали боријо и не
жвали!

бових грана (дрљача) којом се поравнава

узорано земљиште и затрпава сјеме (је
чам, раж, овас) земљом. — Кад ђедо узо
ра и посије јечам, припучи брану за јарам,
поравна орање а онда разјарми волове и
узвикну: нек је берићатно!

в. дрљача.
брашњевац, -вца м врста дрвета на
којем расте плод сличан рибизли (дрво је
са бодљама). — У пјесми: „Ајмо мала код

оваца, / да беремо брашњеваца, / брашње
ваца има доста, /на тебе ми жеља оста.“
в. руњевац, чмањак (2), имањак.

боријати, -ам несвр. 1. свирати на бо
рију. — Сваког прољећа ми би свирали на
дипле и боријали са боријама.
2. брбљати, причати којешта. — Рече
жени да мучи и да млого не борија, а она

јопет настави да ћера исту кајду.
боријање с гл. им. од боријати. — Не
море се живљети од њијова боријања. Ите
ђецо вамо, нека вам боријања.
боронзати, -ам несвр. плакати углас.
— Зовни ону керу да не боронза. Немој
боронзати, па ћу ти дати гурабија.
в. доборонзати, заборонзати, избо
ронзати се, наборонзати се, одборонза
ши.

босцат, -а, -о који је бос. — Да знаш
како је ићи бос босцат, другу би пљесму
пљево. Како си доганцо про намета бо
сцат, ђавољи сине?
в. босцит.

брбнути, брбнем свр. 1. додирнути,
такнути, дохватити. — Ко ли је брбно у
caљевак, само да ми је знати? Оће она да
брбне у свашта.
2. проговорити, промрмљати. — Не
што је брбно, али га нико није мого разу
МЈЊеTPI ILITа КаЖе.

брбољати, -ам несвр. говорити нера
зумљиво, мумљати. — Не брбољају бра

ду, но причај да те сви чују.
брдило с дио разбоја (натре) за тка
ње у коме је брдило. — Ама, болан, напра
ви јој брдило, да не пукне грдило. Е куку
ми ко ми је, па ево ми се сломило брдило.

брдоножице прил. лицем према зе
мљи, главачке. — Кад изађок на једну ко
су, окренук се и оћак да крочим низбрди
цом, па ми се опузаше опанци и уждик

брдоножице у неакав мргињ.

Из лексике Пиве (село Безује)

брегада ж бригада. — Војвода Лазар је
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подускрајан мрсом, све ће бити берићатно
и всссло.

био комадат наше брегаде.

брегас, -ста, -сто је бреговит, тала
саст (о земљишту). — Пишче је брегасто,

брзарић м дем. од брзар.
бритвулин, -ина м џепни ножић на

а Брезна су равна ко говеђа кожа. Иди
право про тијег брегастијег вијутака, па

преклапање. — Купијо ми ћико бритву

ћеш изај на прави пут.
брежђетка ж в. бежђетка.
брезобразлук м безобразлук, бестид

бритвулинић м дем. од бритвулин.
брицав, -а, -о који је кратке и оштре
вуне. — Зараник наку брицаву шиљеж, не

ност, дрскост. — Нема његова брезобра
злука ниђе.

ма на њима ђаводнијо вуне.

брезобразан, -зна, -зно безобразан,
бестидан, бесраман. — Брезобразни је но

сти, мијешати. — Узми бркљачу, па мало

је тежи.

брeкиња ж (л. Sorbus torminalis) шум

jeин.

бркљати, -ам несвр. 1. бркати, ме
бркљајта скроб, неће ти руке опанути. Оj
ли ми дати твој стап, оћак да бркљам ма
сло.

2. фиг. брбљати, причати којешта. —

ско дрво на којем расте истоимени плод
црвенкасте коштунице (сличне мукињи).

Шта но они ћоро бркља? Не бркљај сва

— Не једи те брeкиње, убречићеш се, враг

шта, но се о свом послу.

ти га изијо.

в. забркљати, избркљати, пробркља
ти, убркљати.

брeков, -a, -o 1. који је влажан, неосу
шен, сиров. — Не ложи брeкова дрва док

брљак, -љка м мали навиљак (сијена,

се ватра не загори. Стрпасмо брeково си
јено, па се угрија.

сламе). — Дуну нака вљетрина, па све ис
претура оне брљке сијена.

2. јак, животан, снажан. — Још си ти
брeков ка тако радиш. Има проседанде

са кртоластом луковицом. — У, давиш,

брндуша ж 1. јестива зељаста биљка

сет, а види како је брeков.
брéљати, брељам несвр. мусти доста

колико је Милијана набрала брндуша!

млијека. — Док је ова брча, брељамо мли
јека да се моремо њиме купати.

ници.

в. добрељати, избрељати, набреља
tти.

бременица ж буpило за воду, буренце.
— У пјесми: „Ја упртик бременицу, / у ша
рену упртицу, / прекиде се упртица, / ис
паде

ми

бременица, /

сад

пиј

ага,

Смаил-ага.“

в. бурило.

брењац, -њца м звечак, клатно (о зво
ну, чактару, чакалици). —Не чује се чак
тар, мора да му је испобрењац.
бржећ, бржећа, бржеће брз, хитар,

Најслађе су брндуше ка се скувају у варе
2. фиг. онај који је малог раста. — О
Милуша, Милуша, мала си ко бpндуша.
Ожени се, ојади се, е нема му жена коли
ко бpндуша.
в. брндушица.

брндушица ж дем. одбрндуша.
броквица ж мала чивија. — Имо сам
неколике броквице и ништа не знам ђе иг
затурик. Укуцај једну броквицу вођен.

броћ м (л. rubia tinctorum) биљка из
које се прави црвена боја (ализарин). —
Оварбала вуну у броћ. Наша баба је вазда
варбала јаја у броћ.

експедитиван. — Има бржећу жену, нека

броћ прил. ништа, празно, шипак. —

му је Бог поживи. Вазда је она била брже

Сви смо се надали ка Томаш изучи школу
да ће нас помоћ, а оно: ево ти га броћ!.
Тандара, мандара — броћ!

ћа и пржећа.

брзар, -ăра м кеса од овчије коже у
којој се носи сир, скоруп. — Лако је њима
косити, кад им је брзар пун. Док је брзар

брбћити се, броћим се несвр. мpгоди
ти се, мрштити се, дуpити се. — Немој
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се ништа броћити, но иди напој она гове
Да.

брча ж сезона највеће муже (око Пе
тровдана). — Уз брчу смо имали варени

в. наброћити се, уброћити се.
броћуља ж 1. она која се броћи, мр
шши, мpгоди. — Издиру сваке надимке, па
и наку ђевојку назваше броћуља.
2. назив за краву. — Наша броћуља је
добра на млијеку.

ке, да је нијесмо могли освојити.
брчица ж фиг. женска малог раста.
— Чоечна је она брчица, колико је тешка.
бу узв. оном, за подстрекивање бука
ња говеда. — Вара, вара, бу! Бу, сивоња,
бу!

брс, брстиж и м 1. испаша бршћењем
шумских гранчица. — Сву дугу зиму гони
јо сам овце у брс. Брс је невољна и јадна

буа ж 1. буха (л. puleh irritans). — У,
ево буа усрала кошуљу. Закотиле се буe,
има иг кастиженије. Не излази му жена ис

рана.

2. гранчице са лишћем којим се стока
храни. — Јасенов брс је најбољи. Уćекли
смо два лисника брсти.

куће колико ни буа.
2. фиг. мали, кочоперан човјек који се
„у свашта меће“. — Бијаше неки буа уђа
ла људима на врат, и да га некуђ ђаво не

брснути, брcнем свр. 1. откинути
устима и јести (брст, лишће). — Поћерај
живо нек мало брсне. Оћагу ли јањад
ишта брcнути?
2. фиг. мало заложити, грицнути. —
Брсни мало сира и љеба, са ће ручак. Ни
јесам брcно на своја уста, колико је ли мој
покојни отац.

брстигора ж 1. животиња која се
храни брстом. — Козе су највише брсти
горе. На čеверу и овце су брстигоре ни
LШТа Мање ОД КОЗа.

2. фиг. онај који много прича. — Прича

брстигора, не патише. Брстигора јој је би
ла и мајка, па и она.
в. брстилица.

брстилица ж в. брстигора.
брупац, -пца м повећи комад (меса,
сланине, сира, хљеба и сл.). — Поијо је
еволичачки брупац сланине, па море да
отпрдује.

брусити, брусим свp. јурнути, грину
ти, загнати се. — Ја му ништа лоше није

сам реко, а он бруси на ме, ко да је ван па
мети. Ено говеда брусише у овце, све ће
ИГ ИСКаиLLIаТИ.

однесе, не могаше се од његова зулума ни

мријети, ни живљети.

бубина ж 1. тек убран труд са дрве
та. — На великој букви убро сам ову бу
бину, па ће бити труда за сву зиму.
2. (л. cestodaе) пљосната глиста, пан

тљичара. — Има наку бубину у дробу, не
ко вели пантљичара, неко не, али га жива

поједе.

3. гљива. — Ове јесени пуне су долине
бубина, борами ће бити зима љута.
4. плијесан. — Ови љеб се укваријо,
ево га је напала бубина и споља и изну
тра.

5. сир који се при варењу тек згро
здио. — Једи ове бубине, од ње те неће бо
ЉСТИ ГЛа Ва.

бубуљак, -љка м мали обао камен,
облутак. — Они ђавољи Перо запири бу
буљком и преби пијевцу ногу.
будибокснам узв. изведено од буди
Бог с нама. — Будибокснам, штано ради
по мраку!
в. бокснам.

буђ прил, како било да било, по

бруснути, бруснем свр. в. брусити.
брца ж овца из јужних крајева које се

што-зашто. — Продаћу шиљеж буђ за
што. Реци му нек купи мало беза за кошу
ље, па било буђ зашто.

љети узимају на мљекарину или „пот
паре“. — Изјавијо буљук брца, па џора ко

се она милетка за једног буера из Гацка, и

икад. Сиротиња је вазда приваћала брце.

сад ти живи ко баница.

в. бруснути.

буер м богаташ, имућан човјек. — Уда

Из лексике Пиве (село Безује)
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буepкиња ж богаташица. — Не море

2. онај који буључе, тјера дивљач. —

се са оном буepкињом разговарати. Живи
ко буepкиња.

Има Матије добре чобане, ка забуључу не
зна се који је бољи буљукач.

бузерант м хомосексуалац. — Шапу
ћу, напамет, да је он бузерант. — Бљеж од

оне настраности, кажу да је бузерант.
буквањак, -њка м омање буково ста
бло, грм, омарић. — Оćеко сам они буква
њак поре стаје. Спландуј овце у тај буква
њак, па дођи амо.

буквара ж фиг. незнавена, припроста
женска. — Налећеће на каку буквару, па

ће клети и мљесто ђе седи, попази што ти
ја кажем.

букоглавас, -ста, -сто тврдоглав, ту
поглав, незнавен. — Живљело у оној сам
штити и до дан данас остало букоглава

сто. Млого је букоглавас, а дако га иста
слачи војска.
букоња м 1. во силовит, немиран, бу
кота. — Кад оно сво село оста бес пиће и

подрије мал, ја ти узек шаку јечма, све ко
кукољ, па пружим мом букоњи, митијући

га: „Čокиč воко букоња, 7 на ти шаку ку
коља“, а он ће ти мене: „Бијо ми га дава
ти, / док сам мого жвакати“, промрмољи,

6. Ча/idae.

буљукнути, буљукнем несвр. в. бу
љекнути.

бумбат, -а, -о умртвљен, укочен, мр
тав. — Ја мишљак да је бумбат, а он се

иске кечијо па дринца. Кад уљегосмо у тор
затекосмо бумбату ону крезубу овцу.
в. бунбат.

бумбулице прил. скупно, заједнички, у
гомили. — Наиђоше сватови нако бумбули

це и напојише нас ракијом, вазда је имали!
бунбат, -а, -о в. бумбат.
бунгарас, -ста, -сто смијешан, намије
шан. — Дај да пречистимо јечам, нећемо
га нако бунгараста мљети.

бунгур м непречишћено жито, мје
шавина којечега. — Самљек накав бунгур
од јечма, то је све сама зона. Није, јадо, то

скоруп, то је бунгур од упpштеног сира и
бучалине.

бунгурање с гл. им. од бунгурати.
бунгурати, -ам несвр. пригушено, му
кло, неразговијетно говорити, мумљати.
— Једни нешто прикивају, други пуше, а

заковиљи очима и крепа.

2. фиг. онај који је бучан, букаџија. —

Још ти не знаш колики је то букоња.
в. букота.

букота м в. букоња.
булати, -ам несвр. паковати, упакива

Мићо бунгура за свој грош. Немој, брате,
стално бунгурати, но реци шта ој.
бундоглав м фиг. онај који има окру
глу главу. — Заметно главу они бундоглав,
па мисли да му је о челика.

бундоглавас, -ста, -сто који је округле

ти. — Ено Симо була паке, оће да га ши
ље сину у војни стан.
в. забулати.

главе. — Лијепа је у тијелу, само што је
мало бундоглаваста.

буљекати, буљечем несвр. тјерати

изреци: "Свети Лука у каблове бупа, / све

бупати, бупам несвр. 1. лупати. — У

вукове узвикујући: а пус осто/. — Чобани

ти Тома гони жене дома.“

буљечу и не престају.
в. буљукнути.
буљекнути, буљекнем, в. буљекати.
— Изађи напоље, па буљекни неће ти се

2. фиг. јести, кркати. — Бупа скору
па, па му се црвени шија.

дроб просути.

буљукач, -ăча м 1. назив за кажи
прст у игри чалаге. — „Ала, ала, алаге, И
вргоше ме чалаге, ( или ач, или буљукач, /
или... /.“

бурак, -рка м кишне капљице које се
сустижу и чине млаз. — Потури ламу под
бурак испод стреје, да се зачека мало ки
шнице, па да се измијемо.

бурђија ж 1. сврдао за бушење дрве
та. — Да немаш једну бурђију, оћак да
избушим орлић?
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2. фиг. кост раздора, сплетка, интрига.
— Неко вљешто утура бурђије међ ове људе.
в. бурђица.

бурђица ж дем, од бурђија.
бурђијати, -ам несвр. 1. бушити бур
гијом. — Шта то куме бурђијаш тако ра

говеда буpукају кладњу. Ћуја, шта ту бу
рукаш, црко дабогда!

бусати, -ам несвр. преносити бусен са
једног на друго мјесто и тамо га приса
ђивати. — Оћак да бусам испре куће, а од
ток ће бити слаба вајда.

но? Ево бурђијам гредељ за рало, кума

в. бусенати, избусенати, побусенати.

шинс,

бусенати, -ам несвр. в. бусати.

2. фиг, мутити, интригирати, уноси
ти раздор. — Они су вазда бурђијали за
поштенијем људима, па нека иг нек се
слaде. Нека иг нек бурђијају, стиђели се

образа на којем ćеде.
бурило с дрвено буренце за воду. — А
ку(д) си то пошла са буpилом на воду беш
чепина, мозак ти не изводнијо.
в. бременица.

бусика ж планинска трава коју пре
тежно пасу крупна грла (коњи, говеда).
— Израсла је бусика ове године, кастиг!

Одбиј коње у сампас, нек пасу бусике.
в. бусичина.

бусичина ж в. бусика.
бустин, -ина ж (тал. busto) прслук који
носе женске за придржавање груди — У
пјесми: „Бустин моје груди крије, 7 све

буриč узв. којим се ваби коза. — Кад
се Божо попе на бобију и викну: „Буриč
коза!“, оне се вратише.
бурлати, -ам несвр. 1. мијешати, му
тити, буричкати. — Даница напуни пун

због очи гаравије, 1 очи моје премалене, Ј
у кога сте заљубљене?“.
в. бустић.
бустић, -ића м бустин. — У пјесми:

стап повлаке и настави по њему бурлати
све док се не указа масло. Не бурлај кроз
млијеко, џенабете један!
2. тећи, цурити. — Падоше велике ки
ше, и одмак почеше потоци бурлати. Из
прољеваче бурла вода ко икад.

не гледају људи.“

в. бурљати, забурлати, забурљати,
набурљати, пробурлати.
бурликати, бурличем несвр. 1. вика
ти, галамити. — Само полако причај и
немој бурликати.

2. букати (о говедима). — Ено нечија
говеда бурличу. Сито, баковито, па бур
личе по сву ноћ.

-

бурљати, -ам несвр. в. бурлати.
буроћа жучестале падавине (у сезони
када љетина буја). — Код оваке буроће,

веле, нема ни скупоће. Од прољетос је ве
лика буроћа.

буpукати, -ам несвр. 1. букати у ходу,
непрекидно. — Чи но во буpука пољем?
Окаочила се јунад, па буpукају ли буpукају.
2. разбацивати, растурaти, букати
poговима. — Само ви седите, док ви туђа

„Обустићу сакриј моје груди, / да иг голе
в. бустин.

бут, бута м средишњи и задебљани
дио јарма. — Ка заврзок волове да повуку
шуљ, они сегнуше и јарам пуче поре са
мог бута.

бутра ж она која је буцмаста у лицу
или пуних бутина. — У пјесми: „Ој ли мо

ја мила бутра, / брат јагоде са мном ćy
тра?“ /„Оћу, драги, моја надо, / у јагоде с
тобом радо.“
бутунар, -ăрам сакагија, коњска аст
ма са израженим кашљањем и нешто по
већаним отоком испод грла. — Не питај
за ме, ено ми је кљусе обољело од бутуна

ра. Дорат по одавно рипље, мора да га је
сколаисо бутунар.
6. гутунар.

буца ж згрушано, покварено млијеко
(дрпљевина). — Заневољни сир је од буце.
Кад нема скорупа добра је и буца.
в. дрпљевина.

буча ж. 1. смјеша скорупа и дрпљевине
(покварена млијека). — Имаше пуну једну
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вавкати, -ам несвр. помало и испреки
дано лајати. — Бизин нешто вавка, мора
да је неког ђавола наћуто.
6. Вав Колити.

вавкање с гл. им. од вавкати. — Није

в. бучалина.

бучалина ж в. буча.
бучати, -им несвр. постајати кисео,

шаровово вавкање без неке.

вавколити, -им несвр. в. вавкати.

вавнути, вавнем свр. ланути, ћевну

виштати, кварити се. — Велика је спари
на и ватра, па млијеко бучи, не море му се
никака јада.
в. забучати.

ти. — Пашче једном вавну и ућута. Она
шкеврија не смије вавнути а опази вука.

буџа ж 1. рупица, шупљина. — Поглај

Лако му је кад му је пун ваган. Тешко ва

кроз ову буџу, мешчин неко иде вамо.
2. фиг. степен у неком реду власти,

гану који чека смок из села.
вадати, вадам несвр. водити та

положај. — Прави се да је нека велика
буџа. Има сина, са ти је он, помози ми реј,

мо-амо. — Устроијо пастува па га вада,
неће ли му оток проћи.

ваган млонац, суд за јело или пиће. —

в. извадати, провадати.
вађевина жзајам, позајмица, враћање

нека велика буџа у овштини.

бушимице прил. 1. изнебуха, изнена
да. — У првомрачје čедасмо испрестаје,
ка(д) бушимице рпише Швабе.
2. главом надоле, главачке, стрмо

и одрада позајмице. — Узек у Сића сто
ока јечма на вађевину. Живи она поганчи

на на вађевину и јађевину, јади га убили,
ко ће.

главце. — Идући кроз наку ковражину, за
плеток се и бушимице љуштик.

вазданак, -данка м цио дан, дан од
сванућа до смркнућа. — Бољи је уранак но

бушити, -им свр. 1. изненадно доћи,
BaЗДа На К.

pупити. — Бушише трговце у сресела ко
поручени. Ми идасмо путем, кад пред нас
бушише наоружани људи.
2. паднути, треснути. — Шта но бу
ши испрет куће? Кад бушик у они крш,

ваздигнути се, -нем ce свр. понијети
се, прецијенити се, не видјети од себе
другога. — Чим мало заима, ваздигну се
она тањич о чоека, па ко ти је, он ти је.
в. ваздићи се, воздигнути се, воздићи

мишљак неће од мене остати ни комада.
Ce.

бушњак, -ăка м коловрат, вртлог,
кружни вјетар. — Бијасмо рано овpли је
чам, али нам белајни бушњак не даде да
га развијемо. Кад) се појави бушњак, тре
ба три пута реј: „Пљу, пљу, бушњак, пљу,

/ иду гору, иду воду, пљу, / чујеш ли ме
бушњак, чу!“, и он ће да се изгуби.

ваздићи се, -дигнем се свр. в. ваздиг
нути се.

ваздраги, -а, -о само у изразу: читав.
— Ваздраги дан сам била без иједне капи
воде. Ђе си, болан, чекам те ваздраги дан.

ваина ж врста, сорта, сој, пасмина.
— Ја не знам кака је то ваина људи, људи
моји!

ваистину прил, заиста. — Неће она
ваистину рећи ништа што није истина.

В

Ваистину је тако.

вакетан, -тна, -тно (л. defectus) који је
вав узв. оном, за подражавање лаја
ња паса. — Гаров заучиње: вав, вав, вав,

богаљаст, с телесним недостатком. —
Тимо и јадо је вакетан у обље ноге отко га

док из жбуња искочи еволичачки зец, а он

знам. Там у њега се рађају вакетна ђеца,
здравље се овудије казало.

ти за ЊИМ ГОН, ГОН И НИШТа.
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вакман м 1. (нем. Wachtmeister) запо
виједник жандармеријске станице у доба
аустроугарске владавине. — За вријеме
Аустроугарске бијаше на Гoрaнску неки

ког ђавола ванзира, ко да није у памети.
Ванзира оно, не разумај му се.

вакман: жуто, заковрљило очима ко да

ду, вљеру ти твоју.

гледа у два зеца, погурено, тирјанске ду
ше, ни у сну га не снијо нико мој.
2. (нем. Fachmann) стручњак, мај

Ништа не вљеруј његовој вантазији, ка ти

стор за све. — Има Симат златне руке,
није му, вљере ми, раван никакав вакман.

2. аванзовати, напредовати. — Брзо је
ванзиро, ено га десечар, све иде уз војво

вантазија м машта, уобразиља. —
ја луда вељу.

ванцати, -ам свр. нестати, мањкати.

валајбогу прил, хвала богу. — Валај

— У тој богатој кући никада није ванцало
ни каве ни ракије.

богу кад мећава утоли. Нико се, валајбо
гу, није валом обогатијо.

вањи, -а, -e 1. који је у даљем срод
ству. — Ово ми је вањи ђевер. То су ми

валетати, -ам несвр. 1. гатати, вра

вањи рођаци.
2. тобожњи, ко бајаги. — Имали смо
неког вањег учитеља, све је бијо сем што

чати. — Ојли и ти да ти ова жена валета
у грашке, или неј?
2. говорити нејасно, неразумљиво
(обично страним језиком). — Шта ли оно
валетају они људи, валим те руко божија.
в. извалетати, провалетати.

валетуша ж гатара, врачара. — Она

треба. Какв си ти вањи козбаша?
вара узв. којим се подстичу говеда да
се боду, разобадавају. — Вара, Галоња,
мој, вара! Вара, вара, обад у јунад!
в. варакати.

валетуша ми извалета: биће, бре, рата, па
ће сваком бити дуго и широко, ко да ја то

варакати, -ам несвр. поред обичног
значења значи: подстрекивати говеда да

Не ЗНАМ.

се боду, обадају, трче. — Остави та гове
да на миру, шта иг варакаш, с тобом се ђа

ваљас, -ста, -сто вриједан, хитар,
спретан. — Ваљаста су му ђеца, свака иг
срећа сретала.

воли варакали.

в. вара, заваракати, навaракати, под
варакати.

ваљаслук м хитрoст, спретност, ва
љаност. — Нема његова ваљаслука куди

варакача ж варалица. — Бљеж, бога

јен сунце грије. Ништа ми не причај о њи

ти, прођи ми се оне варакаче, преварила
би и мајку на дијелу.

Јовом ваљаслуку.

ваљевати, -ам несвр. бити од кори

варда ж само у изразу: гомила, рпа. —

сти, указивати помоћ, ваљати. — Ваље
во му је отко је насто, а са му то ни позна

На његовој трпези вазда је била варда ме
са, ту се није штеђело. Шта си извардо то
лику варду љеба, ко ће то појес.
вардати, -ам несвр. 1. тутњати, ло
врњати, логрњати. — Таман мало заспак,
ка нешто напољу поче вардати. По Тиној
Варди вазда вардају громови.
2. галамити, викати. — Ми ручасмо

ва ни узнава.

ваљетни, -на, -нб хваљени, свевишњи,
велики. — О ваљетни господе боже, што
су ови људи вако олакомили!

вампирушаж она која рани из цик зо
ре; она која се сувише понијела у ненад
ном добру. — Вазда се диже она вампиру

ша прије но пијевци запљевају. До јуче је
била крепаница, а са се она вампируша

воздигла, паса јој pђа досмрђела.
ванзирати, ванзирам несвр. 1. фанта
зирати, маштати, сањарити. — Све не

ка Блажо поче вардати на ђецу. Не вардај,
но причај ко остали људи.
3. ложити премного дрва на ватру. —
Не вардај толика дрва, виш да пламен ли
же уз вериге.

4. гомилати, трпати. — Шта вардаш

толики љеб, остаће непоједен.
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5. буктати, плантјети. — Наложи на

варчити, -им несвр. гатати, врача

ку сувовину от Клека, па ватра поче вар

ти, заварчивати, варовати. — „Ко те ка

дати све у вис. Ауг, како ватра варда, ка

ро те се толико дерлаш, Бог те видијо!?“,
упита пољак дјечачића. „Она бабетина
што баје и варчи е јој нијесам уватијо жу
тог лептира и црног бумбара, да да крави
да јој се не пиша у кабо кад је музе“, рече
дјечак и настави да се дерла.

се што не запали?

в. завардати.

вардача ж. она која много прича, лар
ма, варда. — Звали ме вардачом или не,
али ви кажем да док родитељи ђеци дају
нико то и не види, а кад ђеца нешто усту
ре родитељима свак Види.

вардачина м и ж онај који много га
лами, варда. — Шта ради она вардачина?

У пошалици: „У Микана вардачине, l

в. варовати.

васи прил. само у изразу: цио, сав, чи
тав. — Васи вијек су та црна ђеца гладо
Вална.
6. 8a (14/beНff.

жњесмо јечам до ужине, / од ужине, па до

васиљени, -а, -б само у изразу: ципци
мрака, / везале смо снопље свака.“
вардупа ж она која премного једе. —
Не море вардупа што неће имати пун зоћ.
Варака Cte Ca дупетом С) На вардупа.

варедан, -дна, -дно ванредан. — Ено
дошо варедан позив Мајану, да иде у дво
мљеceчаре. И мој чоек, ето, једва доби ва

редно осуство из војске.
варећак м 1. брзарић, мала мјешини
ца од коже. — Све што сам љетос укупи
ла мрса нема више од ова два варећака.

јели, васколики, читави. — Чекала сам те
васи васиљени дан, а тебе ни у плећу. Ва
сиљену ноћ сам ти прејечо од ове клете
костобоље и јадобоље.
6. 8a C14.

васколик, -а, -о сав, цјелокупан. —
Ево ти је помавенијо васколик скоруп, цр
На драго.
6. 6dСКО/1t{{{((ЧКИ,

Ови варећак ми је пун сира.
2. котлић у којем се вари. — Припази

васколичачки, -а, -б сав, свеколик,
васколик, цјелокупан. — Ове године нам је
васколичачки кумпијер струно, нијесмо

да не прекипи вареника из варећака. Дај

се, вала, од њега вајдисали.

та варећак нек иг гурбети окалајишу.

3. фиг. живот, снага, здравље. — У,
како је Каро ослабијо, нема от њега ни
шта, прно је у варећак.

варнути, -нем свр. 1. узварити (о
млијеку). — Часком сам варнула оно мало
варенике и отишла да попластим оне кле
Te OTKO CC.

2. слагати, преварити, обманути. —
Млоге људе је варно досле, па ће и осле.
Баста њему да варне.

варовати, варујем несвр. уздржава
ти се од неке чинидбе због празновјерја и

6. 661 СКОЈ11fК.

васцат, -а, -о само у изразу: сав, чи
тав, цио. — Ноћас су нам васцат купус
појела нечија говеда. Васцат дан смо вр
ЛИ, нијесмо ГfaTIИСАЛИ.
в. васцит.

васцит, -а, -о в. васцат.
ватан, -тна, -тно обухватан, захва
тан, захватљив. — Ове грабље су ми ват
не, починула сам ш њима пластећи.
ватан, -а, -о хватан у јарам, јармљен.

— Овај во ми је ватан, а ови још није. Није
то јуно још ватано, нећеш ш њим ништа

одбране од зла. — Имо је накав присан и
урадити.

отада варује и не једе месо за крсну славу.
Стари људи су варовали: ко украде гужву

ватати, -ам несвр. поред обичног зна

са туђег тора, овце ће му се годинама ја

чења значи упрезати, ујармљивати. —
Ако ћемо зекоњу продавати немој да га

ловити.

в. варчити.

ватамо у јарам.
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ватаћи, -а, -е ватан и обучен у јарму.

ведити, -им несвр. в. векчати. — Веди

— Имам два јунца и једног великог вата

ли ђедо, веди?

ћег вола. Ови во вођен је ватаћи.

вежгалица ж 1. псето које много лаје.
— Не да она вежгалица заспати, но по сву

ватачина ж 1. потра која се даје вла
снику похараног добра. — Окметовали су
да дам Машану за ватачину петовара си
јена и педесет кила кумпијера.

2. дрпање, штипање. — Није њој мр
зна ватачина, само кад нико не види.

ватраљица ж дрвена полуга којом по
лазник удара у бадњак на Божић. — Кад
мој полазник Прокопије удари ватраљи
цом по бадњацима и кад почне викати:
„Колико синуло варница, толико у нашега
брата домаћина било оваца, јагањаца и

сваке добре среће...“, ја ти се почнем то
пит од неке среће.

ноћ вежга и вцичи.

2. она који брбља, оговара, олајава. —
Мани се Рујове вежгалице, нагрдиће ти и
мртве у гробу.

везичар м онај који китњасто, оте
жући прича. — Наишо си ти на везичара,
а мислијо си да је мачи кашаљ.

везичити, -им несвр. китњасто и не
јасно причати, изговарати мисли као да

се провлаче кроз иглене уши. — Немој,
брате, да ми везичиш, но ми реци шта
оћеш.

в. завезичити, одвезичити, провезичи

ватреник, -ика м живахан, зажет,
хитар човјек. — Било иг је седам брата,

ти, увезичити.
везичење с гл. им. од везичити. — Не

све су то били живи ватреници.
вашка ж 1. псето, пашче. — У поша
лици са ловцима: „Да видите нашег ловца

знаш ти како је зубато њено везичење.

Драшка, / за њиме се наћулила вашка, /
низ планину отисно је стоку, / примакнуо
пушку десном оку, / и он гађа у даљину

зеца, / не погоди — јебем ли му свеца.“
2. лош човјек, лајaвац. — То је вашка,
осим крста. Таке вашке нема на далеко.

век м 1. века, вечање, козји глас. —
Кад стаде козе век, ја ти не бидем лијен,
но излетим искућаре, кад) тамо: вук сја
мијо козу, а она једва даде још један век.
2. глас, весак. — Чули ти накав век ис
по пута?
63. 862са К.

векчати, -ам несвр. 1. венути, копње
вегурати се, вегурам се несвр. Љењ
ствовати око пријеклада, излежавати
се, беспосличити. — Шта се вегураш око

ти, старити. — Све што га више гледам,
СВС ВИШЕ ВСКЧа.

2. блиједјети, губити боју, свјежину.

пријеклада, немала те мајка ка си таки!
в. вегурчити се, довегурчити се, изве
гурчити се, одвегурчити се.

вегурлица м и ж 1. онај који се вуче,

— Брзо ти капут векча. На јаком сунцу и
КОСа ВСКЧа.

в. ведити, вешчати.
весак м в. век.

беспосличи, бадаваџија. — Не надај се у
ону вегурлицу, колико ни у лањски сни

вел, -а м убрадач црне боје који носе
удате жене. — Имаше новцит вел.

јег.
2. псето које се савија око прага и ту
куња, слабо опажно псето. — Што ра

ниш ову вегурлицу, ка не смије на вука ни
ланути.

вегурчити се, -им се несвр. Љенство
вати, беспосличити, проводити вријеме
у беспосличењу. — Ништа не ради, но се
туда вегурчи.

в. вегурати се.

вела ж 1. фалинка, мана, недоста
так. — Има ли он наку велу у руци?
2. врста, сорта. — На моби је било
меса од сваке веле. У варошима има људи
СВаКĆ BСЛС.

велепрћити се, -им се несвр. разме
тати се, правити се важан, не видјети
никога од себе. — Данас) се, болан, веле

прћи свака шуша буша, па нека и њега.
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величачки, -а, -ö врло велики, голем.

већако прил. са значењем: сем ако,

— Пробукаше тудај нечи величачки воло

већ ако. — Платићем за ово што си уради

ви. Стрико је садијо величачко сијено.
вељи, -а, -е велики. — У пјесми:

Лa, већако не цркнем.

„Благо мене, имам благо веље, И благо ве
ље, моје родитеље, / не бојим се шта ћу
ноћас јести, / шта ћу јести и ђе ноћ прове
сти.“

вена ж линија, жила, жица, пруга ко

в. већко, већо.

већко прил. в. већако.
већо прил. са значењем: већ ако, се
ако. — Купићу и ја коња, већо не бидем
жив. Испртљаћемо око Троичиндана, већо
се НешТО Не Деси.

ја се провлачи кроз дрво, земљу, камен и

в. већако.

сл. — А расцијепик јаворов трупац, указа
се субљелкаста вена.

вешчати, -ам несвр. 8. векчати.
вигањ м вика, позивање у помоћ. —

венљив, -a, -o 1. који има вене. — Ове
године кумпијер је млого венљив. Права
лучевина не море бити венљива.
2. провенуо, просушен. — Наложи које
венљиво дрво, дако се ватра загори.

вереџек м договор, споразум, зајед
нички рад, уговор. — Ко је ш њим имо ве
реџека, осто је краткије рукава.

вереџик м в. вереџек.
вериге ж мн. 1. ланац над огњиштем
за који се закачи котао. — Загрмље и
гром удари у сре сриједе верига.
2. пораз у картању („фирцика”) који
се заврши тако што неки играч, у једној
„pуци“ (кругу), не добије ниједан
„понат“ (поен). — Е мој црни Бошко, па
ти два пута заретке доби вериге.

Изр. мале вериге: кад играч у једном
кругу не добије ниједан „понат“ (поен).
— У првој руци добијо сам мале вериге.

велике вериге: кад у једној „руци“ (кругу)
један од играча понесе све „понте“ (пое
не) и још састав од четрдесет
„поната“, тада други играч добије вели

ке вериге. — Ето, на крају сам и ја добијо
велике вериге.

версати, -ам несвр. ударати, тући. —
Одмори болан, шта толико версаш у ту
пањину?
в. изверсати.

вертик м (нем. fertig) крај, свршетак.
— Имам још ови брупац сланине и вертик.
весак м глас, вика, век. — Допире неa
кав весак с брда.
6. 662C.

Каки је то тамо вигањ, ако бога знате?
в. вигањати.

вигањати, -ам несвр. звати, витеза
ти, позивати у помоћ. — Одазови се, бо
лан, оном ђетету што вигања.
в, довигањати, завигањати, извига
њати, навигањати се, одвигањати.
вигањање с гл. им. од вигањати. —

Сину, загрмље и у том се зачу вигањање
ЧеЉaДИ.

видати, видам несвр. 1. лијечити. — У
пјесми: „У горици родили љешници, /ја и
драги обоје врсници, / Здрави љешник ко
мушину скида, / права љубав наша срца
вида.“
2. притезати заврћући, завијати, за
вртати. — Како то видаш та завртањ, ко
да си брес руку.
в. довидати.

видоглед м земљишни простор са ко
јег се може добро видјети, осмотрити;
видно поље. — Попни се на врг брда, има
ћеш бољи водоглед. Одавле је видоглед
да не море бити бољи.
виђелица ж петролејска лампа без

цилиндра. — Отприје су биле виђелице, а
са су извикли лампе са боцом, па им јопет
није добро.

виж прил. више. — Што си радијо, ра
дијо: виж неј. Виж га нејживљети, ко што
си живијо.

вижлаж она која је живахна, хитра,
нестална, бистроока (обично млађа
женска). — Таке вижле нијесам гледо
својијем очима.

Светозар Гаговић

32

6. 814/1}{СОКа.

вижлов, вижлова м онај који је жива

виљушити, виљушим несвр. трпати
тако да што више расте увис (о сијену,

хан, хитар, онај који је несталан. — Што

слами). — Ражђеди сијено нека је ширу

си се прилијепила за Неђова вижлова, оба

љасто, шта га виљушиш? Не виљуши ту
сламу, однијеће је вљетрина.
вин, вина, вино лијеп, — То је једна
добра и вина жена, на рану би је привијо.
винђер м нервоза, бијес. — Уватијо га

ти ока истркла!
вижлбка ж в. вижла.

вижлбкин, -а, -о који се односи на ви
жлоку. — У пјесми: „Очи моје љубав кри
ју, / вижлокине не умију, / кад) с отворе,
ко да проговоре.“
вижлокилом младић живахна погле

да, хитар, несташан. — Од вижлокила
Живанина не море се ништа сакрити.

накав винђер, па лута ко глува кучка.

виранија ж запуштена и оронула ку
ћа. — Ко ће зимус остати жив у овој про
клетој виранији?
в. вићерина.

вијарац, -рца м 1. врх мањег превоја.

вирати, -ам несвр. чиљети, нестаја

— Чим смо изашли на вијарац, пуче испре
нас равница. Ено удари гром у вр вра ви
јарца.
2. лагани вјетрић. — Пре саму ној пу
ну накав вијарац, те ти ми, богами, некако

ти. — Ама нешто, болан, вираш, који су
ти јади? Вирају жита на овој суши.

виpипиздм онај који вири из прикрај
ка. — Шта виркаш иза ћошка, виpипизде о

чоека? Е каки је они вирипизд, земља се

развисмо жито.
под њим провалила.

вијати, вијем несвр. развијати жи

висан, -сна, -сно висок, стасит, тан

то. — Ајде, болан, шта си засијо, оћемо

ковијаст. — Висне мончине ђе прође, јади

ли вијати ово чемерно жито?

га кукали!

Само у изразу: Не да на свекра вље
тром вијати.

висити, висим несвр. расти у висину.

вијес м привид, сјенка. — О Стојана

— У пјесми: „Сретне ти, дијете, цревље
биле, И здраво иг носијо, / друге промије

нема ништа, то је вијес о чоека. У, кака је
она црна Митра, то је вијес, од ње се нема

нијо, / љевше, дуже, шире, више, 1 кисијо
и висијо, / висок бијо ко јелен, / jaк бијо

шта укопати.

ко међед, / мудар бијо ко лисица, /у њима
викнути, -нем свр. навикнути, обик

те ни прсне заболијо, / и што ћу ти даље,

нути, свикнути. — Викнули су људи да
тако живе у овом патном мљесту. Вико је
он ићи по снијегу и бос и го.

/ Бог ти дао здравље.“
вискати, виштем и вискам несвр. про

виланц м финансијски полицајац,
пандур. — Ћу ту, шта причаш о котроба
ну, ето туј виланца, виђели те јади!
виломан м назив одмила за дјевера. —

У тужбалици: „Виломане зор делијо, / je
л' ти ико долазијо, / да посети кућу твоју,
/ и да ријеч каже коју, / на кући ти врата
није, / нит унутра сунце грије, 1 виломане

зор делијо.“
виљас, -ста, -сто вилорогаст, узврну
тих рогова. — Ево они виљасти шиљег
сврнуо рог, убијо га Бог! У тору му све
виљасти овнићци.

бадати, жигати. — Виска ме нешто у кр
ста, не да ми дијати.
в. виснути.

виснути, виснем свр. в. вискати.

вистун м танковијаст, висок, ста
сит младић. — А чи би они вистун, Даро?
Ја млим да та вистун има своје име, Моле.

вистуница ж дјевојка висока, танко
вијаста, складно грађена. — У пјесми: „Е
кака је вистуница Ката, / баш ко да је о
сувога злата.“
в. вистунка.

вистунка ж в. вистуница.

Из лексике Пиве (село Безује)

витез м вика, позивање у помоћ. — Чу
је се витез из магле, мора да је неко зашо.
Озови се, болан, на они витез.
витезати, -ам несвр. звати, позивати
у помоћ. — Ај, ко то тамо витеза ноћас,
кооо?

в. завитезати, извитезати се, одви
iтезати.

витмија ж она која је лукава, препре
дена, неискрена. — Таке витмије није кра
кало вуда. Она витмија би превела и жед
на жбира про воде.
в. вицмија.

вићерина ж оронула и запуштена ку
ћетина. — Уљегосмо у празну и пусту ви
ћерину, сагорела му. У оној вићерини и
вода се мрзне.
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влаш, дај га још мало промијешај на ва
три.

в. овлаш (1).
влотаж флота. — Ма шта ти причаш,
болан, наша је влота, кажу, међу најаче у
Јевропи.

вљенчаница ж вјенчаница, водоравна
греда дуж зида за коју се веже кров куће.
— Ој ли погледати каке сам уćеко двије
вљенчанице? Ова вљенчаница ми је отру

ла, морам је мијењати.
вљеpajбог прил. са значењем: збиља,
заиста, одиста. — Вљеpajбок ће киша, ка
се вако муте облаци.

вљетробитина ж земљишни простор
изложен вјетру. — Нијеси паметно ура
дијо што си направијо кућу у овој вљетро
битини.

6. виранија.
в. вљетрометина.

вицмија ж в. витмија.
вљетробојан, -јна, -јно јако изложен
виштати, -им несвр. кисити, љутје

ти. — На овој живој ватри млијеко ви

вјетру. — Вроштица је вљетробојна, у њој
моји зли живљели.

шти, не могу му никака јада. Виштало, не

виштало сркаћу те.
вјерајбог и вјерајбог прил. заиста
(од вјера и Бог). — Вјерајбог ћу ти изгули

ти уши кучкешу, да би ли кучкешу. То је

вљетроглав м лакомислен, непроми
шљен, несталан човјек. — Еј ти, вљетро
главе, шта се не јавиш?
вљетрометина ж в. вљетробитина.
вљеш, -шта, -што који је спретан,

вјерајбог дивно младе.

вјетробој, -öја м мјесто изложено
вјетровима. — Бог га нагрди па направи
кућу у оном вјетробоју.

власaра ж она која је чупава, длакава,
маљева. — Стари људи су казали: крава
власара је добра на млијеку. Ка су овце
Власаре, пуне су и даре.

власац, -сца м 1. (л. nervus) живац. —
Црна жена трчи и ради, а низ ноге јој вла
сци набрекли, реко би да ће попуцати.

2. коријен, жила од дрвета. — Од
овог власца направићу сијенску куку. Не
море се дрво примити ка му вако власце
ПОКИДаIII.

умјешан. — Вљеш је рђи, никад га не
оставила, Ђедо ће ти направит звpк, вљеш
је он.

вљештопичка ж погрд. она која је
вјешта, сналажљива. — Не ваља му жен
ска повучена, не ваља вицмијаста, не ва
ља вљештопичка, па која, кога ђавола, ва
ља? Е како му је попила памет она вље

штопичка, кукала му мајка, ко-е.
водале прил. одавде. — Е није, брајко
вићу мој, бавка за бацање камена отале,
но водале. Водале су полазили регрути за
војни стан.
в. водоле.

воданик, -ика м удубљење у зиду, по

3. влас, влакно косе на глави, длака. —

лица, слијепи прозор. — Стави те ножице

Поперчинаше се коншинице, па им вла

у воданик. Отприје су стари људи у кућа

сци полећеше око главе.

ма градили воданик, а са се то извикло.

влаш, влаша, влаше жидак, слабо
стврднут. — Ови качамак је, богме,

в. водник.

водник м в. воданик.

34

Светозар Гаговић

водноглав, -а, -о фиг. празноглав, бле
сав, глуп. — Све нам наки водноглави со
ле памет, куку им у наку памет.

в. водоглав.

водоле прил. одавде. — Ево водоле су
полећели орлови, ка ти кажем,
в. водале.

воздигнути се, -нем се свр. понијети
се, прецијенити се, ваздигнути се. — Во
здигла се она препред пређа, па никога
свог и не познаје.
в. ваздићи се.

воздићи се, -гнем се свр. в. воздигну
ти се. — Воздигло се јашући туда коња, а
не зна да ће брзо сјат, кам га нашо.

возник, -ика м пут који служи за
прогон (дрва, плашћа и др.). — Ринула во
да возником и ваља дрвље и камење.

вој м (фр. feuille) лист, табак харти
је. — Нудер ми један војте карте, требаше
ми нсiiito.

волики, -а, -ö оволики. — Упртијонос,
има му, моје ми душе, волики!
6, 60/tt{ЧКИ.

зубе. Из народне пјесме „Прикупљање
војске“: „... Па да видиш хитријег мома
ка, / посекоше гору Леденицу / донесоше
на Муратовицу, / све ривача и церова па
ња, / ... наложише пет стотина огњева, /

приврћеше иљаду пецифa, / а у казан во
лујину густу, / Боже мили чуда великога.“
вољка ж воља. — Чини што ти је дра
го, вољка ти иди, вољка ти остани. У пје
сми: „Шећеру се не би радовала, / младу
монку не би вљеровала, / вољка му је ко
лисната грана, / граном мани, цијо лис

опани, / e Taка је вољка у момака.“
вóма прил, веома. — Боли ли те рана
вома? Еси ли се оприштијо вома, нудер да
виђу?

ворца ж (тал. forza) велика журба,
трка. — Најлак радите, није вам, богме,
никака ворца.

ворцати, -ам несвр. кидисавати у ра
ду, пожуривати, журиши. — Не дај моби
да ворца и да се људи брес преше ломе!

ворцање с гл. им. од ворцати. — Нека
људи најлак косе и нека ти твог ворцања.

воличачки, -а, -о оволики. — Није то

враголисати, -ишем свp. и несвр. уни

бијо они ситни град, но су то биле све во
личачке бобушке.
волички, -а, -ö в. волики.

штити, упропастити, уpнисати. — Даде
грабље оном анатењаку, па ће ми г враго

вологонац, -бнца м прут којим се го

ЛИСаТИ.

в. врагосати.

уватиш волове у јарам, протури им тељиг

врагосати, -ам несвр. враголисати.
вражија кожа изр. са значењем: со

између ногу најмање три пута, и немој иг
ударати вологонцем, но им, болан, пјеву
ши: „Иди, воко, за воком, / ко ђевојка за

мотно платно. — На њему бијаше капут
од вражије коже. Не смије он то урадити,
па да су му гаће от вражије коже.

не волови при орању. — Кад) први пут

монком.“

володерм 1. онај који не штеди воло
ве при раду. — Не дам Мићану волове, он
је володер. Нема тијег пара за које бик ра
дила код оног володера, жива га дерали ка

је наки.
2. фиг. онај који је јак и снажан. —
Ушапијо се са ноликијем володером да се
тегли кличка, а не зна да ће га ћуланути
ко каку черужину.

волујина ж волујско месо. — Кркља
волујину у великом бакрачу, па се сва со
ба размирисала. Тврде волујине за моје

вранза ж 1. лепра, губа. — Вранза ме
вранзала ако могу заложити. Превија се и
јечи ко да га је напала вранза.
2. (л. scabies) шуга, свраб. — Никад у
нашој кући није било вранзе но сад.
3. злурадост, пакост, мржња. —

Уљегла у људе вранза и јад, па то ти је.
в. вранзав, губа (1, 2, 5).

вранзав, -а, -о в. вранза.
вранзати се, -ам се свр. 1. обољети од
лепре, губе. — Лутало од немила до недра
га, па се вранзо и са се распада, куку му у
дом.

Из лексике Пиве (село Безује)

2. ошугаши се, осврабаши се. — Ама
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6. изврегати.

недоваћај га, вранзаћеш се, белају један.
3. постати злурад, пакостан, зави
дљив. — Све се вранзало и изродило, да не

вренђија ж усијек у вјенчаницу у који
се углављује кровна конструкција куће,
вренгије. — Не умијете сјемчити вренђије

мож вљеровати.

ко Лале, па да вас је још толико.

в. извранзати се, овранзати се.

вранзогуз м онај који се осврабао. —

врецуле с в. врацуле.
врешкогнојина ж свјеже ђубре. —

Мич се отале, вранзогузе, виш какав си!

вранзомудаљ м онај који се осврабао.

— А ђе си се и ти умијешо у картаче,

Сву смо ливаду пређубрили врешкогноји
ном. Из врешкогнојине букнула трава, то
је кастиженије.

вранзомудаљу?

вријесак, -ска м цвијет за пашу пче
врањ, врања м отвор на густијерни
кроз који се вади вода. — Позиђи ови
Врањ, вас се сасо. Не нагињи се, дијете, не
врањ, е ћеш добити по туру!

ла. — Ове године вријесак је некако по
Са Н.

вркадела ж (тал. forcadela) игла за ко
су, укосница. — Направила сирота вркаде

вратати, -ам несвр. омамљивати,
осјећати опијеност. — Ама не крцај то
лике љешнике, вратаћеш.

лу о жице, па је загледује ко да је о сре
бра.
в. шпијуда.

в. завратати, овратати.

вркача ж крива и овећа игла за про
вратање с гл. им. од вратати. — Нај
едоше се букова жира, па иг нагрди врата

шивање сукништа. — Да немаш вркачу,
оћак да сашијем наке вреће?

Нње.

вратолом м земљиште врлетно, не

врктати, вркћем несвр. лити сузе убр
заним ритмом (о плакању). — Вркћу јој

пролазно. — Ђе си завро про тог вратоло
ма, врат ћеш сломити?

врацуле, -ета с (тал. fazzoletto) црни
убрадач са ресама који носе удате жене.
— Ако продаш шиљеж, купи ми врацуле.
в. врецуле.

враштити, -им свр. ударити, ошину
ти. — Врашти га једном, аманати!

врг м врх, највиши (крајњи) дио брда
или предмета (шиљка и сл.). — Чобани
ишћерали овце на врг брда. Житко говно
нема врг. На врг вреће се штеди.

вргнути се, вргнем се свр. 1. наслије
дити особине, врћи се. — Врго се на ујака,
па не ваља чарапе луга. Шта причаш то,
па не море се муж вргнути на жену, буда

сузе, све једна другу стижу.

вркуница ж фиг.

женска мала,

окретна, хитра, живахна. — Ожени се
оном вркуницом и заима ко иједан у селу.

врлећак, -ăка дем, од врлет. — Не иди
тијем врлећаком, неј се жив корталисати.
У сре оног врлећака уватиг малог зеца.

врљке прил. правке, право. — Одоше
ти овце врљке на локву.

в. врљчити.

врљчити, -им несвр. ићи право и без
застоја. — Бог иг нагрдијо, научиле ове
овчине да врљче, па неће ниђе да обуну.
в. врљке, наврљчити, уврљчити.

врмбаба ж вршљање, мотање, ту

ло.

тањ, гужвање. — У овој врмбаби не море

2. покренути се, поћи (обично супрот
но од смјера кретања). — Ено ти се овце
вргоше према брду.
в. врћи се.

се чоек авизати, па Бог.

врегати, -ам несвр. (тал. fregare) ри
бати, фрегати. — Врегам ови црни под, и
јопет је Каљав,

в. врмбабити

врмбабити, -им несвр. тутњати, мо
тати, вршљати, гужвати. — Шта врм

бабиш, дај приčеди!
в. врмбаба, заврмбабити, наврмбаби
ти, одврмбабити.
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врнчати, -ам несвр. 1. постављати

2. појести. — Море та вукнути сакси

врнчанице на опанке. — Ено баба врнча

јан и да не мигне.

опанке, наком опутом.

вукојебник м земљишни простор, пу
стара, гдје се претежно „мотају“ вуци.

2. причати којешта, брбљати. —

Умукни, шта све ту врнчаш којешта!
в. наврнчати.

вровим мн. врхови. —Ено се забије
љели врови о снијега. У пјесми: „Врове је
уватила тама, / овце чувам планинама са
* с.

Ма.

— Ваздан сам дpкто у оном вукојебнику,
окле су и вуци побљегли.

вукоједина ж месо од животиње коју
је вук заклао или наклао. — Не једи, јадо,
вукоједину, кад си уитила, родићеш дије
те црвено по образу.

врћи се, вргнем се свр, в. вргнути се.
вуга ж 1. назив за овцу сиве, пепеља

вукоклан, -а, -о клан од вука, наклан.
— Ово шиљeже ми је вукоклано, па мало

сте вуне. — Неће ми га она вуга више бле

нарама. Напој ону вукоклану овцу.

јати пре кућом, нако ја не бидем жив.
2. базд, смрад. — Испод овије крмади
деревуга, ђаво им у дроб. Не море се вође
сиђети од наке вуге.

језику. — Оће вукоčека да каже што ми

в. вушћија.

вугас,

-ста, -сто пепељаст, сивкаст,

сив. — Што да мастим вугасту вањелу, ни
јесам сишла с памети.

вyгијати, -ам несвр. смрдјети, баздје
ти, заударати. — Шта то тако вугија, ку
мим вас богом? Byгија нешто, ко да је са
ло о јазавца.

вукосека ж фиг. она која је бритка на
сли.

вукуља ж в. вукна.
вуљарити, вуљарим несвр. отезати,
развлачити у раду, вући се. — Ова моја
ђеца вуљаре са школом, па не знам докле
ће стићи.

в. вуљачити.

вуљачити, вуљачим несвр. в. вуљари
iти.

вунас, -ста, -сто који обилује вуном,
в. завугијати, увугијати се.

вунат, обрастао вуном. — Руде су вуна
вуда прил. овуда. — Не гази то жито
тудај, но зађи вуда поре гомиле.
в. вудак.

вудак прил. в. вуда.
вудамо прил, овуда. — Што си загрин
то крос то грање, иди вудамо, смела те

мајка божија!

вудар прил. овуда. — Вудар није пала
ниједна кап кише.

вудијен прил. овуда. — Вудијен су от
коси дебели, дај да иг преврнемо.

вудијер прил. овуда. — Ни ћу ићи ту
дијер, нити нудијер, но вудијер.

вукна ж фиг. женска брза, хитра,
радна. — Има жену вукну мимо вукне, па
му је лако напрдивати.

стије от праменка. Зарани ову вунасту
шиљегвицу.

вунути се, вунем се свр. нагло отићи.
— Знаш ли ти ишта ку се вуну Ћана?

вур узв. којим се казује како се удара.
— Неће зијанћер да слуша, па га изудара
по туру све: вур, вуp! Добићеш ти вур,
вуp!

вурмине мн. ж шибице, фурмине. —
Имаш ли вурмине, оћак да заложим ва
тру?

вус узв. којим се казује како се удара.
— Ако неј да слушаш, све ћу по тебе ови
јем прутом: вус, вус!

вуснути, вуснем свр. ударити, шибну

в. вукуља.

ти. — Мало га вуснук по гузи, па му све
скочише пожилице. Вусни га мало, опале

вукнути, -нем свр. 1. проћи брзо, про

ти руке.

трчати, изгубити се из видика. — Ама

куд поп вукну, зна ли ико од вас?

вyц узв. којим се неко тјера. — Вуц се
отале, да те моје очи не гледају!

Из лексике Пиве (село Безује)
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6. Загавељаши, изгавељаши, нагавеља

ти, одгавељати, прогавељати.

гагричав, -a, -o 1. изгризен од гагрице.

вyцирепаљ м в. вуциреп.

— Ова мљешина је све гагричава, неј се

вучац, -чца м 1. влага која се увукла у
зид куће. — Кад би она поплава, овлажи

њоме користити.

Ше ОВИ КЛети ЗИДОВИ, па НИКаКО ИЖ ЊИГ да

гричава чоека, мајка је немала.
3. који је тврдица, циција. — Неће, не
бој се, одријешити ћасу она гагричава
рђица.

извучем вучац.

2. лучевина која настаје у ткиву људи
или животиња услијед запаљења, гној са
сукpвицом. — Ево од рата па досле још му
из ране цури вучац, најпотље ће му о тога
отић и глава.

2. болешљив. — Узе нака ђевојка га

газаплук м рђаво вријеме, невријеме,
газап. — Не иди по овом газаплуку, виш
да мећава не да изајникуј из куће.

вуџгараж 1. фиг. женска која се ву

газибара ж 1. женска неуредна, пр

цара, иде којекуда, луталица. — Шта ће
ти она вуџгара, црнијо се?

љава, лијена. — Кака је она газибара, не

2. немирна овца или крава. — Кака је

2. назив овце која лута, тумара, зао
стаје иза стада. — Сигурала се бљека га
зибара. Спрати ону газибару па ће мање

она вуџгара, вуци је заклали.

вуштан м дебље платно за рубље и
постељину. — Имаше на њему кушуља о
вуштана, није јој мане да је на бану.

вуштањ м в. вуштан.
вуштук м рђав човјек. — Од вуштука

би јој узо ораг из руку?

тумарати.

газирепа ж в. газибара.
галакнути, галакнем свр. 1. отисну
ти, потјерати, покренути. — Раније смо
имали добре чобане, па би они из деве зо

се не море родити ништа но вуштук.

ра галакнули буљуке, милина иг је било

вушчија ж смрад. — Чим отворисмо
врата, изнутра нас запуну нака вушчија.

виђет.

в. вуга (2).

2. боцнути коња мамузом, мамузну
ти. — Кад) галакну путаља, сва се замља
поче да тресе.

галатан, -тна, -тно неуредан, нечист,

Г

прљав, — Ништа нема горе но ка је жена
галатна. Галатна ли је, руке јој опале!

галатлук м прљавштина, нечистоћа,
габељати, -ам несвр. 1. живјети га
бељски. — ВЉечито габељам, па са (д) ви
ди како ми је, Габељамо, и тако живимо
КО За ИНаТ.

2. једва ићи, вући се. — Нијесам ти ви
ше кадар никуј, једва габељам вуда око
куће. Мореш ли габељат?

габуљати, -ам несвр. једва ићи, вући
се. — Ето, тако ти ја габуљам, габуљам
док ми дук не дође у коталац.
в. одгабуљати, прогабуљати.

гавељати, -ам несвр. ићи отежано,
једва се вући. — Ко но гавеља одозгор?

Док се гој гавеља добро је.

неуредност. — Ако је галатлук у кући, га
латлук је и у души, оћаше рећи мој покој
ни свекар, Бог да му душу прости.
6. галајтан.

галатљив, -a, -o прљав, нечист. — Све
се прави чистуница, а галатљивија је но
иједна тудај.
галатник м онај који је прљав, не
чист. — Мичи ми се испре очи, галатниче
један.

галатница ж она која је прљава, нечи
ста. — Ђе је жена галатница, ту је кућа
ГалаТНа.

галатуља ж аугм. в. галатница.
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галибарда ж затвореномодра, љуби

гањц прил. само у изразу: нов, очуван.

часта боја. — Молила сам Радоша да ми
купи мало галибарде и један сапун, и не

— Бијаше обуко потпуно гањц капут. Ево
ти гањц нове чарапе.

шће, колико је пашће!

галија ж (тал. galia) покретна кућа на
caoнaмa коју су носили ратници при на

гањцат, -а, -о само у изразу у значе
њу: нов-новцат. — Ове цревље су скроз
гањцате. Продава гањц-гањцату белеђију.

гањцит, -а, -о в. гањцат.
гараган м момак црне пути, гарав. —

паду на Турке у боју на Безују 1875. годи
не, (направа слична борним колима, тен
ку). — Из пјесме Освојење тврђаве Безуја

„... / О Бјелане дрвени мајсторе, / Бил се
мого болан поуздати, / Да направиш кућу
на саони, / Ђе стат може стотину војника,
/ Да је људи могу покретати, / Ал да пу
шка не може пробити? ... Браћо моја и
дружино драга, / Још не прође ни неђељу
дана, / А јапија сва готова била, / На саоне

дрвене галија.“
гаљан м 1. момак црне пути, гарав. —
У Дубљевићима се рађају гаљани, све ко
ОД Па НБа ОДВаЉeНИ.

2. гаран (ован црне длаке по лицу). —
Мој гаљан је најачи у селу.
в. гараган.

гаљас, -ста, -сто црнпураст. — Стави
чактар на оног гаљастог овна. Ајде да
удлажимо једно гаљастојање, сломило је

У мом селу најбржи је Симов гараган. До
ђивамо, гарагане, да се пољубимо, пости

се оладијо.
в. гаљан (1).

гаракнути, гаракнем свр. боцнути ко
ња мамузом да брже иде. — Кад) сам га
ракно бедевију, потрчала је да ми се чи
њело нећу жив скапулати.
в. гарнути (3), прогаракнути.

гариб, -иба 1. старкељ, изанђао чо
вјек. — Умутијо се они гариб међ младеж,
баш ко да му је шврака мозак попила.
2. ружан човјек. — Причаш ми за њега

да је прави гариб, а није но је љевши и о
тебе и од млогије другиг.
3. онај који је црнпураст. — Овом га

рибу је мљесто под чергом.
гарити, -им несвр. писати, сјенчити
црном оловком. — Овијем лаписом је га

предњу ногу.

ријо ова слова, а овијем она. Они цртеж
гаљупи мн. ж уста, чељусти. — Што
вуку прође кроз гаљупи не враћа се.
гамиж м 1. оно што гамиже (о гми
завцима). — У, да виш, који је гамиж гли
ста! Ено се бљекоје уцрво у пуздру, има
црва гамиж божи.
2. ситнеж. — Ове године није ђаво
однијо родијо кумпијер, ево види, све га
миж.

ганћати, -ам несвр. газити по води,
блату, снијегу и сл. — Да ти сваки дан

ганћаш про намета, другу би причо.
в. доганћати, заганћати, изганћати,
наганћати, одганћати, проганћати.

ганути, ганем свр. пожурити, прегну

сам гаријо лаписом што ми га је ћико ку
пијо у Шавнику.

гарнути, гарнем свр. 1. тарнути у ва
тру. — Гарни мало у ту ватру, претраши
сс.

2. такнути, дирнути. — Воли она по
ган да гарне у другог, па да се измакне и

отудај сеири.
3. боцнути коња мамузом. — Гарни
Кулаша, шта га штедиш? Гарно бик да
имам мамузу.

в. гаракнути, одгарнути.

гасни, -на, -нб који припада гасу (пе
тролеуму). — Та гасна боца није за раки
ју. Ово је гасна лампа.

ти, загнати се за обављање неког посла. —

гаћежине мн. ж изношене гаће. — На

Ај и ти мало гани, љенчуго једна, да била

њему бијагу наке гаћежине, све рита на

љенчуго! Неће та да гане, па све да гори.

риту.
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геaк м 1. стар, дотрајао, онемоћао
човјек. — Ку је заћоријо геак кроз нолики

јеч. — Причај болан ко и остали људи,

2. отежући изговарати ријеч по ри

намет, очи му стркле!
2. онај који је нејасних, мутних мисли.
— Не мож уватити шта ти мисли они геак,

шта ми ту гиздаш?
II — се китити се, кинђурити се. —
Гизда се и гладуни, а исти час оће да се

вас је у накој корубини ко црвљив ораг.

провлачи кроз грање.
му

3. простак. — Од геака ништа друго
нијесам могла ни очекивати. Шта ту имам
да причам са геацима.
6.

-

-

гиздање с гл. им. од гиздати (се). —
Обуци каке рите на овом кијамету, па ти
нека твог гиздања. Не море она бес гизда

262% fal/b.
Њa.

гемаљ м в. геак (1).
гентав, -а, -о млитав, непокретљив.
— Гентавијег створења није мајка рађала.
генити, -им свр. украсти. — Гепиће
тај и тамљан са сресриједе олтара. Ко ли
гепи Иванове гете, валим те, боже?

герељ м стар човјек. — Нијесам никyj
приспљела са онијем герељом. Шта ће
млада жена герељу?

гереп м мали, зловидан, ружан човјек.

гилицати, -ам несвр. 1 1. голицати,
дражити додиривањем до коже. — Не

мој ме гилицати по табанима, јеси ли кр
штен? Гилица дијете, а оно се заценуло да
цркне.

2. скакутати са ноге на ногу. — Оби
јељело и остарило, а још се гилица. Гла
бош му ка се нако гилица.
П - се голицати се на додир. — Само
га мало такни до ребара, одмак ће да се

— Поведоше у сватове герепа, е ће им

ГИЛИЦа.

свима нос окинути.

гилтати, -ам несвр. газити, гринта
ти. — Гилтала је ваздуги дан по снијегу.

геташ м онај који носи гете. — Нава
лили геташи из планине, не зна се кои је

Čе ту, и не гилтај по том шокаћу!

ОТ КОНа ЉСВИЈИ.

гетеж мн. докољенице без приглавака.
— У пјесми: „Моја мала плете гете, 1 у ру
ци јој игле лете, ) једна игла или двије, У
ништа од ње љевше није.“
гибет м 1. ситни и одвратни инсекти,
гмизавци. — Да виш кои је гибет накијег
мушица? У оној стрвини накотијо се ги
бет црва.

2. покварењак, интригант. — Неће у
моју кућу гибет от чоека. Они гибет ни

в. одгилтати.

гингати, гингам несвр. I љуљати, ги
гати, клатити. — Гинга ми се зуб. Не

гингај ту лијенку, пануће.
П — се љуљати се, гигати се. — Не ва
ља се гингати на столици на којој ćедиш,
овце ће ти рамати.

гиц узв. којим се подстиче коњ да се
гица. — Млађо приђе мркову и само што

му рече: „Гиц, гиц“, а он се поче чивта
ти.

шта друго не зна но да млати трње и Гло

гицом онај који плаховито реагује. —

ГИ Ње.

гиган м крупан ован. — Требо си оста

С тобом се не море разговарати, прави си
правцати гицо.

вити гриву гигану а не потрагљивом гара

ну. Неј оваког гигана наћи ни у једном бу
љуку овудијен.
6.

Čl{20}{(}}i,

гигоман м в. гиган, оман.

гицорепаљ м обично у пеј. значењу:
онај који се брзо љути и плаховито реа
гује. — Са гицорепаљом не мож ништа ни
радити, ни причати нако да радиш све по
Нње ГОВОМ.

гиздати, гиздам несвр. I 1. ређати,
слагати, равнати (о стварима). — Жена
му жње, а он за њом гизда све сноп до

главар, главарам предњи дио самара.
— Без главара нема ни самара. Од овог

СНОПа.

главара нема ништа до ревина.

Светозар Гаговић
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главињати, -ам несвр. 1. лутати, ићи
којекуда. — Има сина, неће ништа да ради
но главиња ко муа без главе.

2. брбљати, причати којешта. — Ни
ILITа

МИ

није

теже но слушати чоека ка

свашта главиња. Аj не главињај, љебати.
в. одглавињати, проглавињати.

главом прил. лично. — Ја сам брадом
и главом изнијо врећу брашна уз Лакат.
Па то сам ја главом, књаже.

гладикоса монај који стално глади и
дотјерује косу. — Гледала сам гладикосу
како вуче плашће, па за воловима вади че
шаљ и глади косу, руке му опале дабогда.

глибњак м блато, глиб. — Не море се
прој про глибњака.

глођа ж свађа, неслога, раздор, мр
жња. — Завладала је велика глођа међ
људима. Ова глођа ће појес људе ка су ва
ки.

глођија ж онај који граби све себи. —
Таке глођије не панти се отко је вијека и
свијета. Она глођија и куком бити издрла
дроб.

глођијати, -ам несвр. глодати, гри
сти. — Придендери то кљусе у ту орничи
ну, па нек глођија, ако има шта.

гломотан, -тна,-тно, слабо покретан.

гладногуз м гладник, сиромах. — Про
ђи ми се гладногуза имена ти божијег. На

— Нешто сам данас гломотан.

валили гладногузи, па поједоше и црно

ност, лењост. — Уватила ме гломотиња,

ИЗа НОКаТа

па се не могу маћи.

глoм отиња ж тромост, непокрет

гладнотрбаљ м гладник, сиромах. —

гљунути, гљунем свp. спарушити, не

Имо је он велико имање, но га оглодаше
бљелосвљецки гладнотрбаљи.

стати, изгубити свјежину. — Нема кише
одавно и сва трава гљуну. А прокључа во

гладуница ж. она која се глади, уљеп
шава, кити. — Није гладуница за Тодоро

да, сва жара у њој гљуну.
гмизати, -им несвр. ићи полако, кора

ву кућу.
глађа ж глад. — У пјесми: „Ој јаворе

чати стопу по стопу. — Нема од њега
ништа, ено једва гмизи.

горо густа, / што се моја суше уста? / Нит
је глађа нит је жеђа, / но ме страшна љу
бав врјеђа.“

ти. — Чобани рано гнаше овце уз Бу

гнати, гнам несвр. 11. гонити, тјера
ручковац. Немој ми гнатијањад. Не умије

гланцијати, -ам несвр. глачати, рав
нати, чинити што сјајним. — Не гланци
јај прозоре, истањи цкло, јадо моја.

она гнати коње у вршеници.

в. глацијати, заглацијати, изгланција
ти, нагланцијати, огланцијати, проглан
цијати, угланцијати.

да ће гнати подне.

глацијати, -ам несвр. в. гланцијати.
гледан, -дна, -дно лијеп, наочит. —
Гледан је ко вила. Није гледан али је ври

мачке, једва је одбраник.

један, па шта му вали!

гледати се, -ам се несвр. 1. потпома
гати се, подржавати се, слагати се. —
Отко ја знам, њине се вамилије гледају
нако-тако. Они се добро гледају, реко би
— браћа су.
2. симпатисати се, вољети се. —

Одавно се њиг двоје гледају. Некад су се
гледали а сад једно друго мрзе, не могу се
виђети.

2. свр. проћи, протећи, минути. — Док
наши стрпају велико сијено, ја вљерујем
wм

П - се залетјети се, загнати се. — А
потуриг џигерицу од рањка,

гнаше се

гњатара ж она која има дугачке ноге.
— Уморила се гњатара жњећи раж, па не
море ни да се пресавије. Итрија је моја вр
куница, но твоја гњатара.

гњецопизда ж погрд женска млита
ва, лијена, неотресита. — Платиг уна

пријед оној гњецопизди да ми попласти
откосе у Расовачи, а ено још није заграби
Лa.

гњијев м 1. Љутња, бијес, гњев. —
Уватијо је накав гњијев, па се не море ш

њом ни говорити. Пуна је нака гњијева.

Из лексике Пиве (село Безује)
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2. ситна, слабачка, богаљаста особа.

голоман м сиромах, голаћ — Кидиса

— Шути, гњијеву један, доста ми је тебе и

ше они пусти голомани и покосише оба
велика дола прије но је роса опала.

твога нерада.

3. мноштво, маса, безброј. — Родијо

је гњијев компијера. Има гњијев скакава
Ца.

голомет м земљиште голо, без жуме.
— По Брезнима је голомет и ту нема ниђе
заклона, колико ни на говеђој кожи.
голометина ж в. голомет.

гођ прил. одакле год. — Откуд гођ
Окренем не ваља, па не ваља.

гој прил. год. — У пјесми: „Пљевај мо
је грло јасно, / кад гој пљеваш није касно,
/ родила ми моја нана, / jacно грло за пље
вања, / jacно грло за пљевања, / црно око
за варања.“

гбјголити, -им несвр. пјевати уједна
чено, равномјерно, складно. — По ваздуги
дан гојголе и зевче планином.
в. угојголити (1).

голијен м дио ноге од кољена до сто
пала. — Ударик се у голијен, јој мене, мај
ко моја!

голинче, -ета с јагње тек остриже
но. — Ево града, па ће нам потућ ону го

голомудаљ м сиромах, одрпанац. —
Има пет) синчића, све голомудаљи, ко од
мајке рођени.

голопизда ж женска гола, одрпана,
сиромашна. — Згаланцала се голопизда,
па скаче на очиглед свије. Дошла је голо
пизда у пуну кућу, и ено је са (д) ко бани
Ца.

голотрбаљ м онај који је голотрб.
слабо обучен, сиромах. — Кат се голотр
баљи наједу и напију, заборавиће да могу
јопет изгладњети.

голошија м 1. пијевац без перја по
шији. — Заклаћу голошију, да ми такав

пре кућом више не пљева. Однесе јеина
голошију.
2. сиромах човјек. — Није Кељо више

ЛИНЧад.

голица ж 1. овца тек острижена. —

голошија но најођевени и најимућнији чо

Ено нечије голице запасале пространа.
ек у племену.
2. домина без ознаке. — Ти имаш обље
голице, по очима те

голошијас, -ста, -сто који је голе шије.

познајем.

3. необучена карта. — Неће ме карта,
ево види, све голица до голице. Ја имам
аша и голицу, а ти?

— Не иди тако голошијас по вој вљетрини
e ће те пробити.

голубас, -ста, -сто сивкаст, пиpгаст,
боје голуба. — Нема ђавоље пиле голуба

голбв м сиромах, бескућник. — У по
тоње вријеме то је највиши голов у селу.
Дигли се наки голови, па оће људима да

сто. Даде ми коншиница голубаста пије
ца, вазда јој пре кућом пљевали.

голубати се, -ам се несвр. лепршати
СОЛе ПаМет.

гологуза ж она која је гола; сирома
шна. — Не помаљај се на врата, гологуза.
Отко је знам вазда је била гологуза.

гологузаљ м гољо, сиромах. — Обуци
се гологузаљу, је ли те стид од народа?
Косе они гологузаљи не море бит боље.

голодерм 1. земљиште огољело усли
јед ерозије. — Имам нешто земље, али све

се, гомилати се, скупљати се (сивкасти
облаци). — Ено се облаци голубају, лину
ће киша прије но мине подне. У пјесми:
„Облаци се голубају, / говеда се обадају, /

све мирише, биће кише.“
в. заголубати се, изголубаши се, наго
лубати се, одголубати, разголубати се.

гомбати се, -ам се несвр. препирати

2. израбљивач. — Није он голодер ко
му отац. Ни моји мрзни не радили код Ти

надгорњавати се, споречкавати се. —
Немојте се гомбати, мој родо. Они су се
нешто гомбали, а ја нијесам.
в. изгомбати се, погомбати се, про

ма голодера.

гомбати се.

сами Голодер.

Се,
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гомуљица ж (л. akme) бубуљица, гно
јаница. — Не пршти гомуљице, ђаволе је

грабљевина ж 1. сијено или слама
ограбљена око плашћа. — Немој ми под

дан. По образу јој све гомуљица до гому

врг бацат грабљевину, но изабери који бо

ЉИЦе.

ЉИ ЉИЉdК.

в. громуљица (1).
ви, међу првима. — Ка је бијо млад, прича

2. оно што је стечено противправно.
— Није то зарадијо поштењем, но грабље
вином. Лако му је школовати ђецу гра

ју, није таког горјаника пролазило овијем

бљевином.

горјаник, -ика 1. онај који је вазда пр

путевима.

2. одметник, усамљеник у гори (шу
ми). — Шта ћу и како ћу црни горјаник?
Има кућу на самку, то је прави горјаник.

горјат м в, горјаник.

граг м (л. phaseolus vulgaris) пасуљ. —
Доћеро сам доста притки за граг. Најела
се ђеца грага, па да виш како отпрдују.

град м 1. степен загрејаности, стање
топлоте организма (о температури ти

горнути се, горнем се свр. 1. загорје
ти се, разгорјети се. — Је ли се ватра гор
нула? Потaрни, неће ли се ватра горнути.
2. угријати се, ужегнути се. — Горну
ло се сијено, дај да га мало сушнемо. Ско

руп ми се горно, бојим се да се не оштети.
горњача ж. само у изразу: крпа слани
не скинута са рбата свиње. — На панта

јела). — У, јадо, па ево Виломан има ско
poчeтерес гради, ну да му привијемо ком
прес.

2. ступањ јачине алкохола. — Ова ра
кија има преко дваде3 гради.
3. фиг. као ознака о душевном стању.
— Он је луд стотину гради.
в. граделе.

ма му висијаше горњача, а около затулили
комади Меса, шљеме се Не ВИДИ.

гороломина ж шума коју је скршио
вјетар. — До мало прије била је то зорна
шума, а са ништа до гороломине.

горуждина ж аугм. гора, шума. — Не
иди бос крос ту горуждину. У тој гору
ждини има змијурина.
в. горуштина.

горуштина ж аугм. в. горуждина.
готприл. год. — Док гот наки суде, не

граделе ж мн. топломјер, термоме
тар. — У Боја има тачне граделе, ај иг до

неси мој родо да измљеpимо ђеду ватру.
в. гради.
гради ж мн. топломјер, термометар.
— Ко је сломијо гради? Стави гради пот
пазуо, па да видимо колико имаш ватре.

в. граделе.

грамзигуз м грамежљивац. — Не мо
ре мене ништа запанути код оније грамзи
гуза. Све су то приграбили овштински

ма среће. Ко ти је гот то казо, лаже ко ни
DШта чоек!

в. гоћ.

готова штета изр. са значењем: мате
ријална штета која је већ раније причи
њена. — Куд ћеш на готову штету, Бог
те нагрдијо. Ја му вељу да не иде на гото
ву штету, а он завро, па нека га.

готовац, -бвца м цицвара. — Заложи
мало готовца, неј се отровати. За ручак
скува готовац, све по њему плива мас.

гоћ прил. год. — Кад гоћ оћеш дођи.
Ђе гоћ бијо да бијо, пиши нам.
6, 20tu.

грамзигузи.

грампати, -ам несвр. кидисавати,
грабити. — Научило грампати на туђу му
ку, на нос му искочила! Не грампај, но
узимљи ко други људи.

грампача ж. она која граби за себе. —
Не море нико више убрати љешника од
Рундове грампаче.

гранати, -ам несвр. 1. ићи лепршаво,
весело, радосно. — Како млада грана, јади
је нашли, кака је!
2. махати рукама при говору. — При

купи руке и не гранај чоеку испре очију.

Из лексике Пиве (село Безује)

3. загледати којекуда, колутати очи
ма. — Милетка је то, не знаш ти, зар не
видиш како грана и колута очима.

в. догранати, изгранати, одгранати,
програнати.

граница ж Кладњица пожњевена жи
та од тринаест снопа. — Што не стави

капу на ону границу? Ужњели смо у долу
двадесет граница, нек је берићетно.
грапколити, -им несвр. 1. бесправно
присвајати. — Вазда је грапколијо туђе,
губало га!

2. помало грабуљати (о сијену, слами
и сл.). — Грапколи ти около, док неће ли
стићи и пластилице.

грашнути, -нем свp. I гранути, сину
ти, засвијетљети. — Грашну сунце из
облака. Ево мало грашну, прељевшаће се.
П - се озарити се, овеселити се. —
Данас је стрина добро, мало се грашнула

и одма распричала. Ка ме виђе, мало се
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грeбаница ж в. греба.
гребла ж ватраљ од дрвета којим се
џара у жар земљаних пећи. — Ђе потури
гребле, оћак мало да потарнем у жар.

гредељ м 1. гредица од рала за коју се
причвршћује јарам. — Уćеко сам гредељ
прав ко стријела.
2. фиг. висок и прав човјек. — Колики

је они гредељ за име божије!
грежња ж пропадање у снијег при хо
ду. — Није се добро снијег уповршичијо,
но је велика грежња.

грeза ж малтер тек набацан на зид
(„прва рука“). — Данас ћу ударити грезу
на преградни зид.

грезати, -жем несвр. I 1. пропадати
ногама у снијег, блато и сл. — Про Драга

љева смо грезали снијег чим је мало оју
жило.

2. фиг. грцати у дугу. — Задужијо се,

грашну.

па са греже у дуговима.

гргоћати, гргоћем несвр. 1. гpгољити,
шумити, жуборити. — Лако је њима ка
им испот куће гргоће вода.
2. шумно кључати, клокотати. — Рас

при том пропадати ногама куда се гази.
— Греже ли се снијег про Равног? Греже

тарни ватру, чујеш ли да вода у котлу гр

II – се сламати се површица снијега и

се, не море се крочити.

греотан, -тна, -тно грешан, грехотан.

гоће.

— Није она греотна, но земља те је држи.

грдан, -дна, -дно велики, голем, огро
ман. — На ваширу се бијаше скупијо гр

јави гриваљ“. Вук ми накло гриваља.

дан народ. Држимо грдан мал, не моремо
му џевапа дати.

гриваљ м ован под гривом. — Како ти
гривеш, -éша м превејан старији чо
вјек. — Богоми ће те стари гривеш прева

грдан, -дна, -дно ружан. — Грдне ли
pити.

ђевојке, забога! Није он нимало грдан, чи

гризан, -зна, -зно заједљив, пакостан.
НИ ТИ Се..

— Види га како је: мало, мршаво, гризно,

грдуља ж она која је ружна. — Доће
рала се грдуља, ко да је сад искутије. Гр
дуље вазда узимљу лијепе монке.
грдуљав, -а, -о ружан до извјесне мје
ре. — Мало је грдуљава, али је боља и
уљуднија од млогије.
в. гpдуњав.

грдуњав, -а, -о в. грдуљав.
греба ж нахватани остаци хране по
дну суда при кувању. — Ја сам пљенијо
млијеко, а он је гребо гребе са котла.
в. гребаница, огребина.

права паса вријежа!
грија ж грехота, гријех. — Грија ти је
што проčaку не даде решето жита. Не мо
ре се од грија гледати њена мука.
в. грота.

гријек м гријех, грехота. — Гријек ти
је то радити, сине мој.
гринтати, -ам несвр. ићи газећи сни
јег, блато, високу траву и сл. — Ко но
гринта про жита? Гринто сам про намета
док ми није дошла душа у коталац.
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гриња ж 1. (л. tineа) мољац. — Не мо

гронути, -нем свр. 1. свенути, спла

гу прежалити шарену веленцу што ми је

снути. — Мико је до скоро лијепо изгле

појела гриња.
2. себичњак, циција, тврдица. — Оће

до, а оскоро грону, не би га позно.
2. заплакати. — Качу злу погибију,

она гриња да приграби све за себе, не тре
бало му ни оно што има.
3. онај који је чангризав, заједљив. —
Чујеш, чујеш, како гриња чактара, језик
прегризла!

гронуше јој сузе.

грк, грка, -о горак. — Међ њеном бра
ћом никад није било грке ријечи. Каликов
род је лијеп гледати, но је грк јести.

гркача ж кафа од јечма или без шеће
ра. — Ај, болан, сврати да попијемо по
једну гркачу.

грлас, -ста, -сто грличаст, са тамно
свијетлим пругама око грла. — Налегла
сам двије грласте кокошке.

грмаљ м крупан, снажан, плећат чо
вјек. — Кад) се на сијело појавише пла
нински грмаљи, сви умукнуше.

грмбати, -ам несвр. радити напорно,
секати. — Док ти мајка и јатка грмба, ти
се тудај излежаваш, погани ођ чоека.

гроз м крш, камењар, грот. — Покрај
омара има велики гроз и на врг њега ме

ђетково дрво. Не иди у та гроз, поломи

грот м камењар, крш. — Одавле па све
до извора нема ништа но грота. Крос та

грот вазда је било дивљачи.
в. гроз.

грбта ж грехота, гријех. — Грота је то
што радиш.

в. гpија.

грудина ж1. земља. — Свашта ли ко
рача нашом грудином.

2. стајско ђубре у грудвама, сантама.
— Ништа не разбијај те грудине, саме ће
се разбити чим киша улије.
3. грудва сира, снијега и сл. — Понијо
грудину сира, не би је појело пет људи.
4. фиг. угојена особа. — Угријала се
божија грудина од ноликоксала, па не мо
ре да дија.

грум, грума м грумен. — Немају у ку
ћи ни грум сира, гром иг убијо, ко е!
в. грун,

грумуљица ж в. громуљица.
грун м грумен. — По цијо божи дан
коси о груну сира и комаду јечмена љеба.

ћеш се.
в. грум.

в. грош.

грозоморно прил. грозно, ужасно. —

груња ж свежањ, букет (о цвијећу).

Грозоморно је гледати како му се ђеца па

— На овој лијесци има љешника, све гру
ња до груње. Убро сам велику груњу до

Те ОД ГЛaДИ И ГОЛОТИЊе,

КОЈЕ СНа.

громобитан, -тна, -тно громоносан. —

грушавина ж овчја вареника мужена

Ако ме очи не варају, облаци су громо

с јесени, кад се угруша. — Грушавина се
прави о цијеле варенике. Крка грушавине
сваки дан, па му шија расте на замљерке.
в. грушевина, јардум.

бИТНИ.

громобитина ж грмљавина. — Не иди
по (ојвој громобитини, кумин те госпо
дом богом.

грушевина ж в. грушавина.
гршница ж грло. — Дај гукни, није ти

громуљица ж 1. (л. akme) гнојаница,
бубуљица. — По образу јој изашле грому

кос у гршницама.

љице, све једна до друге, има ик чудо. На
млада лете громуљице, крв пуста!

шнути, разгрнути. — Оћак да гршнем ли

2. грудвица, груменчић. — Дај разбиј
громуљице тијем качамаљем, ако млиш
залагати от тог жалоснога скроба.
6. гомуљица, грумуљица.

гршнути, гршнем свр. 1. копнути, пр
ју лука. Гршни мало око кумпијера.
2. тарнути, гарнути у ватру. — Дај
гршни мало ватру. Чим гршнук жар, од
мак се разгоре ватра.
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грштити се, -им се несвр. осјећати

гулав, -а, -о и гуљав, -а, -о претјера

одвратност према неком јелу. — Каже да

но штедљив, стиштен. — То је јадно, гу
лаво, појело би оно испо себе. Оно гуљаво
не би дало ни Богу тамљана.
гуља м тврдица, циција, шкртица. —
Неће гуља да одријеши ћесу, пас му се у
њу већ шта!

му се гршти на сланину, а крка ли је крка.

губа ж 1. лепра, вранза. — Појавила се
губа, не било вође примијењено. Не дај
боже губа да завлада.
2. (л. scabies) свраб. — Живи у оном ја
ду, па га ено и губа напала.

3. скрама од траве (накупљена по ко
си при кошењу). — Прво скини губу са ко
се, па је ондак наоштри.
4. мноштво, пуно. — Има јагода губа и
живина, пријерод божи, ко ће толику силу
обрати?
5. мржња, злоба, пакост. — Бог иг
нагрдијо, па од губе и поганства не могу
Дá ЖИВе.

6. вранза.

губаљ м онај који је завидљив, злурад,
злочест. — Пуш губаље нек причају шта
оће.

губодерм мржња, злоба, пакост, гу
ба. — Са свије страна сколајисо губодер,
не море се живо остати.

в. губодерина.
губодерина ж в. губодер.
губотиња ж злурадост, мржња, по
длост. — Нема његове губотиње куда
љуцка нога пјеже. Осушијо се од губоти

гуљати, -ам несвр. халапљиво јести.
— Не гуљај тако, удави се. Научило да
онако гуља и трапи, нема му одуке.

в. прегуљати се, прогуљати.

гуљевац, -евца м 1. онај који је ухра
њен, угојен, удебљан. — Има буљук јања

ди, све гуљевци. Да је бијо гладан не би
изгледо ко гуљевац.

2. дрвена облица, балванчић. — Уćеко
сам пуне саоне буковије гуљеваца. Ишегај
ми ови Гуљевац.

гундошити, -им несвр. крити, гучи
ти, скривати. — Све гундоши наку пре
грш каве, да јој се нађе кат ко стидан ба
Не.

гундошење с гл. им. од гундошити. —
Њено гундошење слути на велику рђу.

гурдошити, -им несвр. крити, гучи
ти, скривати. — Све нешто гурдоши и ја
ди, не слути никаком добру.
в. гундошити.

гурeмaти се, -ам се несвр. гурати се.
— Ите лијепо, шта се све гуремате, баксу
зи, да би ли баксузи.

EĐe.

гузељати, -ам несвр. ићи полако, тро
мо, гегати се. — Све ми се чини да нако
чељаде гузеља пространа.

в. изгузељати, нагузељати, прогузе

гуремање с гл. им. од гурeмaти. —
Све је било мирно док наста свађа а онда
гуремање око проклетије међа.
в. одгурeмaти се, погурeмaти се, про

љаши.

гурeмaти се.

гузолиз м фиг. улизица, удворица, пу
завац. — Е, нећу, вала, да бидем гузолиз
ко неки, па кат би крепо.

гус, густа м воља, жеља, хтјење. —
Ако ти биде гус, дођи да седимо. Имо је

раду. — Има гузоруку жену, па сирома ра
ди и што треба и не треба.

гус на кокошињу јуву.
гутољак, -бљка м 1. навиљчић сијена
или сламе. — Стрпо сам једно десетак гу
тољака сијена.
2. смотуљак. — Згучила испоруке не
акав гутољак и занче између кућа.

гукав, -а, -о чворугав, квргав. — Прође
неакав чоек вас гукав по челу. Ово дрво је

гутунар, -ăрам сакагија, коњска аст
ма са повећаним отоком гуше, бутунар.

млого гукаво.

— Крепала ми је кобилчина од гутунара.

в. гузолизац.

гузолизац, -сца м в. гузолиз.
гузорук, -а, -о који је неук, невјешт у
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в. бутунар.

гуштерати се, -ам се несвр. увијати
се. — Зобље га на ожичици, па се гуштера
ко гуја.

в. данаисати, дојанисати, издајаниса
ти, продајанисати.

дајарити, дајарим несвр. в. даворити.
дамар м 1. било, пулс, — Уморијо се,

гуштерање с гл. им. од гуштерати

па му дамар цокоће, мож га слободно чy

се. — Ама, болан, оно њено гуштерање

ти. На сре средине слијепог ока дамар му

вратило би ме из мртвијег.

чини: бу, бу!
2. живац, нерв. — Кад) сам почо да

дерем јање, још му се понеки дамар грчи
јо. Боли ме накав дамар у рамену.

Д
давија ж парница, спор, процес код
суда или другог органа јавне управе. —

Сво имање је скачко око неке давије, да
вијали му се ђаволи на сре гроба.

3. хитрина. — Имо је Блажо дамар, ко
иједан чоек, а сад) је, сиромак, скуpипсо,
једва се креће.
4. фиг. слаба „тачка“ (о човјеку). —
Нашојој дамар, па ш њом ради што оће.
в, дамарли.

давијати, -ам несвр. 1 тужити. — Ка

дамарли прид индекл. покретљив,

ро је давијо Танасија због неке потре, не
требала му! Давијо ме Ћиро учитељу, па
сам га измарисо.

живахан, хитар. — Дамарли је то младе,
ко иједно. Сви су они дамарли, нема шта.
в. дамар (3).

П — се парничити се, тужити се. —
Има десе година како се давијају око неa

tПи.

ке горе, сагорела, ко е. Зар се још давијају

данаисати, -ишем несвр. в. дајаниса
данути, данем свр. 1. дахнути, учини

око прогона?

давијање с гл. им. од давијати. —
Шта ће ви свађа и давијање, смели вејади
божи! У давијању је вијек провео.

давиџија м парничар. — Не море се са
давиџијама изајна крај. Пуро је она мртва
гњида и давиџија, па се за свашта чапа,
гроб му се џомбоco!

дáворити, -им несвр. издржавати,
носити се са животним недаћама. —

ти један удисај или издисај. — Протисло
ме нешто мећ сама плећа, не могу данути.

2. одморити, починути, одахнути. —
приокачијо КОСце, па ИМ Не даш
данути? Дај људи, данте мало, кумим ве
НШта си

богом.

3. испустити из себе дио топлоте (о
врелој води, храни и сл.). — Чим чорба ма
ло дане, па да ручамо. Је ли мaлo дaнo та
ручак?

Још некако даворим с оно мало млива, а

шта ћу кад) нестане, нек сам Бог каже?
в, дајарити.

дајана ж издржљивост, снага. — Ње
говој скопости и дајани нема краја.

дајанисати, -ишем несвр. I подноси
ти, истрајавати, издржавати. — Не мо
гу више дајанисат ваки терет, па нек се

мре. Радим, црнчим, трпим и јопет даја
НИLLICМ НСКаКО.

II — се в. дајанисати (1). — Мореш ли
дајанисати толиком измету око мала, ку
мим те богом? Дајанишем се некако, а да
шта ћу.

дара ж велика врећа. — Имам пуне
двије даре неопране вуне, сво види. Пре
спи јечам из тијег малијег врећа у ове да
ре, па нека га.

даракати, -ам несвр. наговарати,
подстрекивати. — Пушту ђецу на миру,
шта иг даракаш. Воли он да другога дара
Ка И Кад ИГ Завади Да се ИЗМаКНе.

в. надаракавати, надаракати, спода
ракати.

даракање с гл. им. од даракати. —
Оно пaćoj милети уљегло је даракање у
крв.
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дати као идб (неправ. глагол од дати).

двомеља ж и м онај који је двосми

— Једи колико ој, је ли идо Бог да има.
Пуна је кућа, идо Бог.

слен, дволичан. — Удружијо се са неком

дашто прил, дабогме, наравно, него

двомељом, док му врат не сломи.

двомишљено прил. дволично. — Ено
колико је, тек промиљело, а већ је научи

шта. — Ка сам прошо про Плужина, да
што но сам свратијо до добре куће Аџића.
Дашто, богами.

ло да снити и двомишљено прича, у причу

двица ж двојка, слаба оцјена. — Даде
ми учитељ ђетету двицу из мртвог рачуна

двомљеceчар м војни обвезник позван
у резерву на два мјесеца. — Чоек ми јучер

а зна га, овога ми крста, и да спава.

пође у двомљеceчаре.

двобојан, -öјна, -öјно 1. двоспратан.
— Имо је велику двобојну кућу, и, кад)

му било.

двонитан, -тна, -тно од двије нити,
двострук. — Ово сукно вође је једнонит

оно би пета ованзива, запалише је Швабе.
2. од двије боје. — Ко ти закрпи гаће

но, а оно нође је двонитно.

том двобојном стризом, забога?
3. фиг. дволичан. — Одбиј се о двобој
није људи.

ња. — Лако је одиграти двоњак, но ај

двогpлаж 1. јама са два отвора. — У
гредама има једна двогрла јама.

двостручити, -им несвр. в. двојити

двбњак, -њка м дио игре у игри чучка
трумпу.

в. чучкати се,

(2).

2. ловачка пушка са двије цијеви, дво

двостручица ж 1. двострука жиока

цијевка. — Ка Радоје опали двогpлом, вук
копрчи све четири у вис. Ђе си купијо ту

која се ставља крајем таванице саони. —

двогрлу?

најбољег шиљега.
2. дрво које се рачва у два упоредна
крака. — Од ове двостручице могу напра

двоенице ж мн. дувачки

инструмент

са двије цијеви и два писка, двојенице. —
Набавијо сам двоенице од бијеле јаворо
вине да им нема пара.

двојенице ж мн. в. двоенице.
двојити, -им несвр. 1. раздвајати. —
Чувај добројањад, немој иг двојити. Ниг
да га нијесам двојила од мог ђетета, и на

Уćеко сам двостручице за саони, ваљају

вити је, сствc.

де узв. коњу за пожуривање. — Де, до
рате, де! Де, што дриjeмаш!

деверати, -ам несвр. носити се са те
шкоћама и невољама. — Сиротиња ме
притисла, ђеца посула, и тако деверам док
могнсм.

образ му све то што сат прича.
2. двостручити. — Кад бидеш пошиво
кућу, мораћеш двојити шавице, вако су ти
ТаНКС.

в. издеверати (3), предеверати.

дегџија монај који је надмен, уобра
жен, загледан у себе. — Диго главу Јовов

3. дволичити. — Не мож му ништа
знати шта ти прича, кад) све неког ђавола
двоји.
в. двостручити.
дволик, -а, -о дволичан, двосмислен.
— Немај вљере у дволика чоека, да ти јед
на мајка није! Ко дволику вљсрује, смете

дегџија, а иде закрпљеније гаћа.

но гинč.

шкаст. — У пошалици: „Жено моја де
жмекастиглеђа, / све се каним, да ти леђа
стањим, / да иг смањим и заметнем с то

двoман прид. индекл, из два дијела. —
Caćекли смо двоман вљенчанице за кућу,
нема иг такијег у селу.

дедер узв. деде, дела. — Дедер изађи
ту на то брдо и поглај иду ли пластилице!

дежмек м онај који је трунтав, тра
пав, млитав, дебео. — Оће дежмек да ду
би на глави, па дроћи.

дежмекас, -ста, -сто здепаст, дебељу

бом, / ко сиромак на путу са торбом.“

Светозар Гаговић
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декати, -ам несвр. 1. пожуривати ко

једоше га муе? Он ćеди са поланинкама, а

ња да иде. — Шта све декаш ту кљусину,

волови му дендерају спучени у јарму, Бок

Но га оШИНИ, опале ти. Штеди и дека ко

Га КЛЕСО.

в. дендечити.

ња, ко да ће од њега чорбу сркати.
2. мољакати, говорити: „дела, дела“,

„де, де“. — Боље је старо чекати, но мла

дендечити, -им несвр. в. дендерати.

Он је деко изараменица а нама је ишла во

деније с бденије, бдење, молитва у
поводу неке животне потребе. — Дрнула
се од удара грома, па су јој читали деније
у намастиру Пиве и Острогу, али бадија

да на уста. Сву драгу зиму су декали наку

Ва.

ДО ДСКаЋИ.

дéкати, декам несвр. кpкати, јести. —

мековну ражаницу.

дењати, -ам несвр. као жељети, во

декиг м (тур. dekika) тренутак, трен,
часак. — Иди пријечцем, па ћеш изај на

љети, симпатисати, сматрати достој
ним. — Није она њега дењала, па је нашла

пут за цигли декиг. Отрча дијете и донесе

горег. Ако дењаш провај ове приганице
од eлдовног брашна.
деpáвија ж црно платно којим је нао

На М ВОДе За ДСКИГ.

деламоте узв. хајдемо, идимо, пођимо.
— Ја сам им вико: деламоте, деламоте, а

они засели све док није сунце преćенило.
делбеисати се, -ишем се несвр. зори
ти се, поносити се, делијати се. — Појо
седленика, па се делбеише и сунце не ви

коло опшивена црногорска капа. — Сва му
се деравија укацупала од зноја и неће да
то мало очисти, руке му опале. Изнад
ушију му висе дроњци од деравије, а он
ни јаде.

дерендати, -ам несвр. плакати углас

ди.

делегати, -ам несвр. носити се са те
шкоћама, радити преко мјере. — Научила
је делегати и не умије починути.
делијати се, -ам се несвр. зорити се,
кинђуриши се. — У пјесми: „Ови момак

челебија, / поноси се и делија, / a oj момче

(обично о дјеци). — Шта се дерендаш,
уста ти се за врат неокренула, ка си таки.

Вазда се он дерендо док је бијо мали, а

види сад колики је кучак порасто.
в. продерендати се.
дереп м снажан, јак, развијен момак.

ло.“

— Каки је оно дереп, издро би, душе ми
моје, реп од најаче кобиле. Диш се дере
пу, сунце је одавно огријало!

в. продилијати се.
делилук м (тур. delilik„лудост“) зоре
ње, кићење, кинђурење. — Доста ми је ње

кати. — Ко ли се дерла тако зором са Лe
жаковца? Не дерлај се, дијете, о јаду се

га и његова делилука.

незабавило.

делиреп м онај који је загледан у себе.
— У пошалици: „У онога делирепа, / свака
овца зимус крепа, / па са нека косу глади,
/ и код) другог нека ради.“ Загледо се де

дерлеисати, -ишем несвр. 1, напорно
радити, драти се у раду. — Цијели се жи

лиреп у се, па мисли да му је све равно до

2. клатити се (ствар), покретати се
(стадо). — Низ ноге му дерлеише води
јер, а он ти се забупо, па одбија откосе,

племениче, / три се села с тобом диче, 1 и
четврто твоје село, / најљевши си на сије

мора.

дендерати, -ам несвр. 1. радити на

дерлати се, -ам се несвр. драти се, ви

вот мучијо и дерлеисо и нико му неће реј
НИ ВаЛа ТИ.

порно, секати. — Ваздуго љето си денде
ро, па са дај себи мало одуке. Научило да
дендера од малијег ногу.

ваљетна руко божија. Лако је Машуту ка
испре њега дерлеише нолики буљук ова

2. стајати свезан (о волу, коњу). —

дерна зима изр. за дугачку и сњегови
ту зиму. — Потрошисмо сву пићу на овој

Што ти болан дендера свезано кљусе, по

IЦа.

Из лексике Пиве (село Безује)

дерној зими. Не памте ни најстарији људи
овако дерну зиму.

дернути, -нем свp. I 1. дунути, пунути
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дилик м парче, комад. — Поједе ево
личачки дилик сланине, а све прича како
му се на њу гршти.

диликати, диликам, и диликћем не

(о вјетру, мећави). — Дерну мећава, не да
ока отворити. Кад отвори врата дерну
ладноћа ко у срезиме.

свр. 1. дрхтати, подрхтавати, трести

2. ударити некога брзим покретом,

ран, па му све дилика вилица о вилицу.

нагло. — Дерну ме лактом у бок, мишљак
да ми дроб ишћера вани.
3. одати непријатан мирис, засмрдје
ти. — Нешто дерну, пи!
4. надоћи силовито, навријети (о во
ди). — Љусну прољевеније, па дернуше

Разболијо се, има велику ватру, па у оном

потоци црни ко орање.

се. — Бијаше велики мраз, а Дуро зимoмo

бунилу диликају му вилице.
2. свирати. — По читав боговијетни
дан дилика на дипле, пљуно Бог на њ. Ко

но дилика по засунцу, за име божије?
в. диликтати.

диликнути, диликнем свр. 1. украсти.

5. извршити продор, навалити (о вој
сци). — Дернула војска са свије страна,

— Замисли, неко ми диликну косијер. Ди
ликнуће та из очију.

има је ко пљеве.
6. дем. од дријети, драти, дерати. —
Ајде нејли ми часком дернути оно трзле
јањета.
II – се наљутити се. — Нешто јој се
дерну, па свекру скресе брк у брк све што

2. свирнути. — Ај диликни мало на те
твоје даворије.

јој је дошло на језик.
дешњак, -ăка м во који се хвата у ја
рам са десне стране. — Што си ми прева
тијо вола, таван бијо, па он је дешњак?
дивка ж 1. (cichorium, тал, cicorija)
цикoрија, додатак за кафу. — Отпријед

диликтати, диликтам и диликћем не
свр. в. диликати.
дим м 1. дом, кућа. — У Зукви има
тридес димова, ако не и више.

2. тренутак, трен, часак, секунда. —
Војо ће савити тељиг за дим. У дим му од
бруси.

3. тутањ, бијег. — Чим је намирисо
тврдо, даде дим. Не вљеруј свакој сорти
људи, зна она у невољи дати дим табане.

димати, -ам несвр. 1. дувати, пувати.
није било каве ково сад, но смо пили див
— Дима ђавоља вљетрина, не да ока отво
Ку.
pити.

2. дивља кафа. — Посадила сам мало
дивке, но ми је, клету, опали слана. Ојли
дој да попијеш једну дивку?

2. носити у себи љутњу. — Симо је
димо на Рада све док није дук испуштијо.

дигоглав монај који у ходу диже гла
ву увис, који се загледао у се. — Не види

разговори, друго мила.

димно прил. дивно. — Димно ли ме
диндати се, -ам се свр. изгубити се,
дигоглав никог од себе.
нестати. — Ђе ли ми се диндаше јањад?

дигоглава ж она која је уображена,

дипити, -им свр. в. здипити (2). — Ба

која гледа увис. — Узе наку дигоглаву, а
она не умије ни овцу помус.

ста њему дипити, брајковићу мој!
диплити, -им несвр. 1. свирати уз ди

дија узв. коњу да иде. — Дија, ку си
заћоријо упријеко, смело те ћорило! Дија,

пле. — Док је монково није ништа радијо

црко дабогда!

дијаније, -а с биће, живи створ, че
љаде. — Шта је све поднијела та црна мр

чојка и ђевојка, не би могло издржати ни
како дијаније.

но само диплијо. Нек он дипли а ти ћерај
своје.

2. плакати углас (о дјетету). — Ојли
ти престати да диплиш?
3. брбљати. — Ништа јој се не разу
мај, нека дипли колико јој душа жели.
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4. сисати млијеко (из дојке, вимена).
— Нека је нека дипли, кад је Бог дао вако
лијепу.

доapчити, -им свp. истрошити, ис
харчити. — Доaрчијо сам са купусом, не
ма, вала, само још неколике главице.

дићати, -ам несвр. 11. убацивати дуг

дoачкати, -ам свр. доћи коме крају. —

ме у ископану рупицу у земљи. — Ја ћу ди
ћати вако, а ти ћерај по твом.

И тебе доaчкаше борами. Е кад су доaчка
ли Радовану, доaчкаће и Миловану.

2. јести, кркати. — Све каже како јој

добагузати, -ам несвр. доћи корачају

се одбило јело, а вамо дића залогај за за
логајем.
II — се учествовати у игри дићања. —
Ајде, Павле, да се дићамо.

ћи ситним корацима. — Мож ли се икако
добагузати довле?

дићи, дига свр. само у изразу: ђаво ди
га, (ђаво однио, понио, дигао). — Нема

траве ђаво дига. У пјесми: „Ова цура див
но игра, / а та момак ђаво дига, / раците
му нек се крије, И кад играти не умије.“
дићкати, -ам несвр. в. дићати.

добаљити, добаљим свр. доћи изнебу
ха, појавити се. — Ми се таман спремили
да лијежемо, ка она маија добаљи. Окле
Шћепо добаљи нако рано?
в. забаљити (1).

добанути, -нем свp. бaнути, доћи. —
Добану пре саму ној и Перо, па стрпасмо
сијено.

диуликати, диуликам и диуликћем

добасати, -ам свр. доћи басајући, на

несвр. свирати на двојенице. — По читав
дан диуликће, диуликали му изна главе.

сумице, лутајући. — Окле ти добаса ју
трос” Милосав рано добаса до наше ката

длаг м и ж (мн. длажи, длагови) дрве
на дашчица којом се блокира и чини непо

BC.

кретним прелом кости. — Направи, бо

лан, длажи да удлажимо оно јадно теле.
в. длаг.

длажити, длажим несвр. постављати
длагове (длажи) око прелома кости учи
нивши их непокретним, неактивним. —

Блажо је знао длажити ко иједан у овом
крају.
в. удлажити.

в. басати (1).
добатргати, -ам свр. доћи батргајући,
насумице. — Ено бијаше и она стара одр
тина добатргала на сијело.
в. батргати (1).

добатрљати, -ам свр. доћи несигурним
корацима, са тешкоћама. — Добатрљаћу,
па макар и на притку појо, да видим мог
деведесетогодишњег болесног вршњака.
в. батрљати.

доакати, -ам свр. 1. савладати, уни

добискати, добискам свp. избискати

штити, ухватити. — Како ли му доака
ше, валим те боже? Доакали су му на спа

под своје. — Нико му није доако, но пуста

до краја, окончати бискање, претражи
вање. — Вала сам биско и добиско кошу
љу и није ми промакла ни једна једина
гњида. Војска бијаше заредила по шуми
све док није добискала и потоњи чечар.

жена, чоек не би реко да је они.
3. докрајчити. — Доакале су му годи
не, ко и сваком што ће. Доако је и он сво
је.

глас. — А јеси ли и ти доборонзо, црноча
пра?
в. боронзати.

доарати, -ам свр. похарати већ поха
рано, доћи на готову штету. — Ратко ми
поара оно мало елде, а ти ми је јутрос доa
ра и зацрни. Ко ли ми доара ону раж“

добрељати, добрељам свр, домусти
варенику (млијеко) брељајући. — Дај да
још мало добрељам у та твој кабо.
в. брељати.

вању.

2. потчинити, насвојити, ставити

доборонзати, -ам свр. доћи плачући у

Из лексике Пиве (село Безује)

добриште с доброта. — Баци и добри
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Дако се ђеца довранишу, па окрену пре

ште у воду, наћеш га кад-тад. О добришта

чицом.

нема боље ништа.

довргнути се, довргнем се свр, досје
тити се, снаћи се. — Сваком ће се јаду та

добровати, добрујем несвр. живјети
у добру. — Отко је та друга дошла у ови

друга довргнути.

дом, само је добровала и за ништа тешко
није знала.

Довуљала се она галатуља и тражи кан

доброран, -а, -о слаткоран, сладак на

довуљати се, -ам се свр. довући се. —
тар.

в. довутљати се.
довутљати се, -ам се свр. в. довуљати

јелу. — Има наке мирне и доброране овце,
то очима својијем нијеси видијо.

доброслутан, -тна,-тно који слути до
бру. — Нико га није мого чути да се жали
на живот, но је вазда бијо доброслутан.

добрчати, добрчам свр. долутати,
доћи изненада. — Тек што смо ćели да

Се..

доганћати, -ам свр, догазити кроз
снијег, росу, блато и сл. — Море ли до
ганћати протијег намета? Некако сам до
ганћо, а како ћу одганћати ни сам не знам.
в. ганћати, одганћати.

ужинамо, кад) добрча пољак.
доватити се, -им се свр. 1. дограбити

догерељати, -ам свр. доћи герељајући,

се, ухватити се у коштац. — Доватише
се она два јапалака у кости, па обрни,

рељали и неки кешеши, па се ушапили да

са тешкоћама. — На вашир бијагу доге
се турају с монцима.
окрени, отуда, одуда док не падоше коко
6. герељ,
НЕКе.

2. споречкати се, посвађати се. — Са

доглавити, доглавим несвр. доказа

во и Јово су се гадно доватили око међа.

ти. — Не мореш ти њему ништа доглави

довегурчити се, -им се свр. довући се,
доћи шумовлаком. — Довегурчијо се они

ти кад) завре ко балија у ендек.
догој и догој прил, докле год, док год.
— Догој не пане киша, моћи ће се прела

пожмиреп и све нешто мотри и преже.
в. вегурчити се.

зити про скакала.

довигањати, -ам свр. дозвати. — Је
два сам некако довигањо до у Дубровско.
6. вигањати.

дoвидати, -ам свр. заврћући притег

нути, довити. — На једвите јаде сам до
видала виду на млину.

в. видати (2).
дoвидати се, -ам се свр. домислити

се, досјетити се, довити се. — Знавена је
то ђедова глава, па ће се сваком јаду дови
Да ТИ.

дoвијeчан, -чна, -чно трајан. — Ако
је ико довијечан, онда је то владика Раде.
Ништа нема довијечно.

дoвистати, -ам свр. дотрчати, доју
pити. — Само што се смрачило, ка одне
клен довиста Мируна.

довранисати се, довранишем се свр.
домислити се, досјетити се, снаћи се. —

доголубати, -ам свр. долепршати, до
летјети, доћи. — Нешто си јутрос рано
доголубала. А ја нако доголубала, мора да
јој се нешто мило збило.
догранати, -ам свр. дотрчати раши
рених руку, долепршати, доћи са радо
шћу. — Лако јој је догранати кад) је лак
ша от перушке.

в. гранати (1).

догузак, -ска м кратак капут. — Ски
ни са себе та догузак, шта се џамалаш?
Обукла накав догузак, па све врцка, врц
нуло јој у перчин.

додерм само у изразу: издер, подер. —
Тијем опанцима нема додера.

додерати, додерем свр. 1. додpијети,
подерати. — Вала си до краја додро те га
ћетине.

2. довршити дерање. — Ај помози ђе
ду додерати ону овцу, није он кадар.
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в. додpијети.
додигнути, додигнем свр. доселити,
допртљати. — Њиова вамилија је доди
гла из Бањана.

додpијети, додрем свр. в. додерати.
доеница ж овца која се исподојчила и
доји јагње од друге овце. — Не шће бљека
да приљубијање, те ти је ми привезасмо
поре пашчета, када видиш: приљубијање
и са (д) је најбоља доеница.

дозван, -а, -о уразумљен, освијешћен,
сазрео, који је дошао себи. — О, са је и он
дозван, не би реко да је они.

дојиш узв. крaви да дође на подој. —
Дојиш кава моја, дојиш!

дојче с јагње дојенче које задаја доје
ница. — Ове године имам само једно дој
чc.

дојш узв. крaви да дође на подој. —
Дојш, дојш кава!
докељкати се, -ам се несвр. доћи по
све споро, лагано, натенане. — Дако се
докељка до ручка. Док се он докељка ру
чак ће се оладити.

докинути, -нем свр. осјећи до корије
на, краја, присјећи. — Узми што оштро и

в. дозвати се.
докини ове патркољице да не вире и зе

дозвати се, дозовем се свр. уразумити
се, опаметити се, доћи себи. — Оде у вој
ни стан и борами се дозва. Неће се Глигор
дозвати ни кад му биде глава бијела.
в. дозван.

мљč.

доклаптати, -ам свр. доћи лагано,
стићи „клаптајући“. — Не море се брате

никуј, једва сам доклаптопро овије стран
ЧИНа.

дозвpндати, -ам свр. дотрчати, доћи,

6. Клаиiлаши.

дојурити. — Они Максимов звpндов до

доклонити се, доклоним се свр. на
звpнда вас мокар.

дозоја прил, доста, превише, претје
рано. — То што су радили ш њима, дозоја
је па да су свијет поморили.

клонити се, навратити, посјетити. —
Доклони се до Гојне кукавуље што се
смраморила у оној ледници.

докобељати, -ам свp. I докотрљати,
дојамити, -им свр. дограбити, доко

доваљати. — Ако мореш докобељај ово

пати, зграбити. — Дојамијо туђе имање,
камење до мужњака.

па заковрчијо.

II — се доћи са тешкоћама. — Некако

в. јамити (2).

сам се докобељо довле, а како ћу се повр
дојан, дојна, дојно дојен (храњен мли
јеком) од друге овце. — Овом јањету кре
па мајка, па је дојно по другу овцу.
в. дојче.

дојанисати, -ишем несвр. истрајати,
издржати, изаћи на крај са тешкоћама.
— Не могу се више дојанисати воликом
раду.

в. дајанисати, предојанисати.

нути натраг, ни свети Василије не зна.

докрајисати, -ишем свр. докрајчити,
привести крају. — Докрајисо сам са сије
ном, па са морам ударити у зајам. Вала
сам докрајисо са дуваном.

дократуљати, -ам свр. доћи лаганим,
кратким корачајима. — Корак по корак и
дијете дократуља до пута.
в. крaтуљати.

дојдолити, -им несвр. дојити, ду
лићкати, сисати (из вимена, дојке). —

докpкати, докркам свр. доћи, доспје

Коста се наљути и завика: „Ама, виде да
није крепало оно мркојање, шта си ту за

ти, допријети, досећи до неког мјеста. —
Велика војска је докpкала до у Мокро. Ко

сијо?“, и ја ти пођем до тора, ка тамо оно

сци су докpкали до сре средине дола.

дојдоли и вртука репом, да просто чоек не
вљерује оном што види.

ти. — У, како си докpкачила толико бре

дојеница ж в. доеница.

докpкачити, -им свр. кpкачке доније
ме дрва, јадо?
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докулачити, -им свр. докучити, заку

Мића допедеља нака женска, није виша о

чити, закачити. — Ај донеси комињачу,
дако њоме докулачимо ламу у бунару.

куђеље.
в. одпедељати, педељати, пропедеља

в. закулачити.

долемати, долемам свр. 1. дотући, до
крајчити. — Паде велики град и долема
оно мало љстинс,

2. сквасити, смокрити. — Долема ме

ти.

доперјати, -ам свр, дотрчати, дотер
јати, доћи. — Чим осети зорт одмак до
перја. Није она без неке велике нако до
перјала.

сушњежица, сва дрктим ко прут над во

допркендати, -ам свр. доћи причајући.

дом.

3. покусати, појести, посpкати. —
Наклати се она стуија божија на млијеко и
долема пун сан, ко да је аждаја у њему.

— А Мишо допркенда, Тривун замукну.
Урош бијаше допркендо прије но су руча
ли.

в. пркендати.
6. Ле Мајли.

доранити, дораним свр. 1. дохранити.
дологуз м халапљив, лаком, са про
хтјевом за јело. — Поијо би они дологуз

имање војводе Лазара. Не мош зајазити
гузицу оном дологузу, но му је зинула ко
ДОЛИНа.

— Мало метнук овцама за ужину, па ћу иг
морати мало доранити. Дорани мало то
јуне, па закољи.
2. приштедјети. — За кошевину сам
доранила и каве и ракије. Ово стегно меса

дологуза ж в. дологуз. — Ништа није
доранила сам ка бидете čекли рогове за
ушавнија она дологуза од онијег који се
кућу.

граде да нијесу алапљивци.
дољен прил. доље. — Видијо сам сpн
даћа ено дољен испо брда.

дoмаглирати, домаглирам свр. дотр
чати, дојурити, доћи. — А је изгладнијо,
одма је домаглиро колиби. Пуче прва пу

3. дотући, докрајчити. — Доранила га
је свађа и неслога у сре његове куће.

4. рећи нешто у прави час. — Кад) је
свекар нешто наљути, она му дорани што

ни пас с маслом не би поијо.
дoриљати се, -ам се свр. довући се. —

шка и он домаглира у запећак.
Дориљала се она поганчина, па од њега

6. домаглити, маглирати.
дoмаглити, домаглим свр. в. домагли

људи не могу љуцки ни разговарати.

в. риљати се.
рати.

домало прил, замало, убрзо, ускоро. —

доринтати се, -ам се свр. довући се,
доритљати се. — Кад) си се ти доринто?

Домало ће ручак, немојте млого зачамати.
Нијесам се ја доринто но дошо ко што љу

домишљан м онај који је сналажљив,
ДИ ДОЛаЗе.

довитљив. — Није свак домишљан, ко
твој чоек. Нема више домишљана ко што
иг је отприје било.
в. предомишљан.

домодржница ж жена на којој почива
кућа, на којој лежи кућа. — Није она до
модржница, но највиша разорница. Лако
му је кад у кући има наку домодржницу.

доноле прил. донде. — Ево доноле је
моја косаница, а оно тамо је ђевера Мира
Шla.

донедељати, -ам свр. доћи корацима
сишним, кратким, као педо. — Ено код

в. доритљати се.

доритљати се, -ам се свр. в. доринта
tти се.

досалиџати, -ам свр. дозидати, нази
дати. — Досалиџо наку сувомеђину, па се
ЛОВрња, прави сров.

досмрђети, -дим свр. дојадити, доди
јати, дозлогрдити, досадити. — Какав је
паса му рђа досмрђела. Његова вала је до
смрђела и кусом и репатом.
достина ж мноштво, већина, велики
број људи. — Достина је ноћивала у тој
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домаћинској кући, вазда му у њој играло

јеко. — Дај још мало доџорају ови кабли

и пљевало!

ћак.

достиња ж која даје доста млијека
(овца, коза, крава). — Ова достиња је да

дошкерати, дошкерам свр. постиђено

вала више но друге двије. Ваке достиње

доћи, довући се. — Зна кучак, да би ли ку

није блејало пре стругом.
дотатулати, -ам свр. дотрапати, до

чак, да је крив, па се дошкеро ко куповно

ћи клатећи се, долутати. — Окле Тале
дотатула зором? Једва сам дотатуло про
ЧСЛОНСКа.

в. татулати.

дотегнути, дотегнем свр. 1. доприје
ти, досегнути, дотрајати. — Море ли
ови обруч дотегнути око бадња?
2. повући наследне особине. — Биће да

је нешто дотего по мајчиној страни. На
кога је дотегло кад је нако манито.

6. Џорати.

керче.

драговетни, -а, -б 1. читав, ципцат,
цијели (о времену). — Падала је киша вас

драговетни дан. Сву драговетну ноћ сам
КаlШЉаЛа.

2. драг, мио. — О(д) тог ђетета нема
ништа драговетније, само нека га Бог чу
Ва.

драгокупа ж назив за купљену живо
тињу (овца, коза, крава и сл.). — Мало ка
је драгокупа добра на млијеку.

дотоле прил, дотле. — Ја нијесам ка
дар бацити ови камен ни дотoле.

драгољуба ж женска која се умиља
ва, која је умилна. — Ко је гој са драгољу

дототрљати, -ам свр, доћи причајући
којешта, лупетајући. — Они тороглав до

бом оро, гузицом је влачијо.
дрангулије ж мн. којекакве ствари. —

тотрља са пазара и прича те ово, те оно, а
Не СОЛИ.

в. тотрљати.

Имам у изби сто накије дрангулија, то све
не ваља чарапе луга.

дочагљати, -ам свр. доћи чангризаво

дрварити, дрварим несвр. I снабдије

причајући. — Што дочагља звpцо Мика
нов тако рано?

вати дрвима. — Дрваријо сам ик читаву
боговетну зиму, па ми не рекоше ни вала.

в. чагљати.

Нико ме није дрваријо но моје руке.

дочакмачити, -им свр. доћи вичући,
галамећи, причајући. — „Шта оћеш?“,

II — се снабдијевати се дрвима. — Ове
године добро сам се дрваријо. Сву зиму

упита Раде Мојаша чим дочакмачи. Мо
јаш стаде, загледа га и прекрсти се.

сам се дрваријо из Орлује.
дрвенас, -ста, -сто крут, нееласти

в. чакмачити.

дочекан, -кна, -кно чазбен, гостољу
бив. — Нема мајчина сина који ће реј да
Радоје није дочекан.

дочеклија м и ж онај који је гостољу

чан, укочен. — Лијепа је у лицу ко и једна,
но је некако дрвенаста.

дрепити, -им свр. пасти, треснути.
— Дај повиpи крос прозор, мешчин нешто
дрепи. Опузаше ми се опанци, па дрепик

бив, дочекан. — Мићун је велики дочекли

колико сам дуг и широк.

ја, а и от куће му ваља. Сиротиња је вазда
права дочеклиja.
дочуpуљати, -ам свр. дочупати, још
добрати. — Дочуpуљај још мало жаре, па

дретвити, -им несвр. 1. крпити, веза
ти дретвом. — Научило да дретви, па је

Да ИДемо.

в. чуруљати (1).
доџбрати, доџбрам свр. довршити му
жење, мужењем увећати помузено мли

o(д) тога не мореш одучити. Дретви наке
врећетине, а нове јој гризу гагрице.
2. штедјети. — На вакој злој зими
дретвим са сијеном, па докле се стигне.
Дретвимо са мрсом да издеверамо док се

овце не изјање.
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3. тешко живјети. — Никуј нијесам

дрљачити, дрљачим несвр. радити

приспљела, но се каменим и тако дретвим

тешке физичке послове. — Дрљачи о зра
ка до мрака и не чује се ни да је жив.

у овој вићерини, док неће ли и крај.
дрето прил. право. — Иди дрeто, па
ћеш изај на пут.
дреш, дреша м онај који је остарио,
изнемогао, истрошен. — Диго се они
дреш по сијелу, синуло му у перчин.

дрндаж справа којом се гребена јари
на а може и вуна. — Дрнда је, болан, на

права од једног дрвеног лука и тетиве у
коју дрндар удара неаквијем тучком и та
ко је покреће. У пошалици: „Киша пада,

в. дрешина, дртина (1).

сунце сија, / пуцар с дрндом јарину разби

дрешина м старкељ. — Себи руке,

ја.“
дрндар, -ăрам онај који чешља, дрнда

дрешино једна! Нема од њега ништа но
дрешине, а окреће се за туђијем женама.
в. дреш.

држати се, држим се несвр. стајати
при спаривању са биком (о крави). —

Ка(д) моја зекуља води, она стане, сама се
држи и бакови на њу скачу док јој не биде
доста. Вилорога се сама држала неђе око
свете Тројице.

држгора ж назив за ситно, драчаво,
закржљало жбуње. — У селу нема висо
ка дрвета, но све мртва држгора. Не иди
држгором, вас ћеш се искајишати.

дријевно с сандучић за сахрану мале
дјеце (претежно тек рођене). — Питаш
ме, дијете моје: „Шта је то дријевно?“.. Е,
па то је ковчежић за сарану мале ђечице,
склепан на брзину од какије дашчица и
ЛетБИЦа.

в. дријево.
дријево с в. дријевно.
дринцати, -ам несвр. дуго спавати. —
За онога који дуго дринца рекли би: носи
мртвијем воду. Дринца до подне а оће да
има пуну кућу, е не мере богоми.

в. издринцати (се), надpинцати се,
продpинцати.

дpкалица ж предмет без вриједно
сти, непотребна ствар. — Шта ће ти ко

јекаки починци и дркалице, баци то!
дрлија ж голет настала услијед еро
зије, каменито земљиште. — На овој ори
родило је и у дрлијама а камо ли у доло
ВИМa.

јарину. — Поранијо дрндар из цик зоре, па
дрнда Ли, дpНДа.

дрндати, -ам несвр. 1. чешљати, раз
бијати јарину дрндом. — Он је дрндо ја
pину, па су га назвали пуцар зато што

дрнда пуцкара кад је у покрету.
2. лапарати, клопарати. — На овој
вљетрини капци от прозора су дрндали

читаву ноћ.
3. говорити којешта. — Умукни туј, и
не дрндај ка те нико и не слуша.

дрнут, -a, -o 1. који је са душевним
сметњама и патњама које нијесу израз
душевног поремећаја. — Дрнут је сиром
отко га је љетос муња опалила.
2. укварен. — Проспи ту варенику, др
нута је.
3. разљућен, наљућен. — Нешто је Са

ватије јутрос дрнут.
в. дрнути се, судрнут.
дрнути се, дрнем се свр. 1. уздрмати
се душевним патњама и сметњама. —

Дрнула се Гранина шћер, здравље се вође
казало. Он се дрно, куку му у младос.
2. покварити се (о храни). — На успа
ри и вареника се дрнула. Стрпасмо сијено
брeкoвo и одмак се дрнуло.
3. љутнути се. — Ти си се на свекрву
нешто дрнула. Што се прото нако дрну,

мора да си га нешто жбарно.
в. дрнут.

дрњкати, -ам несвр. дрхтати, тре
сти се од хладноће. — Дрњко сам ваздан
на мразу. Приђи ватри, кукавуљо моја,
шта ту дрњкаш, мајка те немала.

в. дрло, одрлија.

в. дрњКолити.

дрљача ж. В. брана.

дрњколити, -им несвр. в. дрњкати.
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дробљенак, -нка м парченце, дробљен,
дјелић. — Немаше у торби нако један дро
бљенак ражанице.

— А што си се завуко ко миш у дуу. От
кртине до кртине све направљене дуе, то

љуцки ум не би мого смислити.

дропити, -им свp. треснути, лупити.

дуати, дуам несвр. дисати, дихати. —

— Неки ђаво дропи у савардаку. Дропила

Уватила ме ђавоља сипа, па не могу дуа

сам по леду колико сам дуга.

ти.

в. дроћити (1).
дроћити, -им свр. 1. лупити, тресну
ти, паднути. — Око поноћи нешто дроћи

дуаћ, -ăћа м (л. apodemus sylvaticus)
пољски миш. — Убик дуаћа на сре дола,

поред листре, кад ја тамо, а оно — пао ка
пак от прозора.

има колико маче. За дуаћа није бата ни
шта, шта причаш ту?

дубина ж шупљина у дрвету. — Ја ми

2. нагло се измијенити, спласнути. —
До скоро је изгледо добро, а оскоро дро
ћи, да га не мош препознати.

шљак да је она буква здрава, а оно од ње
нема ништа но дубине.

в. дропити.
дрпити се, -им се несвр. кварити се,

облика. — Свака кућа има прозоре а дуби

згрушавати се. — Дрпили ти се вареника,
планинка? Дрпи, богоми, но шта ће.

в. предрпити се, удршити се.
дрпљевина жзгрушана, укварена ва

дубирбг мсавардак, кућица купастог
рог нема.

в. дуборог, савардак.
дуборбг, м в. дубирог.
дубурити, дубурим несвр. стајати на
једном мјесту. — Ај, болан, уљези у кућу,

реника (млијеко). — Успи крмку дрпљеви
не и нека му расте подвољак.

в. буца, дрпа, дрца.

дрпа ж в. дрпљевина.
дpтина ж 1. изнурена, остарјела, оне
моћала особа. — Лако ти се натресати на
јадну дpтину, но ај на ме!

2. мршаво говедо, кљусе. — Не оре се
садртинама но са рањеницима, дијете мо
је. Натоваријо мливо на наку дртину и са
мо је дека.
в. дреш.

другокрајак, -ајка м онај који је до
шао из другог краја, дошљак. — Не трпи
нико другокрајке, па ни ми, а грота је. У
нашем селу има три другокрајка, сваког

шта дубуриш на тој главичини.
дугљати, -ам несвр. опширно прича
ти, дужити са причом. — Реци укратко,
шта дугљаш ког црног ђавола.

в. дугљијати.
дугљијати, -ам несвр. в. дугљати.
дугуленџа м дугајлија. — Уморила се
дугуленџа, па не море ни да педеља. Вуче
се она дугуленџа ко цријево.

дудушка ж цјевчица од трске. — Ој
ли да пијеш воде на дудушку? Ну, нејли

ђе убрати једну дудушку.
дук, дука м 1. дах, дисање, знак живо
та. — Срљам и радим све док ми дук не
испане. Испуштила је дук у саму зору.
2. морална снага, морал, одважност,

би мого на рану привијати.
дружлица ж веће вретено за предење
или препред (пређе и сл.). — У пјесми:
„Направи ми дружлицу, / кад већ имам
прешлицу, / па ћу сести, вуну прести, / o
свиг руку руо плести.“
дрца ж в. дрпљевина.
ду узв. којим се подражава пуцање. —

јепо дулића, говно му под нос! Није ти
ово јање болесно, кад вако дулића.
в. задулићати, издулићати, надулића

Ми сидијасмо, кад се наједном зачу ду!

ти се, одулићати, продулићати.

дуа ж каналић направљен испод земље
куда пролазе кртине, миши и сл., рупица.

дулован, -вна, -вно плешњив, мемљив,
пушљив. — Ове године су жита дуловна.

храброст. — Је ли какав дук код војске?
Док у чоеку има дука, има и наде.

дулићати, -ам несвр. дојити, сисати
(из дојке, вимена). — Види како мали ли

Из лексике Пиве (село Безује)

Не ваља сјањим овцама метати дуловно
сијено.
в. задулити.

дума ж листра од куће повита у гор
њем дијелу кровне конструкције. — Оће
мо ли поправити думу, богме је сва про
ПаЛа.

дундул м онај који је приглуп, — Čе
ту, дундуле један! Одредили нака дундула
за старок свата, па не умије ни да наздра
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в. дуроветан.

дуретити, -им несвр. трајати. — Још
ми дурети стари скоруп, а ево за који дан
ће Видовдан.
в. издуретити.

дуpкати, -ам несвр. чикати, изазива
ти, викати: дур, дуp! — Дурко га је, па
добијо по репу! Не дуркај старе људе, је
си ли аветан?

в. дур.

ви.

дуpновит, -а, -о својеглав, призирљив.
дунстер м незналица, нестручњак. —
Није те Бог ни за што дао, дунстере један.
Ови зид је градијо неки дунстер.

дупати, дупам несвр. 1. тући, удара
ти. — Увати своје дијете, па по њему по
че дупат, дроб ме за њим заболијо. (Прича
се у шали како су неке двије Циганке, кад

— Има дуpновиту ђецу, и не море им ни

кака јада. Мораш ш њим налијепо, он је
дуpновит ко му и покојни ђед.

дурнути се, дурнем се свр. побољша
ти иметак, заимати. — Приваћо је туђ
мал на мљекарину, па се, богами, мало
дуpно.

су наишле на једну кућу, прекориле сред
њевјечног домаћина због слабих и ријет
ких бркова. При гатању на карте предло

жи једна од њих да му отпјева једну пје
сму, па ће му убрзо брци порасти велики,
на што он пристаде. Потом она узе велики
сач, наднесе га домаћину над главу, а сво
ју сапутницу упути на таван, камо је о
пантама висило пуно сувога меса. Кад је
све припремила, почела је да удара маши
цама по сачу говорећи: „Дупа, лупа по са
чини, / расли брци јуначини, / режи горе,

бацајбоље, 1 тур у моју, ко у твоју“. За то
вријеме она друга је резала месо и ста
вљала у торбу, а наивни домаћин није
имао никакве користи, већ само штете.)
2. јести, „кркати“. — Кад си дупо у
врат, звао си је тетком, а са, кад ти не тре
ба, зовеш је баречом, пасти се меса наијо.

дур узв. за изазивање, зачикавање,
подстицање. — Ево ти га дур и оцу и мај
ци, па ако смијеш дођи! И тебе ево дур о

дуроветан, -тна, -тно в. дуретан.
дуса ж 1. мука, тегоба, недаћа. — Са
вила га дуса до земље. Ваздуги дан убија
Дусу, а Дуса Њега.

2. средина хљеба. — Изгладнијо, изјад

нијо, па једе дусу и не жваће је. Ојли дуce
или окрајине?

дутина ж дроњак, издерина одјеће. —
Обукла наке црне дутине, па јој се све ви
де бутине.

дућити, -им несвр. поћи на пут, запу
тити се. — Само дући, па ћеш брзо кући.
в. издућити.

дућкати, -ам несвр. сисати, дојити
(упорно, дуго). — Ово дијете лијепо дућка,
говно му под нос.

в. издућкати, одућкати, продућкати.

душегубник м позлобник, пакосник из
душе. — Далеко ми кућа о душегубника,
душа му отишла у пако.

шаке до лакта!

в. дуpкати.

дурдумет м стар, изнемогао, израђен
човјек. — Прекустуручијо се они црни

Ђ

дурдумет, па ни ведри, ни облачи.
дуретан, -тна, -тно издржљив, дуго
трајан, спороносан. — Ови опанци су ми

ђа узв. за тјерање животиња. — Ђа
вамо, ђе сте заврле у грање не блејале да

дуретни. Бијо је то дуретан иксан.

богда! Ђавоко, ђа!
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ђа прил. 1. час. — Уватише га, па га

ђеверисати, ђеверишем несвр. 1. би

почеше бит ђа по глави, ђа по леђима. Иде

ти дјевер, дјеверовати. — Шта га ти

и шевpда ђа тамо, ђа онамо.

учиш како треба ђеверисати, нијесу му

2. да. — Ђа, Бог ти помого. Е ђа, оћак

првине.

ти нешто реј, па сумак.
ђаводнијо прил. сложеница са значе

2. бити у пратњи, пратити. — Уза њ
ђеверишу пандури, ко да је преврно и не

њем: нимало, слабо, никако, ништа, ђаво
понио. — Не могу јутрос на ноге ђаводни
јо. Ове године није родило жито ђаводни
јо.

бо и земљу. Ђеверишу ли те, ђеверишу?
Ево, ђеверишу.

ђаволик, -а, -о свакакав, наопак, ни

ђегђе прил, гдјегдје, гдје год. — Ђегђе
је родила трава, има је за кастиг, а ђегђе
нема ђаводнијо.

какав, вражији, ђавољи. — Ка се чоек ђа

волик роди, ништа ми о њему не казуј.
Ово је ђаволик рад.
ђаволисати, -ишем свр. упропасти
ти, уништити. — Само да ми је знати ко
ли ми је ђаволисо котар, куку би му било
у врглаве.

ђавољом прил. ниједном. — Није ђа
вољом заложио на уста.

ђајати, ђајем несвр. дувати, пувати,

ђевка ж дјевојка. — Што научи ђев
ком, не одучи невком.

в. Ђеђе.

ђеђе прил. в. Ђегђе.
ђекад прил. понекад, каткад. — Ђекат
само кували качамак са кумпијерима. Ђе
кад ме протисне међ плећа, да не могу ди
јати.

ђеко зам, понеко. — Само ђеко у селу
има лумбрелу. Богме, сад само ђеко пости

пирити (о вјетру). — Затвори те прозоре,
да не ђаје вљетар овом вићеpином. Нака

bсликс постс.

вљетрина ђаје о ćевера.

јер је позеленијо о сунца. Има ли ђекоји

в. Ђалити.

ђекоји зам, понеки. — Ђекоји кумпи
љешник?

ђалити, ђалим несвр. дувати, пувати.
— У пјесми: „Облаци се густи вију, / иж

ђено прил, гдје оно. — Ну, ђено остави
водиjер са белеђијом? Ђено занче Јанко

њиг ситне капи лију, / капи лију, вљетар

нако рано?

ђали, / мог драгана киша нали.“
в. ћајати, изђајати.
ђама ж мноштво, пуно. — Навалила

ђерез м глиб, блато. — Како прође
кроз нолики ђерез, великом се јаду чу

ђама ђеце на качамак, па га смазаше за
Час.

дим?

ђетна прид. трудна, у другом стању.

ђанути, -нем свр. ударити, ошамари

— Какођетна јадо, ка нема ни чоека? Ста
на је седми пут ђетна, станула јој вода.

ти, ошинути. — Ђану га про руке, док му
крв лину из носа, ко исзаклана брава.

учили о Немањићима, ђешто слушали од)

ђешто прил, понешто. — Ђешто смо

ђати, ђајем несвр. 1. дувати, пувати,
пирити. — Ђаје накав ђавољи вљетар, не
да ока отворити. У оној вљетробитини ђа
је, да срце у срцу бије.
2. причати којешта, брбљати. — У
изреци: „Да је ткати као ђати, / и моја би
Ђана ткала.“ Нека она ђаје, ја је и не слу

старијиг, а ђешто испљесама.
ђиле, -та с прслук (као дио мушког
одијела). — На њему бијаше ганц новођи

Ша М.

2. скочити, јурнути. — Кад) опази
џандаре, зграби врећу са дуваном и ђи
ликну про брда.

3. лутати, ићи којекуда. — Шта све

ђајеш по селу, имаш ли ти мозга?

ле од меке робе.

ђиликнути, ђиликнем свр. 1. бацити,
фрљакнути. — Ђиликну камен и претури
га свима за укоп.

Из лексике Пиве (село Безује)

ђинђа ж женска која се кинђури. — У
пјесми: „Ој ђевојко ђинђо моја, / ђинђала
те мајка твоја, / рече тебе мени дати, / pe
че дати, па не даде, Јубиле је грдне јаде.“
ђинђан м онај који се кинђури. — У
пјесми: „Што ми нема мог ђинђана, / но ја
овце чувам сама, / овце моје, моја туго, /
без драгана ја сам дуго.“
ђинђати, ђинђам несвр. I китити. —
Ђинђа мајка шћер, а да шта ће? Није се
она никад млого ђинђала.
II — се китити се. — Ђинђа се а замет
но масну торбу про рамена.
в. ћинђувати се, изђинђати се, нађин
ђати се.
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зав, Бог) га убијо. Придигни гете, шта та

ко идеш ђозав. Обука наке ђозаве гаћежи
нс.

ђотлук м глиб, блато. — Куси наћo
ријо у та ђотлук, сулудниче сулуди?

ђуда ж хаљиница за малу дјецу. — У
пјесми: „Шета, пета, / кошуља ти смета, /

а ђуда ти машира, / попала је прашина.“
ђузина ж најслабији квалитет дува
на; лоша пића (слама, сијено и сл.). — Ој
ли запалити од ове ђузине? Слабо ми је
сијено, све сама ђузина.

ђусто прил. тачно, таман. — Измље
pи врећу и кантар стаде ђусто на педесе
КИЛa.

ђинђувати се, -ам се несвр. в. Ђинђа
iиu.

ђипац, -пца м

снажан, развијен,

„засукан“ младић. — Подврискује ђипац
ко пастуг. Смириће се ђипац ка се рпи са

E

неком безданицом.

в. ћипчина.

\ев узв. ево. — Ев ти вође љеба, па једи

ђипна ж снажна, развијена, кршна

ако дењаш! Рекла сам му: ев ти сира, ев

млада женска. — И, силне ли ђипне, ку

ти скорупа, ев млијека, па бирај шта ој!
евако прил, овако. — Евако се ради ко

кали је јади!
ђипчина м и жјак, развијен момак. —
Лежи ђипчина по ваздан а отац му иде на
наднице, губала га рана.
в. Ђипац.

ђирати, ђирам несвр. (тал. girare) ски
тати, лутати, ићи којекуда. — Иди ку

ћи, смели те јади, шта ђираш туда!
ђирање с гл. им. од ђирати. — Не да
му ђирање да напоји краву, па грдна риче
ваздуги дан.

ђобда ж људска грађа, тјелесни
склоп, тијело. — То је, јадо моја, ђобда о
чоека. Ђобдом личи на покојног му оца.
в. Ђовда.

ђобдали прид. непром, који је тјеле
сно добро развијен. — Да знаш да је Анто
није ђобдали од Милосава

во Јованка, тутушице једна.
čвеј узв. ево, еве. — Евеј накијег људи,

иду право амо! Ђути, евеј вука!
èвер узв. еве, ево. — Еверти га о шаке
до лакта! Мешчин евер Бошко иде и носи
ћуму докољена!

eвoвај зам, овај. — Евовај јасен почo
да се суШИ.

eвoвако прил. овако, ево овако. —
Евовако се ступа жито, мрцино једна.
евови зам, ови, ево ови. — Евови воло

ви су били у твоме житу.
евово зам, ово, ево ово. — Евово ти је
донијо ђевер, па ако ти ваља и ваља, а ако
не ваља, ваљаће ономе коме ваља.

евоволико прил. оволико. — Нешће

в. Ђовдали.

куца да ми да ни евоволико опуте.

ђовда ж в. Ђобда.
ђовдали прид. непром, в. Ђобдали.

eвoвуда прил, овуда, ево овуда. — Су
збиј јањад евовуда, има им доста траве.
еводале прил. одавде. — Еводале па
до на бадо је мој закос.

ђозав, -а, -о трапав, трањав, неуре

дан, зарозан. — Диго се просело нако ђo
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евође прил, овдје. — Јутрос сам евође
нашо кремењачу.

eнако прил. онако, на онакав начин. —
Енако се ради ко но Мајо, а не ко ти, сме

еволико прил. оволико. — Он ни за
еволико није крив, но на њега свашта оба

тењаче један.

љују.

мора, секати. — Не зна кимета свом жи

евризати се, евризам се несвр. Љути
ти се, срдити се. — Ја бик дошо да се ма
ло картамо, но ће се ђедо на нас евризати.

ćгати, егам несвр. пјевати уз наизмје
нично притискање прстима у јабучицу

ендекати, -ам несвр. радити без од
воту, но ендека по ваздан.

в. ендерати.

ендерати, -ам несвр. напорно радити.
— Ендеро је сирома и што је мого и што
Није мого.
в. ендекати.

грла (коталац). — Ослушни како егају Ро
диничанке, ране иг не нашле.

в. заегати, одегати, проегати.

èнеј узв. ене. — Енеј, орлови се вију
изна стрва! А који ти би оно, енеј?

\eда речца која са речцом „ли“ значи:

енбђе прил, ено ондје, ондје. — Није

има ли, види ли се. — Еда ли ђе Кика? По

међа вође но енође. Енође је вазда рађало

глај еда ли окле пољака, уватиће ти јањад

МуКИЊa.

у забрану.

едан бр. један. — Само је досле бијо
едан књаз, и он ће се вљечно пантити.

èдва прил. једва. — Едва сам изашла

енолико прил. онолико. — Енолико
реоплана нијесам виђела у ево моје годи
На.

еноличачки прил. онолики. — И у

уз ову страну.

пријатеља Мpдеље су еноличачки волови

едно прил. једно, око, отприлике. — У
оној празној кући једва има едно пе кила
брашна.
еја узв. за одзивање: шта је, ево ме. —
О куме Шћепане! — Еја! — И тако, ја га
зовем, а он само каже: „еја!“.
éкнути, екнем свр. 1. јекнути. — У сре

ко но у Лазара.

ноћи зачук како екну, ја ти се дигнем, ка
он само жив. Јеси ли ти екно?

енонако прил. онако. — Само ти ради
енонако ко Лале, па ће бити добро.

енбндије прил, ондје, ено ондје. —
Енондије се опузак, замало врат не сло
мик.

6. енондијер.

енбндијер пирл, в. енондије.
енонолико прил. онолико. — Паде

2. ајекнути. — Дај екни ми на та гове
да, неће ли се овамо накренути.

град и оби нам енонолико жито.

\екнути, -нем свp. треснути, снажно
паднути, љуштити. — Ако те једном ек

Види траг о лисице.

нем, све ће ти свици полећети испре очи
ју.

елда ж (л. Fagopyrum esculentum) хељ
да. — Док са мого орати, сијо сам јечам,
сијо раж, сијо овас, па сијо и елду, све сам
сијо, Бог ти помого, а сад) сам заборавијо
и кака је елда.
\eлдбван, -вна, -вно хељдован. — На
мој конат елдовно брашно није ништа го
pe ofд) шенишног.

елдбвњача ж пита од хељдовна бра
шна. — Испеци једну елдовњачу за ручак.

енонуда прил. онуда. — Енонуда се
енонудије прил, онуда. — Енонудије
има доста и жаре и штира. Причувај јањад
енонудије.
в. енудијер.

eнудијер прил. в. енонудије.
iерваиле прид. непром, сличан, чито.
— Вала ти је шћер ерваиле мајка.

ерђела жергела. — Колика је она ер
ђела коња?

еренде прид. непром, крив, накривљен,
искривљен. — Та орлић ти је еренде, даћу

ти ја бољи.
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жаоку би реко: зец у гори, камен у води

Ес, све је тако, како ти ја вељу, и не море

(било па прошло).

бити никако друкчије!

жарка ж жега, прижара. — Угријала
божија жарка, не могу се очи отворити.
жгам м мноштво, безброј. — Који је

есáпити, есапим несвр. рачунати, ми
слити, сматрати. — Ја есапим да од)
Милоша нема бољег косца у васколикој

жгам црва, пи! Навалиле мушице, читав

пиви.

жгам, оће да очи поваде.

есенас прил, јесенас. — Есенас ће Ми
лованић у регруте. Ој ли се есенас жени

жгамтати, -ам несвр. гмизати у већем
броју, вртјети се шуштећи. — Не доваћај

ти, или неј?

iетер прил, ето, ете, гле. — Ваздан
сам тражијо коња по планини, а етер га
поре колибе.

етовај зам, овај. — Есенас је етовај чо

до те стрвине, виш ли како у њој црви
жгамтају.

ждити, ждим несвр. палити. — Ојли
ждити ноћас ту клету лампу? Кака је,
ждили јој свијећу прије Божића.

ек ноћијо код нас.

етонале прил. оданде. — Ја и Јаков
смо етонале котрљали камење.

етонбле прил. ондје, ето ондје. — Ето
ноле је било доста шмањака. Баш, етоно
ле, у они кук, ударијо је гром.

етотале прил. одатле. — Ај потрчите
етотале, да видимо ко је најбржи.

ждракнути, -нем свр. гранути очима,
овеселити се, ухватити погледом. —
Ждракнула је оком на те, па сад како ој.

ждријебоња м фиг. снажан, развијен,
немиран младић. — Пуш ждријебоњу, то,
болан, не умије мислити својом главом.

ждрбкати, ждрокам несвр. пити хала
пљиво и нагло (воду, алкохол или нешто

8. elliotПОЛе.

етотбле прил. в. етотале.
ешперлија м зорџија. — Не мошти
Шују угодити, он ти је велики ешперлија.
Ешперлија му је бијо и отац, па је и он.

што је течно). — Славу славе и ждрокајy
вино ко да је медовина. Док је имо ждро
ко је ко ико.

жевкати, -ам свр. 1. лајати једно
лично, у истом ритму, испрекидано. —
Сву ној је жевкало оно пашче, стрв му се
утрла.

Ж

2. фиг. добацивати полугласно, при
кривено, лајaвo. — Дај реци отворено, шта
све жевкаш, никоговино једна!

жагребица ж онај који је ситничав,
чангризљив. — Дошла Митрова жагребица
да ми проси шћер, е не да|м) му је, па да
му је челенка на вр вра чела.
жажољак, -бљка м ситан кромпир. —
Узми заложи овије жажољака.
6.

DžСа/b{К.

жаљак, -љкам в. жажољак. — Дијете
моје ни у жаљцима нема кости.

жаовица ж увријеђеност, љутња. —
Одавно ми је жаовица на њега.
6.

ХС(ЈОКСl.

женобаша ж женска која вили да
старуши. — Треба тебе кака женобаша,
па се не би чуо ни да си жив, јадико моја!
женоугодник м онај који слуша и све
угађа жени. — Нема таког женоугодника
отко је сукња настала. Није он никакав
женоугодник, но посулник.

жесно

прил.

жестоко,

силовито,

страсно, потпуно. — Вољели су се жесно
и обршише ко нико њијов.

жетица ж сир тек згрожђен (при си

жаока ж увреда која се памти, носи у

рењу). — Није му било никака бољитка

се. — Ту жаоку ја никад нећу пребољети.
Покојни ђедо, Бок да му душу прости, за

док није почо јес жетицу, и отада сину, не
би реко да је они.
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жива носила изр. тако се каже за пре

жинћели прид. непром, слабачак, не

тјерано ослабљену и изнурену особу. —
Ожени се накијем јадом, то су жива носи

јак, крхак. — Жинћели су ми вочићи, па
морам све понајлак ш њима.

ла. Кад је изашо из ропства, изгледо је ко

житара ж кафа од јечма. — Ојли по
пити једну житару?
житкаћ, -ăћа м 1. блато, глиб, глибаћ.
— Заврли про житкаћа, ко да су дрнути у

ЖИВа НОСИЛa.

живинати се, живинам се свp. и не
свр. разбоље(ва)ти се од тешко излечиве
болести. — Узми провај од ове папуле,
неће те живинати. Живинало ме ако могу
За ЈНОЖИТИ.

6. Од сивиНаши се.

живо, живбга с стока, домаће живо
тиње. — Да је ласно чувати живо, чували

cре сриједе мозга.
2. танак, оситак прут. — Опуци га
тим житкаћем, руке ти се позлатиле.
3. наријетко скувано јело. — Пригото
ви наку чорбу, све сами житкаћ.

жиц узв. говедима да се обадају. —

би га и и цигани.

Жиц, жиц, Пруте, обади у те! Жиц ђаво у

живоветан, -тна,-тно као појачање уз
„жељу“ са значењем: највећа, неописива,
необјашњива. — Обујмила ме нака живо
ветна жеља да га видим, па да заклопим
очи.

ве!

жичар м онај који одржава телефон
ску линију. — Ено се попо жичар Јеремије
на врг вра бандијерне. Иж њиове породи
це вазда су били пивски жичари.

живописак, -ска м 1. шумске младице
жиш узв. дјетету да не дира до ва
— Ама не сијеци та живописак, штета је,
јадан. Побрстише козе живописак, ђаво
им га изијо.
2. фиг. мала и нејака дјеца. — Има де
веторо ђеце и да оном живописку само

љеба пече доста би јој било, акмоли још и
да помузе овце, планинује и свpк тога да
ПЛaCТИ.

тре. — Жиш, изгорећеш се о ту жишку,

белају белајни!
8. ЖиОРС, 2/СиОСa.

жишкати, -ам несвр. осјећати повре
мене болове у виду лаганих пробода, сије
вања, жигања. — Оćећам да ме нешто
жишка у крста, бојим се сваком јаду.

жигнути, -нем свр. боцнути, убости.

жмуктати, жмукћем несвр. произво

— У пошалици: „Бљежи магло с маглићи
ма, / ето попа с ножићима, / ђе те стигне,

дити шумове при ходу у расквашеној и
надојеној обући водом. — Шта ту, нијесу
тебе жмуктале ноге у опанцима! Идасмо
ноћу про нака блата и све се чуло како
обућа жмукће.

ту те жигне.“
жигнути, жигнем

свр.

осјетити

оштар бол (пробод). — Жигну ме нешто
мећ плећа.

жиж узв. дјетету да не дира ватру. —
Жиж, шта тураш прсте у упрет, баксузе
један! Жиж, изгоре се!
6. Жt{OCa, J/Cl(144.

жижа узв. в. жиж, жиш.
жими речца којом се што оповргава,
пориче, противставља реченом. — Ша
лим се ја, жими, немој се љутити на твога
ћика. Нијесам ја, жими, упантила бабу

Невену но Тијану, па онда Мируну, Сима
ну, Томану, пуно њиг што су помрле при
је онок потоњег рата.

жмућкати, -ам несвр. в. жмуктати.
жњетва ж жетва. — Жњетва је у је
ку, немамо се кад ни прекрстити а не шта
Друго.

жољав, -а, -о мршав, кржљав, слабе
физичке грађе. — Рат, глад, невоље, јад,
па ђеца остала жољава, жалос од њиг.
6. жуљав, журав.

жољавче, -ета с кад је што слабо от
храњено, развијено, закржљало. — Нечи
је жољавче чучи испо стреје, уведите га
нек се огрије.
в. журавче.
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жбљом кржљав, мршав, слабо разви
јен дјечак. — Све му кажу жољо, а жољo

најбољи ђак у селу.
жонтљати, -ам несвр. јести. — Дај
жонтљај ту масоницу и не запрдуј. Жон
тљају неподметену жару и ћуте.
в. жонћати, пожонћати.

жонћати, -ам несвр. јести, жонтља

журнути, -нем свр. в. жуљнути.
журом прил, у журби. — Ђе си се за
путијо тако журом? Немојте се задржава
ти, но идите журом.

журколити, -им несвр. пожуривати,
подстицати, журкати. — Шта журко
лиш ђецу, нека косе полагачке. Воли она
да журколи другог.

ти. — Ој ли то жонћати или неј?
в. жонтљати, нажонћати се, по

жутњикав, -а, -о који је помало жут,

жонћати.

нажут. — Гора је већ жутњикава. Учиње
ми се да је у лицу жутњикав.

жбнћом онај који много једе. — Дај ти
то жонћу, он ће то брзо лапити.
жувељати, -ам несвр. учестало јести,

(трава, жито и др.). — Нећу косити ону

зубкати. — По ваздан нешто жувеља, а
ка(д) дође ручак, не море заложити.
в. ижувељати, нажувељати се.

жујан м фиг. качамак. — Скували жу
јана, па кркају, било им на здравље и на
дуги вијек.

жулити, жулим несвр. 1, гулити, ко
рубати, љуштити. — Не жули корубину
са те липе, о јаду се свом забавијо!
2. јести, кусати. — Да ти жулиш сува

љеба, мање би нагуђиво. Сву зиму су жу
лили јечменице без икака смока.
жуљ узв. оном, за имитирање звука
камџије, прута и сл. — Оно црно дијете
није кадро да иде, а она га ћера и све по
њему прутом: жуљ, жуљ

жутњиковина ж љетина ужутјела
жутњиковину, па ка се ни козом не би

орало. Нема о жита ништа но жутњикови
Не.

жџагорити се, -им се свp. скорјети
се, усахнути, сасушити се. — Ставик
опанке поре ватре, па се жуагорише.

жџигаричити се, -им се свр. смрша
ти, свенути, изгубити свјежину и снагу,
ослабити. — Жцигаричијо се, па дошо ко
подинара сира. А што си се тако жuигари
чијо, јадан не бијо.
в. ижџигаричити.

З

жуљав, -а, -о в, жољав. — Корито
убило ону црну ђецу, па остала жуљава.

жуљнути, -нем свр. 1. ошинути, уда
pити. — Жуљнула ме је по образу на
правди господа Бога. А што га жуљну та
ко, рђа те убила?
2. казнити. — А га жуљнуше по џепу,
смири се. Нешто је сово влас, па га жуљ

заарлакати, -ам, заapлачем свр. зага
ламити, завикати, засмијати се углас. —
Ка неко заapлака, ја повирик на врата, ка
оно: скупило се ко цркве пуно народа.

заашати, -ам свp. скрити, укрити,
стајити. — Укро је намастирске паре, па
иг је заашо у сто ђавољије греда.

нуше затвором.

забагрити, -им несвр. пећи, кувати

в. журнути.

неквалитетно. — Забагри уpметинову ло
јаницу, не би је ни пас примирисо. Е како
забагри љеб, руке јој опале!
в. багрити.

журав, -а, -о в. жољав, — Немој мус
том журaвoм јањету, неће ли се мало ћок
нути.

журавче, -та, с в. жољавче.
журимице прил. са журбом, брзо, хи
тајући. — Жене одоше журимице колиба
ма. Ено кметоде журИМИЦе на Гoрaнско.

забагузати, -ам несвр. поћи несигур
ним корацима. — Држи то дијете, ето је
забагузало према тебе.
в. багузати.
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забажурати се, -ам се свр. задржати
се, забавити се, зачамати. — Ђе си се то

лико забажуро, забога? Није се она заба

забешити се, -им се свр. 1. задржати
се. — Ђе се, болан, толико забеши?
2. загледати се не мислећи. — Забеши

журала брез неке.
в. забежурати се.

јо се ко зна ђе.
забибати се, забибам се свр. загибати

забакрити се, -им се свр. указати се
бакар испод калаја на бакреном суду (ко

чани мос забиба, мени паде мрака на очи,

тао, тава и сл.). — Котлови су забакрили
и зајадили, не море се у њиг ништа скува

се, заљуљати се, занијети се. — А се жи
умало не падок у сре воде.

забјел м биљег, знак, обиљежје. —

ти.

Благић има забјел поре самога ува.

забаљити, забаљим свр. 1. банути,

в. забљел.

наићи, доћи изненада. — Ми бијасмо по
шли на лијегање, ка маија забаљи на вра
та. Окле Саво забаљи нако рано?

из свег гласа, залупеташи. — Полако при

2. забленуто гледати. — Забаљила ђе
ца у попа, па га гледају и не трепћу.

ко глув!

3. залутати, заћи. — Куси забаљијо
про тије крша, врћи се амо, јадан?!
в. добаљити.

забарусати се, -ам се свр. упрљати се
око уста. — Млого си се забарусала око

заблемезгати, -ам свр. запричати се
чај, шта си тако заблемезго, није вође ни
в. блемезгати.

заблијешћети, заблијештим свр. 1. за
сјати, засјенити, јако засвијетљети. —
Сину муња и све заблијешће по колиби.
2. заблистати, заискрити. — Како му
очи заблијешћеше а ја виђе — пуста љу

уста, црна друго.
бав!

забатинити, -им свр. затврдоглави
ти. — Пасај се оне аветиње, виш како је
забатинијо.
забатрљати, -ам свр. поћи којекуда,
кренути се несигурним корацима. — Заба

трљо про шуме и занче злијем путем.

3. за тренутак обневидјети од сјаја,
напорног рада. — Не могу више прочита
ти ни слово, оба ми ока заблијешћеше.

забликати, -ам свр. уклинити, учвр
стити клинима, стегама. — Како си за

блико ступце о саони, свака ти час.

в. батрљати.

забљел м в. забјел.
забатуљати, -ам свр. доћи несигурним
корацима. — Досадило ми у оној самшти
ни, па некако забатуљак довле, а како ћу
одбатуљати назад, сами Бог зна.
в. батуљати.

забежурати се, -ам се свр. в. забажу
раши се.

забезекнути се, забезекнем се свр.
збунити се, запрепастити се, смести се.
— Забезекнук се ка га виђок. Пред нас ис
кочи вук и ми се забезекнусмо.

забелензучити се, -им се свp. стави
ти око руке белензуку (украсну гривњу).
— Нанизала на конац минђушу до минђу
ше, па се забелензучила, јад!
забелулати се, -ам се свр. заговорити

забобоњати, -ам свр. загаламити, за
викати. — Не умије он полако причати,
но забобоња да га сво село чује.
в. бобоњати.

забора речца забога, побогу. — Забо
ра, што нема косаца? Ђе се ђеца зачама
ше, забора?

заборонзати,

-ам

свр.

заплакати

углас. — Нијесам је вала ни дирнула, а она
заборонза и све гласа.
в. боронзати.

забраз, забразда м 1. почетак орања,
забразд. — Зеко се родијо неђе уза забраз.
Ове године је рано почо забраз.
2. почетна тачка од које се почело

се. — Забелулак се с путницима, па ми

орати. — О забраза, па довле има сто ко

љеб загоре.

рака. Донеси ми капут, ено га на забразу.

Из лексике Пиве (село Безује)

65

забрeзити, забрезим свр. занијети се
гледајући, унијети се у посматрање. —
Окрени се вамо, ку си забразијо!

сјечи дрва, кошевини и сл.). — Забупо се и
копа пржину без одмора.

забриждати, -им свр. 1. забрекнути

јешати. — Забурљала сам штир и кумпи

виме од млијека. — Дај, јадна, измузи ону
краву, све јо је виме забриждало.
2. заплакати, запиштати. — Потрч
ђетету, чујеш како забрижда?
3. нагло потећи вода, зашикљати. —

Таман напунили бадањ купусом, кад

забурљати, -ам свр. замутити, зами
јер, па нека се кува.

в. бурлати (1).
забусати, -ам свр. пренијети и умет
нути бусен са једног на друго мјесто. —
Забусо телечар, па иc њега шишнула тра
ва, море се косити.

има (ш) шта виђети: вода забрижда поре

в. забусенати.
забусенати, -ам свр. в. забусати.
забусичити, -им свр. зарасти у буси

једне дуге.

забркљати, -ам свр. забркати, зами
јешати, замести. — Забркљала сам једну
урметиновицу за ручак.

в. бркљати (1).

забукати се, забучем се свр. 1. букати

ку. — Кад) је вако забусичило, пуш коње

у сампас, па нег ђирају.
забуцати се, забуцам се несвр. запа
сти се кроз густу и одраслу траву. — За

узастопно. — Јелоња се забуко, па риче и
не престаје.
2. запасти се, упустити се у пасење.
— Забукала се говеда у бусику, па кркају

завиштати, засуручити (о млијеку). —

ДО МИЛе ВОЉе.

Млијеко је забучало, неће се мој сркнути.

буцале се

забучати, забучим свр. укварити се,

3. бити заокупљен, занијет, сав ce

унијети у неки посао. — Ненад се забуко
и копа пржину. Дани мало, шта си се то
лико забуко?

забукоглавити, -им несвр. затврдо
главити, забандоглавити. — Забукогла
вијо и неће да попушти ни за оволичко.

забулати, -ам свр. запаковати, упако
вати. — Забуло вуну у нове вреће, реко
би да ће ик слати у Шам.
в. булати.

забуљекати, забуљечем свр. запусте

овце кро жито, па им само главе

вире.

в. бучати.

зававољити, -им несвр. 1. ваљати
штогод у устима (обично безуби). — За
вавољијо кору љеба и никако да је сажва
ће.

2. замумљати, изговарати нејасно,

мукло. — Нешто је зававољијо, али га не
разумијемо шта оће.

завазда прил. заувијек. — Какав је, за
вазда му оца, већ шта! Завазда су они ди
мали једно на друго.
в. завaзданке.

кати, буључући наплашити вукове. — А
су вашке залајале, Перо је забуљеко.

завазданке прил. в. завaзда.
завалит, -а, -о забачен, затурен, не

забуљукати, забуључем свр. в. забу

сручан. — Завалито ти је ић про села. За

љекати.

забун м онај који је сметен, збуњен,
замлаћен. — Нема таког забуна на далеко.
Привали ту забуне, један!

забуњачити, забуњачим свр. наније
ти прљавштину (буњак), запрљати. —
Што сте тако забуњачили, pђа ви досмр
ђела!

забупати се, забупам се несвр. усред
средити се, удубити се при раду (копању,

валита мљеста, мајко моја!
завалити, завалим свp. I 1. заобићи
околишним путем. — Чим изађеш на Се
дло, завали височије. Да си завалијо изна
пута, лакше би прошо.
2. пасти, нападнути (о снијегу). — За
валијо је сниjeг, не море се отиј кући.
3. обалити, оборити. — Уватише се
монци у кости, па обрни, окрени и не мо
же један другог завалити.
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П — се 1. захвалити се. — Мали се за

вали на дочеку, баш ко велики чоек. Е са
се лијепо завали тетки на дару.

2. устурити се, пасти на леђа (во,
коњ). — Како се сивоња завалијо у оно
грање, анате га било. Ено га дорат завали
јо у намет, ајмо нећемо ли га некако диј.
3. лећи, почети љенствовати. — Диж
се отале, шта си се туј завалијо, љенчуго
једна!
зáваљак, -аљка м мало котлинасто
удубљење на земљи, завала. — Запасле се
овце у оном заваљку и неће да мрдну.

заваљен, -a, -o 1. који је у лежећем
положају. — Бијаше сунце високо иско
чило а она ти још дринца заваљена на неa
кој сламарици.
2. лијен, тром, недовољно покретљив.
— Кад) му је дуp гузици, није заваљен, но
итар ко варница.

в. вардати.

заварча ж враџбина, гатка. — То је
њијова заварча, па се ниједан не мрси на
Петровдан. От присна држи наку ђавољу
заварчу.

заварчити, -им свр, гатањем, врача
њем постићи неки циљ (излијечити, до
скочити, спријечити и сл.). — Кад она за

варчи, биће ти боље, ја ти вељу. Она вље
штица је заварчила наког ђавола, и о тада
му се проварује млијеко. Заварчиће ти да
попијеш млијеко од кобиле и биће ти бо
Ље.

в. варчити.

заватан, -тна, -тно 1. заузет (о ства
pима). — Дала би ти бронзин, но ми је за
ватан са млијеком. Ова врећа ми је зават
на вуном, ено ти она.

2. простран, просторан. — У Брајана

3. забачен, спутан, одвојен од пута. —
Њијов катун је заваљен иза онијег брда.

ИМа заватан кош, море у њ стати десе

квинтала јечма.

заваљеник, -ика м онај који је лијен,
завезичити, -им свр. ситничаво при
тром, непокретљив, склон лешкарењу. —

чати, изговарати ријечи као да се про
А што брате: бијо заваљеник или итреник

влаче кроз везитку (иглу). — Кад) она за
ИСТО ТИ СС BaTa.

заваљеница ж лијена, трома, слабо

везичи, никат краја причи.
6. везичити.

покретна женска. — Бије је глас да је за
ваљеница, а није но итреница.

заваракати, -ам свр. подстакнути го
веда да се боду говорећи: вара, вара, бу!
— Они сметењак дође, па заварака волове
у јарму.

завигањати, -ам свр. зазвати успла
хирено. — Само што је загрмљело, чобани
завигањаше и ми потрчи тамо, кад имаш

шта виђет гром убијо седам оваца.
8. Вигања ши.

-

в. варакаши, заваракаваши.

заваракáвати, заваракавам несвр. 6.
варакати.

завардати, -ам свр. 1. затутњети, за
лупати, заоргати. — Заварда нешто на
тавану, и ја ти тамо, кад оно миши коло
ВОДе.

2. загаламити. — Бијаше тишина, ка
наједном Родо заварда.
3. наложити добру ватру, расплам

сати пламен додавањем дрва у њу. — До
ђосмо уморни, мокри, гладни, домаћица
заварда ватру и јелом нас окријепи.
4. непрестано што бацати. — Завар
до и котрља облуће, Бог) га нагрдијо.

завид м узор, понос, примјер за углед.
— Имаше сина што погибе на Скадру, то
бијаше завид и селу и племену. Таког за
вида неће се дуго рађати.

завилашити, завилашим свр. бацити,
хитнути вилама у вис (сијено, сламу,
сноп). — Кад) Милорад завилаши, преба
ци љиљак про сијена (стога). Полако ми
то бацај, шта си завилашијо, ког ђавола?

завиљашити, завиљашим свр. усмје
pити крајеве рогова (јагњету, телету)

да расту нагоре. — Још док су били ши
љези, завиљашијо сам им рогове, поглај
како су зорни.
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ма кимета, па заврато. Не једи толики

жир, завратаћеш!
в. вратати.

заврататити, -им свр. 1. стећи дебео

завирепаљ м в. завиреп.
завируша ж она која свуда завирује,
њушка, жели све да сазна. — Кад) се на
ђе жена завируша, од) ње не мож ништа

врат. — Крка млада скорупа, па заврата
тијо ко бик.

сакрити на пот камен.

вљсти.

2. фиг. осилити. — Данас су заврата
тили скоројевићи, не море се од њиг жи

завитезати, -ам свр. зазвати у помоћ,

завратник м задњи дио врата. — Има

запомагати. — Кад ђеца завитезаше, ми
истрчасмо искуће.

му завратник ко у вола. У пошалици:
„Види врата, види завратника, / види мога

6. витезаши.

завитиљити, завитиљим свр. 1. засу
кати, усукати, увити. — Завитиљијо бр
кове нагоре, а немају му колико у миша.
2. бацити, хитнути у даљ (камен, др
во и сл.). — Миладин и јададин завитиљи
каменом и преби јањету ногу.

3. ударити,опалити, ошинути. — Пе
шо се наљути на Љубишу, па завитиљи
оном ручуљином и љушти га ко крвника.

4. запутити се некуда. — Куд) си за
витиљијо прије сванућа, Бок с тобом?

завјесити се, -им се свр. разастрије
ти се, заголубаши се (о облацима). — Би

ло је ведро, док се наједном завјесише

три ти бога твога.“
заврза ж фиг. смушена, сметена, зао
стала особа. — Нека га, нека, а ка се оже
ни неком заврзом, на јаде ће му живот до
ћи ш њом.

заврзан м, 1. шаљивџија, весељак. —
Таког заврзана није селом кракало.
2. онај који је нејасан, мутан, петља
нац. — Што заврзан заврзе, нико не море
одврс. Мани се ти заврзана и његове при

че, он је шупаљ ко решето.
завријети, заврем свр. 1. запријечити
мотком врата са спољне стране (код ко
либе, стаје, савардака). — Завријела сам
врата о савардака једном сворином, дако

облаци.

зављет м свечано обећање, зарицање,

иг шта не отвори.

2. напрегнути снагу, запети у раду. —
заклетва, завјет. — Ако не мож одржати
зављет, немој га ни давати.

Што си тако завро, узе себе живот, кукав
че Божи?

зављетовати се, -тујем се свр. закле
ти се, зарећи се, дати завјет. — Зављето
во се испо Богородичина кола да ће осве
тити брата.

3. затврдоглавити. — Ама, шта си за
вро ко балија у ендек?
4. покушати проћи. — Заври ође, за
ври онђе и не могосмо проћ усточило.

завојица м окука, кривина, заокрет (о
заврмбабити, -им свр. завршљати,
путу). — Слабо кљусе прави честе завоји

це. Иди ус брдо на завојице, лакше је.
заворљив, -a, -o 1. засукан, усукан,

загужвати, затутњети. — Заврмбабијо
нечији мал крос пусту раж, па је сву ђаво
ЛИСa.

чвороват (о дрвету). — Насеко све нака
в. врмбабити.
заворљива дрва, не биг ђаво исцијепо.
2. фиг. који је на своју руку, тврдо
глав, својеглав. — Причо заворљиву чоеку
или камену, исто је.

завратати, -ам свр, доћи у стање опи
јености, омамљености (кад се много по
једе љешника, жира и сл.). — Труља, а не

заврнделецати, -ам свр. Зафрљачити,
завитлати, бацити хитрим замахом. —
Нико није мого заврнделецати каменом
ко покојни Вуксан.

заврнути се, заврнем се свр. зачекати
се, сакупити се, слити се (о води). — Па
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де велика киша и одмак се заврнуше ло
КВС ПО ДОЛаМа.
6. Зачекаши се,

загингати се, -ам се свр. заљуљати
се. — Дуну вљетрина, загингаше се љесе о
тора и љуштише по ледини.

заврс, заврзем свр. 1, ухватити воло

загладунити се, загладуним се свр. 1.

ве у јарам. — Е благо ти у памет ка си ва

зачешљати се, уредити се, наредити се.
— Загладунијо се Кикилов син и занче на

ко заврзо волове.

2. привезати, свезати, увезати. — Је
си ли заврзо они плас у страни?

завугијати, -ам свр. засмрдјети, заба
здјети. — Ко ли то тако завугија? И, што
нешто завугија!
в. вугијати.

завутљати се, -ам се свр. завући се,
увући се. — Завутљо се у кућу ко жене, па
не гледа бијела дана.

Ча С И СЛа С.

2. освјежити се, подгојити се, опора
вити се. — Изишо је иlзЈ зиме једва жив,
и на вареници се одма загладуни, па са

лијеп ко слика.

загланцијати, -ам свр. загланчати,
заравнати, засјактати. — Зевак јој, па се
она бутра загланцијала.
в. гланцијати.

загавељати, -ам свр. кретати се оте

заглодавати, заглодавам свр. 1. па

жано, ићи. — Ено Стануша бијаше загаве
љела ус Козарицу, неће жива изај ис ње.
загажен, -a, -o 1. изгажен, погажен.
— Жита загажена, трава потрта, све врак
понијо, лише нас.
2. фиг. запостављен, препуштен, пре
гажен, прогоњен. — О(д) малена је зага
жен, па му се није чудити што је наки. За

сти, гристи. — Доста си заглодаво моју

гажена сам била у роду, па и у дому.
загаланцати се, -ам се свр. открити
се, разголитити се. — Загаланцала се она

кастигуља, па јој се указа природа ко од
мајке рођена.
6. Згаланцати се.

загалатити, -им свp. I запрљати, за
каљати. — Загалатила је и мљесто ђе če

ливаду, а нејвише и квит.

2. слабо одгојити, заморити, затуца
ти од малих ногу. — Да си ти заглодаван
ко он, не би ни жив бијо.

загојатити се, -им се свр. подгојити
се, потхранити се, физички ојачати. —

Мало надодасмо овцама младокосна сије

на и одмак се загојатише.
заголубати се, -ам се свр. 1. навући се
облаци, заоблачити. — Око подне заголу
баше се облаци, лину киша, појмик да се
и небо провалило.
2. расванути се, развидјети се. —
Диш се, ево је и зора заголубала.
в. голубати се.

загомилати, -ам свp. I загаламити,

ди.

II — се запрљати се, закаљати се. —
Што си се тако загалатила, чемер те оче
мерала.

загамбати, -ам свр. загазити. — За
гамбаше про њива, па ид, ид и некако ова
рисаше на пут.

заганћати, -ам свр. загазити. — Куси
заганћо про тог ђотлука, Бог ти на помо

запомагати, завикати. — Отеше ми се ја
њад и закрилише про жита ђеда Милана,
ка{д) он загомила збрда, би реко: пуцају
громови.

II — се затрпати се, претрпати се. —
Боље би ти било да си отријебијо оно ма
ЛО ЛИваде, сва ти се загомилала, но што

туда зевзечиш.

заграбити, -им свр. почети пласти

ћИ?
в. ганћати.

загарас, -та, -то црнпураст, загасит,
гарав. — Обукла сирота котулу, па јој зад
ња пола загараста, а предња сивкаста, —
жалос

ти, грабуљати. — Само што сам заграби
ла, поче киша. Јутро (c) смо заграбили, мо
лећи бога.

загрђети, загрдим свр. претјерати,
превршити мјеру, прекардашити. — Све
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је ишло добро док он не загрђе његовом
причом.

загребак, -пка м 1. количина вуне која
се стави у гребене за једно гребенање. —
Узми мањи загребак, шта ће ти толика си
Лa.

2. остатак вуне у зупцима гребена
(при гребенању). — Очисти гребене да ти
не смета толики загребак.

загриз м пакост, мржња, злоба. —
Завладо је загриз међ људима, биће рата.
Ваког загриза људи не панте.

загризан, -a, -o 1. задиркиван, изази
ван. — Не би он осово да није загризан, ја
ти јемац.
2. заглодаван, поткидан, поткраћиван
(о биљкама). — Годинама је загризано ово
јасење, па никако не море да се отргне.

69

II — се згуснути се. — Жита су се загу

стала, нек је берићатно. Загустали су
облаци од Нишића, мора се вријеме про
мијенити.

задавијати, -ам свр. покренути пар
ницу, подићи тужбу. — Вуле је задавијо
Драга неђе уза сами припос.
в. задовијати.

задајачити, -им свр. 1. запревријети,
запријечити, затворити врата са спољ
не стране. — Задајачи врата том дрвези
НОМ И Нека ИГ.

2. засјести. — Иди кући, шта си ту за
дајачијо осванућа. Ка она задајачи, моли
ћеш Бога да оде.

3. затврдоглавити. — Задајачијо и не
попушта.

задактати, задакћем свp. I почети

загризати, загризам несвр. 1. задирки
вати, дирати, изазивати. — Не загризај

убрзано дисати, дахтати. — Није бацијо
ни плас сијена, попаде га зној и задакта.

ту ђецу, ждребчино једна!
2. заглодавати, поткидати (о биљка

Има јаку задуу, па се задакто, мишљасмо

ма). — Ниска ова горуштина, па је стока

дук му се окиде.

стално загриза.

загринтати, -ам свр. загазити. — За
гринто бос прожаре, куку му у празну па
мет. Загринта кроз шибљак, па му се ни
ГЛа Ва Не ВИДИ.

II — се задихати се, задувати се. —

6. задиктати (ce).

задаље прил. надаље, убудуће, за уна
пријед. — Данас ћемо косити у Драгаље
ву, а задаље како биде.
в. задиље.

загринути, -нем свр. насрнути, јурну

задвизити, задвизим свр. оснажити,

ти, загнати се. — Загринула она срдoбo
ља на ноликог чоека, па ка(д) га врашти,
љуштијо је ко кап.

ојачати, физички се опоравити. — Меће
у пркно колико море, па задвизијо да пуца
o(д) једрина.

загуљати, -ам свр. заложити преве

задељити, задељим свр. задријети,
затврдоглавити, застранити. — Ај и ти
попушти, шта си ту задељијо.

лик залогај. — Ама што си загуљо толику

гуку качамака, неће побљећ испре тебе?
загуњатити, -им свр. завунатити, за
руњатити, обрасти длаком. — Загуњати
ле су овце и нека град пада колико оће.
загустати, -ам свp. I 1. израсти густо,
начестати. — Тек се почо бријати, а бра

задиктати (се), задикћем (се) свр. в.
задактати (ce).

задиликтати, задиликћем свр. засви
рати (двојенице, дипле). — Како задилик
та, позлатијо се ка је наки!

да му загустала. Како су загустале звије
задиље прил. в. задаље.

зде на небу?
2. отићи предалеко у свађи. — Кад)
сам ја дошо, свађа је увелико загустала.

задњич м и ж 1. последња врста љу
ди, pђа људска. — Кад се задњич докопа

Млого си загусто са том твојом причом,

власти, ćеди и кукај. Има ли ишта црње за
ови јадни народ но кад га задњич води.

дај мало слади!
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2. најслабији квалитет жита, уроди
ца, тањич. — Ја ову задњич не би поново
развијо. Нема ту жита, то је све задњич.

задовијати, -ам свр. в. задавијати.
задрибатина ж онај који је задрт, за

2. бити непопустљив, затврдоглави

ти. — Ја му причам једно, а он заендеро
друго.

заéрити, заерим несвр. гледати ра
зроко, зрикаво, врљаво. — Заерило, и ни

сукан, тврдоглав. — Убило је стотину
Исусовије мука живљећи са наком задри

шта му не знаш куд гледа.

батином.

заложити, почети жвакати. — Само

задринцати, -ам свр. фиг. заспати. —
Задринцо је у девету. Чим наслони главу

зажвати, зажвем свр. 11. зажвакати,
што смо зажвали они пусти залогај, ка си
ну муња и пуче гром у сре средине вери
Га.

на узглавље, одма задринца.

в. дринцати.
задрмати, -ам свр. започети са град
њом, неким већим послом. — Ено Тешови

синови задрмали кулу на два боја. Да није
имо пара, не би задрмо нолики убо.
задуа ж 1. (л. asthma) астма, тешко
дисање у наступима. — Није кум Бошко

никуд кадар, гуши га клета задуа, Бог је
убијо.
2. непријатни мирис. — Однeкле дола
зи задуа на трули купус. Чујеш ли ти каку
задуy?

задулити, -им свр. заплешњивити, по
тегнути влагу. — Што упушти јечам, те
задули? Не осушисмо добро раж, па мало
Задули.

в. дулован.

задулићати, -ам свр. засати, сати (из
дојке, вимена). — Кад се овца ојањи, јање
се опpије на ноге и задулића.
в. дулићати, задућкати.
задућкати, -ам свр. в. задулићати.
заéгати, заегам свр. запјевати егају
ћи. — У пјесми: „Кад) заегам ја и мој ко
лега, 1 дигла би се цура да је легла.“ Заега

2. добити оток десни (о стоци). — За

жвала јадна овца, не море ни да пасе, ни
да пије, грота је гледати како се мучи.
II – се уклијештити се између зглобо
ва. — Зажвало ми се месо међ зглобове, не
могу крочити.

зажет, -а, -о радан, заузимљив, поне
сен за рад. — Моја ђеца су зажета у раду.

Зажет је за књигу, нема му краја.
заживати, заживам несвр. измудрива
ти, маштати, сањарити. — Све наког
ђавола зажива и у томе му пролази мла

дос. Не заживај ту, но засучи рукаве и не
што ради.

зажмирити, зажмирим свр. Заризика
ти, рескирати, одлучити се, ријешити се
на нешто. — Бијаше велика мећава и ми
ти, пости се твој оладијо, зажмирисмо
про Јаворка.

зажмуктати, -ам свр. произвести шум
при сваком покрету ногу кроз раскваше
но тло, у расквашеној и водом натопље

ној обући. — Обућа им се размелушила,
вода између прста зажмуктала, а они се
тресу о студени ко прут над водом.

в. зажмућкати.

зажмућкати, -ам свр. в. зажмукта

ше чобани са вр Трескавца.
6. егати.

заегијати се, -ам се свр. разгорети се,
распламсати се (о ватри). — Накланчаше
сувије дрва, па се ватра заегија.
заендерати, -ам свр. 1. започети рад
(обично тежи и дуготрајнији). — Заенде

tuи.

зазло прил. неправо, нажао, криво. —
Е да ти знаш како му је зазло што си му

претуријо камена с рамена! Није му зазло
на мали дијо, но му је зазло на кривидијо.
зазуpлати, -ам свр. зазвати, завика

ро Шпиро и копа подумијенте за кућу, не

ти, заграјати. — Ко но нако зазурла? Ур

ка му је са срећом.

небесно зазуpлаше сијелџије.
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заимаван, -вна, -вно 1. кућан, спосо

зајачатити, -им свр. добити снагу,

бан у стицању имовине, спретан при до

учврстити, оснажити се. — Ками среће

маћиновању. — Вико је заимаван, краја му

да сам зајачатијо, а нијесам но ороно и
ојадијо.

НČМа.

2. који је у вези са давањем зајма, који
радо даје зајам. — Заимаван је, свака му
час! Тражи коју пару од Неђа, он је заима
ВаH ЧОСК,

в. зајашачити.

зајашачити, -им свр. Зајачатити.
зајектати се, зајекћем се свр. 1. запла
кати углас. — О жалости се зајектала изј

запран, -рна, -рно плодан, родан, ко

свег) гласа. Лако се женском створу за

ристан. — Ово земљиште вуда, јез да је
кршевито, али је заирно ко иђе. Заирније
и самирније краве нијесам имала у ово
своје шесе година.

јектати и закукати.
2. Зајечати. — Прободе га нешто мећ
плећа, па се зајекта ко рањеник.

зајаглунити се, зајаглуним се свр, до
бити свјежину, бити свјежег изгледа. —
Она се зајаглунила, а поглај јој чоека: не
море слану дочекати.

зајбкнути, зајбкнем свр. зауставити
волове говорећи: јоч. — Чим размину
ждријело, зајокну волове у јарму, ćеде на
један камен и запали цингару.
в. јокнути.

зајагорити се, -им се свр. освјежити

зајбсати се, зајбсам се свр. зањихати

се, опоравити се, изгледати подмлађен.

се, заљуљати се, заталасати се. — Ка
скочик са пласта, он се зајоса, мишљак
претури се. Влетар дуну, горе се зајоса
ше, све се смрачи, би реко неста свијета.

— Зајагоријо се отко су му ђеца порасла.
зајагрити се, -им се свр. зарумењети
се. — Зајагрила се у образе, па се румени
ко јабука.

зајад прил. неправо, нажао, криво. —
Није ми, брате, зајад што причаш да си ми

зајмијо товар сијана, но ми је зајад што

в. Зајоцати се.

зајбцати се, зајбцам се свр. в. зајоса
ти се.

зајундачити, -им свр. забичити, оја

зајадлук м мука, осјећај нанијете не

чати. — Младо, незнавено, зајyндачило и
не зна ку(д) удара.
в. Зајунчити.

правде. — О великог зајадлука пресвисну
ла је, кукала! Нико не море нанијсти ве

зајунити, зајуним свр. 1. јурнути, на
валити, кидисати. — Шта си зајунијо,

лики зајадлук ко свој.
зајазити се, зајазим се свр, јавља се,

смела те света неђеља?
2. затврдоглавити, заинатити се. —
Зајунијо, па би од ината и главом кро зид.

причаш како си ми одржо живот.

поред осталог и у фиг. значењу, као: уто
лити глад или жеђ, задовољити нечији
захтјев, жељу. — Нит богата зајази, нит
сиромака нарани.

зајаприти се, -им се свр. зарумењети
се, зајапурити се. — Зајаприла се ко да
иж ње бије нека скривена ватра.
в. Зајагриши се, зајапурити се.

зајапурити се, -им се свр. в. зајапри
ти се.

зајарачити, -им свр. завладати, заја
хати, осилити. — Ђеца ме више не слу
шају, жена ми је зајарачила за врат, ето,

брате, шта сам доживијо.

зајунчити, зајунчим свр. в. зајундачи
tПи.

закадити, закадим несвр. ићи од куће
до куће у посјету или по неком послу. —

Шта си закадијо о куће до куће, није ти то
парокија.

закајачити, -им свр. закачити, заве
зати. — Ајекни слободно, ја сам закајачи
јо влачег за шуљ. Мореш ли некако зака
јачити ову жицу за ту алку?
в. закулачити.

закалабућити, закалабућим свр. 1. за
имати, стећи, обогатити се. — Закала
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бућијо доста стоке и са живи ко бег на Ер
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2. приокупити, приокачити, тјерати

испред себе. — Закалабућијо буљук оваца

закаочити, -им свр. нарасти прва
прољећња трава. — Чим мало закаочи,
пуштићу коње у сампас.
закапити, закапим свр. 1. понестати

и рано оћера на напој.
3. увелико одмакнути у започетом ра

млијека (код оваца, крава, коза), смањи

ду. — Закалабућили су са радом увелико:

вини овце закапише. Ка се овце стрижу,

још само да дигну кров и онда су на коњу.
в. закаламбућити.

оне о стра закапе.

закалајисати, -јишем свр. 1. окалаји
сати. — Ко ти је закалајисо ови казан? За
калајисо калајђија а да ко ће.
2. проћи поред, иза или око нечега, за
обићи. — Бљеште људи отале, ено Швабе
закалајисале про Војника, све ће не живе
поватати!

ти млечност. — На овој ђавољој грмља

2. засушити, дуго не падати киша. —
Нема кише има мљесец дана, но је закапи
ло да земља пуца.

закапити, -им свр. 1. поставити
сноп, љиљак (упресовано сијено) на гра
ницу, кладњу жита или пласт, стог си

јена. — Ја бик овијем снопом закапијо гра
ницу. Слабо си закапијо плас, струнуће
ти.

3. фиг. замазати, замаскирати, скри
ти. — Шћаше да закалајише оно што је

2. нанијети окапину на засијеч, нахe

реко, али се ćети изреке: кад се вареника

pити је попут стрехе. — Ка бидеш заси
јецо сијено, гледај нејли што боље зака

усири не море се проварити.

пити засијеч.

закаламбућити, закаламбућим свр. в.
закалабућити.

закаламутити, закаламутим свр. 1. за
мутити, узмутити, узбурљати. — Паде
велика киша, закаламутили се потоци ко
орање.

2. урадити што на брзину и било ка

ко. — Бијаше закаламутила наку чорбети

закарити се, -им се свр. забринути се,
онерасположити се. — Закаријо се и не
бијели зубе.
закасати, -ам свр, залутати. — Ђе
сте закасали тамо побогу?
закацупати се, -ам се свр. замазати
се, запрљати се. — Обриши се, ва(с) си се
Закацу по.

ну, нијесам о ње ни сркно.

3. завадити, унијети раздор. — Баста
њему закаламутити, то је чудо о чоека. Ко
је људе закаламутијо, нека раскаламућује.
в. каламутити.

закамењати се, -ам се свр. почети га

ђати камењем. — Ишо сам путем и одјед
ном се закамењаше ђаце, све једно другом
да главу разбије.

закачак, -чка м 1. кукица, кука. — Ко
ли сломи закачак од остви? Умијеш ли

оправити закачак на плетићој игли?
2. мјесто, предмет, дјелић нечега, чи
њеница и сл. за што човјек може да се
ухвати, закачи. — Не пењи се уста крш,
виш да нема ниђе закачка. Давија се она
поганчина око међа и вата за сваки зака
Чак.

закамлијекати, закамлијечем свр.
тражити што молећи, мољакати углас.

3. свађа, завађа, повод за свађу. —
Међ њима је избијо неакав закачак још од

— Ама шта си закамлијеко, добићеш све

СССНаС.

што је твоје. Није закамлијекала о добра,

заканути, -нем свр. раширити се ми

4. недостатак, грешка, пропуст. —
Наћиће ти накав закачак, па да ће га изми
слити. Ватају му сваки закачак, рђа иг
убила.

pис, замирисати. — Кад смо ушли у кућу,
закану нас мирис о кисела купуса.

закачкати се, -ам се свр. заглибити,
запрљати. — Ништа та друга не море ура

но од) велике невоље.
в. камлијекати.

Из лексике Пиве (село Безује)

дити што се неће закачкати. Што си се то

лико закачко, црни сине?
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2. запутити се, поћи. — Заковиљијо
по (о)вој мећави про Муратовице, неће се

6. КdЧКdiffiti.

корталисати.

заквалити, заквалим свp. изразити

3. изненада се разбољети, нагло за
слабити. — Јутрос је бијо на ногама, а ено
са заковиљијо.

захвалност, захвалити. — Не знам, црна
друга, како да се том чоеку заквалим.

заквалнос, -сти ж захвалност. — За
све што је урадијо за моју кућу и ђецу, ду

гујемо му велику заквалнос.
закланик м онај који је у тузи и болу.
— То је живи закланик за оцем. Црни за

в. заковрљити.

заковрљати, -ам свр. закотрљати. —
Заковрљо једну зипу, умало нас грдом на
грди.

заковрљити, заковрљим свр. в. зако
виљити.

кланик стално плаче и кука, никака му ја
Да Не МОЖ.

закланица ж она која је у болу, тузи,
жалости. — Сви изгинуше у тој тавној
ноћи, сем што оста она црна закланица.

закланчати, -ам свр. разгорети, раз

заковpцати, -ам свр, увити прамен
косе у коврџу. — Заковpцо косу у сто ко
врчица. Ђевојке угријаше наку жицу и
њом заковрцаше косе, не би г позно.
6. заковрџати.

буктати ватру. — Закланчали ватру, гри

заковрчити, -им свр. 1. запутити се,
поћи. — Заковрчијо и он) на мобу, а није

ју се и слушају како им Ноко гуди и пље

капацишћерати ни два маа. Ђе си заковр

ва Балканску царицу.

чијо без ужине, таван бијо?
2. осилити се, понијети се загледан у
се. — Заковрчила она тањевина и само се
овуда шепури. Нико не море заковрчити
ко рђа.

6. Кланчати, Кланџати, Закланџати.

закланџати, -ам свр. в. закланчати.
заклембесити, заклембесим свр. за
гледати се не мислећи. — Гледај испресе
бе, ку си заклембесијо” Заклембесијо у

олтар, па се не умије ни прекрстити.
заклечити, заклечим свр. 1. загради
ти собом пролаз, заклонити. — Помакни

мало главу, заклечијо си лампу, па ништа
не видимо. Склони се мало, заклечијо си
пут.

2. заузети простор стварима. — За
клечијо таван са лијесом, па не мож ни

заковрџати, -ам свр. в. заковpцати.
закблати, заколам свр. залијепити
љетилом (колом). — Ево сам ти направијо
колу о трешњеве смоле, па заколај пље
смарицу е си је сву ижџрко.

заколебати, -ам свр. започети какву
градњу. — Ено Пињови синови заколеба
ли стају о десе метара дужине.

заколоматити, заколоматим свр. 1.
почети

стављаши

коломаш

на

опанке

комин отворити.

заклонак, -бнка м заклон. — Дођи у
ови заклонак, ту те бије вљетрина.

закобељати, -ам свр. 1. закотрљати,
откотрљати. — Закобеља крљу сијена и
откотрља право на торину.
2. започети неки посао. — Закобељo

Стојан и увелико прави стају.
заковиљити, заковиљим свр. 1. баци
ти, хитнути удаљ (камен, дрво и сл.). —
Заковиљи каменом и погоди у врг банди
јерне.

(опуту, шпаг). — Ти ми заколомати опан
ке, а ја ћу иг наврнчати.
2. заобићи, ићи поред, иза или око не
чега. — Не знају људи пут, па заколомати
ли про Балаче.
3. причати изокола, нашироко, околи
шати. — Заколоматијо од) Кулина бана и
никако да каже шта оће.

заколумбарати се, -ам се свр. закови
тлати се, залепршати се, заголубаши се
(облаци). — Нешто су се облаци заколум
барали, могло би нај мало кише.

74

Светозар Гаговић

в. колумбарати се.

закољавити се, закољавим се свр. 1.
почети говорити брзо, жучно, са узбуђе

закоптисати, -ишем свр. кидисати,
навалити, прионути. — Закоптисо и копа,
оће душа да му испане.

њем. — Закољавила се она гњидица о чое

ка, оће да се удави.

2. заплакати јецајући, зацењујући се.
— Зовни то празно дијете, чујеш ли коли
КО Се За КОЉa B ИЛС).

в. закољедавити се.

закољак, -бљка м 1. (л. collum) пред
ња страна врата. — Коњ који има цвијет
на закољку највиша је чивтелија и за се и
за вамилију. Закла јарина по сре сриједе

зáкорак, -брка м 1. омлађена кора на
повријеђеном дрвету. — Ни ови јавор се
неће осушити, поглај како му је подишо
закорак.

2. ожиљак. — Има Јања један закорак
На челу. Остали су по њему закорци од
буботића.

зáкос м почетак косидбе. — За који
дан ће закос.

закочити, закбчим свр. 1. заустави

ЗаКОЉКа.

ти, спријечити продор (о вјетру). — За
2. рана нанијета од дивљачи (вука). —
Уцрво се гаран у закољак.

кочијо ćевер, ја се надам да ће преведри
ти.

закољедáвити се, закољедавим се свр.
8. Закољавити се.

закомадати, -ам свр. 1. закотрљати,
закотурaти, заваљати. — Нечија ђечина
закомадала камење нис окучи, не мош

прој да ти је мајка света Ђева Марија.

2. залопарати снијег. — И, како је
снијег закомадо, кукали га јади!
3. наломити, надробити, насјећи у ко

2. остати при свом, непопустити. —
Закочили трговци са цијеном и неће да
попуште ни за пару.

3. поткочити врат (о говеду). — Зако
чили бакови вратине, бучу, бацају земљу

про себе и само да се рпе.
закрбавити, закрбавим свр, усукати
се у чворове, крбе, кврге. — Имак нешто
стржеве шуме, али је закржљала и закpба

маде. — За вечеру закомадаше свега и сва
ВИЛa.
чега, па не знаш окле да почнеш.

в. закрбас.

4. загаламити. — Ка Симат закомада,

ни муа се више није чула.

закомотати, -ам свp. I увити, умота
ти, завити, обавити. — Закомотај товар
нину око главара, виш да се вуче.
II - се замотати се. — Ено се теле за

комотало, удавиће се. Змија се закомотала
око гране и шиче.

законџити, -им свр. учинити јело уку

закрбас, -ста, -сто крбав, крвргав, чво
роват. — Стави то закpбасто дрво у ва
тру, па нека гори.

в. закрбавити.
закрдити, закрдим свp. стећи већи
број стоке (оваца, коња, говеда и сл.). —
Кад му приспљеше ђеца, заима и закрди и

ено му данас пре овцама лупају два чакта

сним додавањем неког зачина. — Бијаше

ра.

законџила чорбу наком мирођијом, подр

закрендати, -ам свр. набрекнути, на
бујати виме од млијека. — Овцу продаје
јање, а краву виме, поглај је како је за

ли смо се једући.
закопитити, -им свр. бити непопу
стљив, затврдоглавити, остати при
свом ставу. — Ено колико је, закопитило
и неће да претвори, нако би му уши изгу
лијо.
6. Закопиштити.

закопиштити, -им свр. в. закопити
14414.

крендала. Измузи овце, закрендале су.
в. закречити.

закресати, закрешем свр. заградити
пут, пролаз крешом (претежно трњем).
— Ко је закресо пут, пси му тра(г) гонили?

Закресо стругу трњем, на гробу му ница
ло.

Из лексике Пиве (село Безује)

закречити, закречим свр. набујати,
набрекнути виме од млијека, закрендати.
— Закречиле овце, па им вимена попуца
ше од) млијека.
в. закрендати.

закрилити, закрилим свр. 1. заобићи,
захватити једном страном, крилом. —
Закрилиле су нам овце према Перову жи
ту, оће га свога сатpијети.
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2. почети падати (крупне капљице ки
ше, града). — Била је мирна и тија киша,
па наједном закрупња.
3. крупније мљети (брашно, кафу и
сл.). — Чим млинар оčети да је брашно за
крупњало, одмак привида наку виду и ис

по плоче поче сукљати ситно брашно, пре

кућом му вазда коло играло.
в. крупњати.

2. поставити ред (крило) дасака по

закpутати, -ам свр. постати круту

дну кровне конструкције куће. — Док смо
ми скувале и донијеле ручак, мајстори би
јагу закрилили стају са јужне банде. За

њав, снажнији, развијенији. — Мали су

крилијо је кућу лучевином.

зáкрмас, -ста, -сто непопустљив, за
дрт, својеглав. — Ви, ви покороње, како
је закpмас! Закpмасто је то створење и не
ће да претвори па Бог.

били ка су косили у долу, а са су порасли
и закрутали, не било рока.
6. Закpутуњавити.

закpутити, закpутим свр. постати
непопустљив, круто се држати реченог.
— Закpутили сељаци, неће да попуште у
цијени у вратише шиљеж кућама.

закрмачити, -им свр. запрљати, забр

закpутуњавити, закрутуњавим свр.

љати. — У, што си ово закрмачијо теку,
смели те јади Божи!

ојачати, заснажити, развити се. — Крко

закpмити, закpмим свр. остати непо
пустљив, задрт. — Бијаше закpмијо и не
ће да руча. Диш се отале, шта си закpми
јо!

закрочити, закрочим свр. 1. закорачи
ти ногом преко ужета (повоца, оглави,
ужета у вршају и сл.). — Енo Рисоња за
крочијо, дај неј ли га открочити.
2. засјести предуго на једном мјесту.
— Цијо дан закрочијо они лужоња, па не
ће да иде.

сво љето младије саљевака, па закрутуња
вијо, ко да је арач купијо.
в. закpутати.

закрчити, закрчим свр. 1. помакнути
влачег на јарму ближе јачем волу (кад су
волови ухваћени у јарам). — Закрчи јарам
према Прутоњи, јачи је.
2. Затурити руку иза рамена и из тог

положаја бацити камен. — Бацај камен
ђусто с рамена, шта си тако руку закрчи
јо.
3. препријечити пролаз, просторију и
сл. — Закрчијо пут, па не моремо прој.

закрпељати, -ам свp. I 1. окрпити ка
ко било. — Закрпељај ми мало ове гаће, не
могу ваки међ народ.
2. ићи полако, ситним корацима се
кретати. — Ко ли је оно закрпељо про
орнице?
П — се пристати уз некога, прионути.
— Закрпељала се она роспија уза њ ко кр
пСЈБ.

в. крпељати (1, 2).

закрупњати, -ам свр. 1. започети пре
пирку употребом ријечи које изазивају ве
ћу свађу. — Најприје су се нешто спо
речкали, док одједном закрупњаше и по
чеше један другог да сују.

закршак, -шка м простор око крша.
— Нешто поскакује поре самог закpшка.
6. закршељак.

закршељак, -љкам в. закpшак.
закудравити, -им свр. закржљати,
постати кржљав, неразвијен, слаб. —
Рано одлучисмо јањад о сисе, па закудра
више. Раније му бијагу ђеца закудравила,
па ка им надода ране ижђикаше, не био
им рока.

6. закудрати.

закудрати, -ам свр, в. закудравити.
закукљавати, закукљавам несвр. за
муцкивати, запињати при говору. — Ка
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прича, мало закукљава. Закукљава отко је

свраћати ко твојиг, а радо бик дошо да се

ЗНа М.

испричамо.

закукљати, -ам свp. I 1. закачити. —
Закукљај куком за ту грану и тргни.
2. заплести некоме ногу. — Закукља

заламан, -а, -о одламан са врха, заки
даван, ломљен. — Гора ти је ко чоек: зала
мана је и ломљена а стално расте.

му ногу и он сирома дрепи. Ка се јакате,

заламбати, -ам свр. 1. прековати,
превезати. — Како да заламбамо ову жи
јоку?

не смијете један другом ногу закукљати.

II — се парећи се остати дуже спојен
(о псима). — Закукљала се она кучетина о
јутрос и никако да се одкукља.
закулачити, -им свр. закачити. — За
кулачи куку за ту крљу, ајекни волове, па
ћеш је одма ишчупати.
в. докулачити, закајачити, поткула

2. окресати. — Заламбо си ово пруће
ко ни себи ни своме.

заламинати, -ам свр. зазвектати, за
чактарати, зазвечати. — Овце се попла

шише, чактари заламинаше, чобани запу
стекаше, сви се на ногама нађоше.

чити.
6. ламинати.

закумбурати се, -ам се свр. разгорје
ти се, запламсати се (о ватри). — Кадо
ста наложисмо сувије дрва, ватра се за
кумбура.

залангарати, -ам свр. почети бучно и
снажно лупати, тутњети, звати, гала

мити. — Нешто испре куће залангара, чу
ли ти?

закурчити, -им свр. затврдоглавити,
застранити, изгубити контролу над со
бом због неког јаког осјећања. — Шта си
болан закурчијо, па само гониш своје. И
он закурчијо, па гони пулитику.

в. лангарати.

залапандати, -ам свр. загаламити. —
Ништа му се не разумај: он зна залапанда
ти и ка треба и ка не треба.
в. лапандати.

закучица ж 1. кукица, закачка. — На
заласити, заласим свр. повући се у се
ти иглу сaмaрњачу са великом закучицом,
па љуцки окрпи стељу.

2. повод за свађу, задјевицу. — У ниче

му данас траже закучицу. Измислиће ти
они наку закучицу, то је љуцки милет.
залабрњати, -ам свр. забрбљати, за
лупетати. — Залабрња ерави Никодим и
унесе смуту међ људе.
в. лабрњати.

бе због осјећања стида, постидјети се.
— А ме виђе, одмак заласи. Не би он зала
сијо без неке.

залаугати, -ам свр. почети падати
(снијег са вијавицом). — Залаугало је, не
ће га престајати.
залачнити, -им свр. загладњети, из
гладњеши. — Залaчнило пашче, па се не

залагодити, -им свр. умањити, убла
жити, поправити, изгладити (оно што
је негативно). — Да не би паметног Вука

море налокати.

на па залагоди свађу, оћаше крв лећи.

здрав док је хладовине. — А за лада, за ла

пршајући крилима. — Бијаше се лептир
умртвијо, па залепира и одлеће.
2. покренути се лепршаво, живахно.

да, Миловане! Само што смо почели ко

— Чим виђе да монци пролазе на сијело, и

сит Јанко гракну: „А за лада, за лада!“, а

она залепира за њима.

за лада, за лада у изразу: јутарњи по

Стојан му на то одговори ко исзапете пу

шке: „А за лада, за лада!“.
залазан, -зна, -зно заобилазан, спу

тан, подаље од пута. — Залазно ми је

6. ЛаЧа Н.

залепирати, -ам свр. 1. винути се ле

в. лепирати.

залечити, залечим свр. 1. заклонити
собом пролаз, прилаз. — Пошени се, зале
чијо си људима пут.
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2. затрпати нечим одређени простор.
— Носи отле самарину, залечијо си њиме
ТаВаH.

залигурати се, -ам се свр. заклизати
се. — Залигураше му се опанци и дрепи.

зализати, залижем свp. страдати, по
гинути. — Зализо је ко Смаил-ага на
Мљетичку.

залијегати, залијежем несвр. 1. про
стирати се, протезати се, захватати,

обухватати. — Његово имање залијеже
од ове главице па све до на оно брдо она

мо, а моје имање залијеже од оног брда па
све до ријеке.
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заловpити се, -им се свр. постати
лијен, запасти у љеност, разлијенити се.
— Заловријо се и не мрда ис куће колико
ни међед из логе.
в. улoврити се.

залопарати, -ам свр. почети падати
(снијег крупним пахуљицама). — А је ли
залопарало, је ли?
6. лопарати.

залбпити, залбпим свр. одговорити
оштро, ућуткати, „запушити“ уста не
коме. — Она поганчина се свакоме наруга,
а ка му баба Живана спомену оглав што је
укро, залопи га тијем и више нит је ведри
јо ни облачијо.

2. изазивати пријатан укус, годити.
— О, како добро залијеже ова чорба.

залијек м 1. незнатна количина нече
га, врло мало, колико залијек. — Немаше
ни залијег брашна.

2. за тренутак. — Залијек ме не уједе
жела. Е кукала јој младос, залијек сам је

залудњи, -дња, -дњб који је узалудан,
залудни. — „Мој залудњи оду на Савину
воду.“ То што ја радим само је залудњи
рад.

залудран м онај који је нерадан, бада
ваџија. — Уватијо се са онијем залудра
НОМ И ПО ЧИТаB Дана СаЛаца.

нашла живу у сре средине намета.

залучити, залучим свр. 1. намакнути,
в. залијечак.
закачити товарнину (о самару). — Помо

залијепити, залијепим свp. I 1. слије

зи јој да залучи товарнину за крстине, шта

пити жито (о вршају). — Не врши брeкo
во жито, залијепићеш га.

си ставијо руке у џепове!
2. савити врх косе, закрчити (о коси

2. погинути, нестати, страдати. —

за кошење). — Пружена ми је коса, нудер

Залијепијо је несретник испо Волујака.
Трчи и не патише, а залијепиће долину ко

ми је мало залучи.

и сваки други.

те. — Има ли икака лијека за оно заљо
шче? Одведоше оно заљошче под Острог.

3. ућуткати, „запушити“ уста неко
ме. — Нека си му залијепила уста, позла

заљошче, -ета с умно заостало дије

заљусак, -ска м 1, љуска, ивер. —

ТИЛa TИ Се

Оскочи заљусак о дрвета и погоди у сре
П — се чврсто се везати за некога. —
Залијепијо се за ону бутру и са нема куд.
Нечије ждребе се залијепило за нашу ко
билу и неће никуд од ње.

залијечак м в. залијек.
заличити, заличим свр, уљепшати,
уредити, дотјерати. — Заличила је и
упаћила кућу, не би реко да је она.

залишити, залишим свр. поштедје

прозора.

2. месо које се заљушти приликом
драња животиње, месо остало при ко
жи. — Слабо брате дереш, ево ти остали
Заљусци ус Кожу.

6. Заљуштак.

заљуштак м в. заљусак.
замавењети се, замавеним се свр. за
модрити се. — Дуну ладна вљетрина, љу

ти, причувати, пружити заштиту. —

дима замавењеше усне, па дошле ко да су

Сна ме је залишила о сваког тешког рада.

трњине јели.

Залишијо ми је ђецу у свакој невољи, Бог
му дао свако добро.

замазлунити, замазлуним свp. скри
ти, прикрити, заташкати (обично скре
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ћући пажњу на нешто друго). — Кад они
мазлован

заљепоречи

и

замазлуни,

не

мош му знати ни шта ти мисли, ни шта
смљеpa.

6. мазлунити.

замала жзамлата, приглупа особа. —
Ожени се једном замалом, не треба му ви
ша куга но е.

заманице прил, у једном замаху, у
истом маху. — Он је заманице преćеко
дрво.

заманџукати, -ам свр. почети говори
ти неразумљиво (обично страним јези
ком). — Ја сва претpнук кад неко заманџу

замиритати, -ам свр. зарадити, за
служити казну. — Што је замирито, то је
и добијо.

замисо, -сли ж 1. мисао, намјера,
хтјење. — Кака му је то замисо, ни црни
ђаво не зна. Заумијо неку замисо и ћера
своје.
2. брига, зебња, стрепња. — Велика
ми је замисо што ми се оно дијете не ја
вља из војске.

замлата м и ж онај који је заостао,
примитиван, ограничен. — Шта ће замла
та но да слуша туђа уста е су његова пра
Зна.

6. За Млашина.

ка испо прозора.

6. манџукати.

замарињати се, -ам се свр. забавити
се, задржати се, зачамаши. — Замари

њак се берући јагоде, виш колико сам иг
набро.

замаштракати, -ам свp. сакрити,
прикрити, склонити, забашурити. — Оће
мене да замаштрака, е неће! Баста њему

замлатина м и ж в. замлата. — При
смрди ту, замлатино, неј нам још и ти со
JIИТИ Па МCT.

замлаћеник, -ика м онај који је при
митиван, ограничен, глуп. — То је такав
замлаћеник да не мореш вљеровати. Бијо
је и осто замлаћеник.

замлијечити, замлијечим свp. имати

замаштракати да очима својим не повље

млијека (о овци, кози, крави). — Постили

рујеш.
в. замаштракулаши, замаштрати.

смо све док овце нијесу замлијечиле.
замозгати, -ам свр. загаламити. —

замаштракулати, -ам свр. в. зама
штракати.

замаштрати, -ам свр. в. замаштрака
tти.

Ама што си замозго, проби нам уши! Чи

тај усебе, шта си наглас замозго!
замородавити се, замородавим се свр.
уморити се, заморити се, сморити се. —

замезграти, -ам свр. пустити биљни
сок испод коре. — Кад) дрво замезгра, ми
би сврнули кору о дрвета и направили ди
пле и борије.
в. мезгра.

заметати се, замећем се несвр. нахва
тати се (о скорупу). — Како се замеће
скоруп на овој ćеверовини? Замеће ко
иједне године досле.
в. заметнути се.

заметнути се, заметнем се свр, в. за
меташи се.

замиждречити, -им свр. зашиљити,
заоштрити, извести врх. — Дај мало бо
ље замиждречи ови колац.

в. миждрек.

Замородавијо се косећи, па увече жваће
варенику.

в. мородавити.

замородављен, -а, -о заморен, уморен,
преморен. — Замородављен је, не море ни
IIЈНеa TИ.

замотрљати, -ам свр. замотати, за
вити како било. — Замотрљај ноге у те
рите, оприштићеш се про Пишча.

замрсак, замрска м 1. завежљај. —
Пун јој је баул накије замрсака. Шта
имаш у овом замрску?
2. оно што је искидано, замршено, за
плетено, упетљано. — Понеси ови замр
сак ужета, море ти ваљати. Не вуци за но

гама те замрске пређе.
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замузен, -а, -о заостао, ограничен, не

заоблутати, -ам свр. почети бацати

просвећен. — Има десетеро ђеце, свако му
је замузено, да Бог сачува.

облуће (камење). — Заоблуто у говеда ко
да је поавето.

6. замузењак.

зáод м заобилазак. — Немој ић иза бр

замузењак, -ăка м заостао, ограни
чен, глуп човјек. — Није он замузењак, ка
ко изгледа. У онијег замузењака вазда је

бијо добар мал.

да, велики ти је заод.
в. заодан.

зáодан, -дна, -дно заобилазан. — Ода
вле до Унча је црни и заодни пут.

в. замузен.

замузолити,

заокачити, -им свр, затјерати, загна
-им

свр.

затворити

уста, не говорити ништа. — Замузоли та
твоја уста, док ти г нијесу други замузо

ти, потјерати без застоја. — Куд) си
заокачијо те браве, на јаде ти не дошло?

заоловити, заоловим свр. ућутати,
лили.

умукнути,

замулвијати, -ам свp. скрити, при
крити, заташкати (скрећући пажњу на
нешто друго). — Не пође ми за руком да
замулвијам његову бруку.

прекинути

причање,

плач,

крик и сл. — Заоловијо је језик за зубе, ни
клијештима му не би мого ријеч ишчупа
ТИ.

заорничити, -им свр. оставити њиву
замумуљити, замумуљим свр. уради
ти нешто како било. — На брзину смо за
мумуљили плашће, а у том паде киша. За
мумуљила качамак ко ни себе ни своме.

заневољан, -љна, -љно који произлази
из нужде, невоље. — То што радиш, зане
вољни је рад. Нема заневољнијег рада од

неорану, залединчити њиву. — Има више
о пе година како сам заорничијо њиву по
ре пута.

заотавити се, -им се свр. нарасти у
отаву (траву која набуја послије прве ко
шевине). — Паде киша па се ливаде заота
више, могу се одма косити.

Нерада.

занијекати, занијечем свр. 1. ућута

запалакарисати, запалакаришем свр.

ти, умукнути, престати причати. — У

увезати товар на коњу палакаријем
(ужетом). — Кад) сам гођ товаријо крље
сијена или сламе, вазда сам иг запалака

почетку је допиро нечи вигањ, а онда се
утањи, док сасвијем не занијека.
2. говорити: није, није. — Ама шта си

рисо да се не гингају.
в. палакарија.

ту све занијеко, ђаво ти га зачепијо? Ја га
нешто питам, а он занијеко, па све пона
вља: није, није!

запапричити се, -им се свр. поцрве
њети, запламтити у образима. — Запа

заништа прил. ни за шта, за џабе, ни

причи се ко да јој сва крв оде у главу.
запедељати, -ам свр. почети ићи сит

због чега. — Продо је шиљеж заништа.
Пољутише се заништа.

занкнути, занкнем свр. замакнути,
заћи (за, иза), изгубити се из вида. — Ено
занкнуше бурлице на југ.

занога ж окрајак земљишта, парцели
ца земље која је слична људској нози. —
Немам ти земље нако ону заногу поре
гробља.
заобзда“; се -àм се свр. почетšи се
19523 стi, to 2.
“Ata}. — Затвори врата од
1:5:15 i 3:2. “ “

“. . č. гове је за багала.

6. обадати се.

ним и отежаним корацима. — Бијаше ми
ова шћер мала, па би за мном запедељала
све про овијег њива.
в. педељати.

запенџати, -ам свр. завезати, умота
ти, увити. — ПIта си запенџала у те крпе
ТИНе?

в. Пенџати.

занеузнути, -нем свр. заимати, сте

ћи. — Запеузно је нешто мало жива и са.
богами, лијепо пролази.
в. запонсузнути.
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запиждрити, -им свр. загледати не
тремице, почети буљити. — Запиждријо

заплотак, -тка м простор око плота.
— Узми плетивачу и убери мало жаре око

у ону попишуљу, па му се чини да таке

ОНОГ За ПЛОТКа.

нема ку(д) сунце грије.

заповељати, -ам свр. 1. почети звати,

в. пиждрити.

зазвати, заграјати. — Ми смо сиђели,

ка(д) неко заповеља и све виче: заратило

запиктати се, -ам се свр. 1. засмијати
се, праснути у смијех. — Запиктала се па

се, заратило се!

јој све суза сузу стиже.
2. згуснути се, постати пихтијаст.
— Поглај како се чорба запиктала. Ка се

2. почети, започети, заподјести. —
Ено ђедо Милија заповељо кућу на два

цицвара окрене и запикта, кувана је.
в. запиктијаши се.

заповрнути, заповрнем свp. I. подви
ти, подавити, засукати. — Заповpни ру

боја.

ошинути, звизнути. — Ево вође је јучер
запиријо гром.
2. бацити, хитнути. — Запири каме

каве, дугачки су ти. Не умље оно белајно
дијете да заповрне ногавице но иг укачка
и ђаволиса.
2. повратити, поврнути, сузбити (о
стоци). — Заповрни тудијер ту јањад, ја
ћу дој да иг омрсимо.
3. заподјести, започети, заметнути

ном бе стрва. Оману га око себе и запири

разговор. — Ишли смо заједно до Горан

ш њим у грање.

ска и он би заповpно да прича једно те

3. запутити се, поћи. — Гојко је рано
запиријо за Жабљак. Ђе си то запиријо,

исто.

болан?

ди). — Паде велика киша па се заповрну

запитурати, -ам свр. обојити, офар
бати. — Запитуро сам ти баул зеленом

Ше ЛОКВањЦИ.

запиктијати се, -ам се, свp. в. запик
плаши се.

запирити, запирим свр. 1. ударити,

П — се накупити се, зачекати се (о во

заповршичити се, -им се свр. ухвати
ти се површице (о снијегу). — Ођа је сад)

питуром би реко је нов.
6. иишура.

ићи по снијегу ка(д) се вако заповршичи
|-

ло.

заплатити, заплатим свр. одужити
казну за учињени гријех, штету и сл. —
Заплатијо је за све што је урадијо и сад)

заподати, -ам свр. започети, покрену
ти (причу, свађу, рад). — Увече би поče
дали око ватре, слушали гусле и приче о

НеКа Се СЛaДе.

бојевима, а Дуле би заподо о женама.

заплеати, -ам свp. ићи са тешкоћом.
— Заплео сам нешто, нијесам, вала, никyj
кадар.
6. ti/tedt{{ti.

заплекати, -ам свр. 1. заградити како
било. — Заплекај мало стругу, само да ов
це не изађу.
2. закачити, заплести некога да пад

заподријети, заподрем свр. започети,
покренути, заподјести, почети. — Кад)
заподрије причати његове муке и невоље,
сви се заплакаше. Иван би вазда заподро
причати о попадији.

заподрцати, -ам свр. започети причу
(претежно из прошлости). — Дође Урош

ногу и Јашо љушти.

и заподрца причу Бог зна отка себе.
запоменути, запоменем свр. помену
ти, напоменути, подсјетити. — Рајко за

заплишити, заплишим свр. запутити
се, закрилити, „запливати“ кроз траву,

тога загусташе.

жито, купус. — Овце заплишиле про
јечма, само им главе вире.

запоњача ж дрвена мотка којом се
вратило на натри (разбоју за ткање)

не. — Појакаше се, па му Мрдо заплека

помену накав дуг, па ријеч по ријеч и око
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вакат, расло у невакат, и шта је друго мо
гло остати но запрлче.
запртљачити, -им свр. заплести, за

крпити, зашити како било. — Нејли ма
ло запртљачит рукав од) кабанице, вас се
ИЖЏрко,

в. пртљачити.

запорник м 1. онај који је заостао,
браше оног запорника да иг преставља у

запршкати, -ам свр. закопати сасвим
плитко. — Запршкава ко мачка говно. За

име свог села, куку мајко!

пршкај то цкло, да се ђечина не набоду на

2. сморен, „умородављен“, закржљао
човјек, — Живијо је у јаду и о јаду и осто

њ.

примитиван, ограничен у развоју. — Иза

вљечни запорник.

в. запорче.

запуктати се, запукћем се свр. 1. за
дихати се. — Није крочијо стотинак кора

запорожити, -им свp. везати једним
крајем ужета једног а другим крајем

ка, одмак се зазнојио и запукто.
2. засмијати се пукћући. — Ја причам
озбиљно, а они се запуктали, оће да се

другог вола. — Запорожи волове и доведи,

угуше.

па нека твог запрдивања.

в. порожје, упорожити.

запорче с в. запорник.
заправо прил. право, тачно. — Неће
ђедо казати ништа што није заправо.
запрегнути, запрегнем свр. обезмлије
чити, мање имати млијека (у оваца, кра
ва, коза). — Запрегнуше овце на овој гр
МЉalВИНИ.

запредати, запредам несвр. 1. упреда

ти (о пређи). — На прелу смо једне преле,

запунути, запунем свр. ујести змија.
— Стално сам викала: баци те вражије

игле и не боцкај ш њима на Благовијес е
ће те змија запунути, а она ко мене за
инат боцка и боцка, а сад) кад) је змија

запуну, ćети се мога сављета.
запустекати, -ам свр. заплашити ву
кове узвикујући: „А пус осто!“. — Кико се
попе на вр Плесма и из све снаге запусте
ка, а вуци ни да мрдну.

в. пустекати.

запућити се, запућим се свр. запути

неке плеле, а баба Петра је запредала пре
ђу за колане.
2. говорити нешто увијено, нејасно,

ти се, поћи на пут. — Лакше се младу за
пућити куд га ноге носе, но стару куд га

неодређено, мрмољити. — Вазда он не

Па Мет ВОДИ.

што запреда, мани га се.

збиљно причати. — Не умије ко Марко

запучити, -им свр. 1. ухватити воло
ве (у јарам). — Илија бијаше запучијо во
лове у јарам прије но су пијевци почели

нико да запреда.

ПЉеваТИ.

запркачити, -им свр. заградити, за
плести прућем или грањем како било. —
Запркачи котар прућем, док нећемо ли

2. запутити се, поћи на пут. — Најбо
ље је да рано запучимо за Жабљак. Нема
чекања но појаши дора и запучи ку се ићи

ОПЛе СТИ НОВИ.

Мора.

3. шалити се, измотавати се, нео

запркендати, -ам свр. почети прича
ти било шта. — Запркенда нешто да при

ча, па се предомисли и заћута.
в. пркендати.

запрлче, -ета с оно што је слабо одго
јено, заостало у физичком развоју. — Ово
дијете се родило у невакат, подизано у не

в. заврсти.

заранке прил. зарана. — Заранке спра
тите јањад, најела су се да им више по ча
пру не море.

зарђаница ж пушка зарђала. — Пошо
у рат са наком зарђаницом, а нема но два
МСТКа.
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заријевити, заријевим свр. почети ла

засијеч, -и жзасјечен, зарезан дио (о

јати, кевтати. — Пашчад заријевише, го

стогу сијена, дрвету и сл.). — Нудер дије
те донеси ону торбу да ужинамо, ено је на
засијечи.

веда забукаше, чобани запустекаше, наста
ЧИTalВ КаQ.C.

в. ријевити.

заријез м дебље или тамније задебља
ње на роговима преживара које одговара

годишњем расту рога. — Ако лаже коза,
не лаже заријез на рогу.

заријепити се, заријепим се свр. 1.
прионути, закачити се са нечим. — Ђе те

ђаво носијо крос ту ковражину, ето си се

заскорупити, заскорупим свp. I за
смочити скорупом. — Дај мало боље за
скорупи качамак, нећемо га јес вако не
СМОЧана.

П — се фиг. подгојити се, изгледати
ухрањен. — Крка изараменица, па се за
скорупила да јој образи пуцају.

заскочити, заскочим свр. ући, ускочи

вас заријепијо.

ти, упасти у шкрип, греду и сл. (о овци,

2. чврсто се везати, ухватити се за
некога. — Оно двоје се заријепило једно
за друго, Бог иг смео.

кози и др.). — Ено заскочили празови у

заровашити, заровашим свр. 1. не по

сл.). — Кад има доста засмока, ласно је

гредама, дај донеси уже да иг извучемо.

засмок м смок (сир, скоруп, масло и

спремити ствари по кући. — Немам вре
мена ни да колибу уздигнем, но смо је за

спремит ручак.

ровашили ко никад.

одвојено. — Има два сина и оба живе засо
бице. Неће нико заједно, но све засобице.

2. држати сијено у ровинама. — Заро
вашили нолико сијено а само што киша
није линула.
6. роваш.

зарожити, зарожим свp. (л. plerygium)
навући криласту навлаку у очи. — Заро
жијо ми је коњ и не види крочити.
6. рожац.

зарок м опклада. — Ево под зарок да
је вако како ја вељу.

зарумежити се, зарумежим се свр. за
румењети се, зацрвењети се, зајапурити

се (од узбуђења, стида, хладноће и сл.). —
Зарумежила се и не умије ни проговори
ти.

в. нарумеосити се, румежити се.

заруњатити, -им свр. обрасти длака
ма. — Заруњатијо ко мајмун.

засобице прил. 1. засебно, посебно,

2. узастопно, једно за другим. — Ај
три пута засобице изговори а да не погри
јешиш: раскиčеше ли ти се опанци!
засоврљати, -ам свр. оплести, окрпи
ти, увезати како му драго, немарно. —
Засоврљо сам пешес љеса, па нек иг, ва
љаће.

засрама ж срамота, стид. — Не море
га бит засрама кад нема образа. Безобра
зног и безочног није засрама ни о чега.

засрати, засерем свр. 1. нападати (о
снијегу). — О синоћ је засро снијег про Ја
ворка, не море се проћ нако са крилима.
2. урадити нешто рђаво. — Све је Ми
лашин својом причом засро и загрдијо.

застава ж облак кроз који пролази за

зарупком дебељушкасти дјечко. — У

лазеће сунце. — А пане сунце у заставу или
по засунцу, немој тако ти бог помого: да

пошалици: „Зарупко, зарупко, / широк ко
клувко, /зоријо се ширином, / ко јела ви

по прању или лупа брдило у ткању, немој

ти лаје секира на пању, одлијеже пракљача

сином.“

ни да ти ко износи про прага што му у за

засавардâчити, засавардачим свр. за
оштрити врх стога, пласта сијена дају
ћи му облик купе, савардака. — Засаварда
чијо плашће ко да ће му годиновати на

јам оћеш дати, нит пашчету уливати.

ЛИВа ДИ.

в. заседа.

застапица ж ситница којом се неко
изазива за сукоб, неоправдан разлог. —
Отко је дошла у та дом, стално је ставља
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в. зашапица, заштапица.

затавничити се, -им се свр. затвори
ти се између четири зида, осамити се. —
Затавничијо се у ону вићеpину, не треба

застиђе с онај који треба да се сти

му друга тавница.

ла застаницу међ браћу, црн траг од ње
осто.

ди, срами. — То је застиђе читаве рође.
Шу ту, застиђе једно.

засука ж 1. оно што је засукано, спи
рално, завојито. — Доћеро сам један то
вар дрва, све кврге и засуке.

2. особа својеглава, тврдоглава. — Са
засуком се не море изај на крај, па Бог.

засуруљати, -ам свр. 1. замотати,
умотати, увити, замрсити вукући. — Уз
дигни гете, шта си г засуруљо! Засуруљај
рукаве е ти сметају. Засуруља наку ђузину
дувана у новине и поче да одбија димове.
2. закуљати дим, засукљати. — Ено
засуруљо дим из Обренове колибе. Засу

руља дим исyгарака, мора се промијени
ти вријеме.

в. суруљати (1, 2).
засуручити, -им свр. пустити сурут
ку из млијека. — Млијеко је засуручило,
мора да му је неугода.

зáćajaк, -ајка м одсјај, сјај, бљесак. —
У саму зору виђесмо како про брда заи
скри засајак, те ти ми потрч тамо, Кад

заталаушити се, -им се свр. бити обу
зет осјећањима стида, постидјети се. —
Микан ћути, гледа испре себе, заталауши
јо се и пуши крџу.

затаслачити, -им свр. затесати дрво.
— Таман бијаг затаслачијо јарам, кад) на
иђе она маија.

зататулати, -ам свp. ићи трапаво, на
сумице, којекуда. — Мокри, презебли,
гладни зататуласмо про Милогоре право у
један збљег.
в. татулати.

затетичити се, -им се свр. обући се

уредно, педантно, затегнути одјећу, обу
ћу. — Затетичила се и забелензучила се,
па се увија ко гуштерица.
в. утешичити се.

затешчати, -ам свр, затрудњети, за
чедити. — Отпријед се никад није десило
да нека ђевојка затешча прије но дође у
дом.

затијок, -öка м задњи дио лобање, за
тиљак, потиљак. — Пипну ме у бабину

имаш шта виђети: колиба гори, пламен
лиже, а свезано пашче ЦИЧИ.

заседа ж облак кроз који пролазе зра

рупу и, овога ми нимета, рече: причувај
ови затијок, море ти ђаво прнути у њ. А ја
њему на то: нико нема раоник на затијоку,

ци залазећег сунца. — Оће ли панут сунце
па се у памет.

у заседу? Ако пане у заседу вријеме ће се
промијенити.
6. Застава.

зáćера ж 1. југов снијег, лапавица. —

Ојужило, оводњело, расквасило, засера,
крочити се не море.

2. масна и густа чорба. — Ставише на

затишак, -шка м мјесто које није у
вјетру, завјетрина. — Претурили смо тор
у затишак крај омара.
затонтати, -ам свр. 1. завезати, увеза

ти, примотати како било. — Затонтај
тим уpивцима око пласта и не преуређуј
што ти кажем!

трпезу пуну ћасу оне забере и ми ти бупа,
бупа док јој дно не виђосмо.
засерити, -им свp. I нахватати се
жутоцрвенкаста материја из зноја (ље

2. закрпити, зашити, запријечити на
брзину и како било. — Ево сам ти затонта

ла колијер от кошуље, па обуци ако де
Њa III.

ти у овчијем руну). — Овце су добро засе
pиле, па иг је ласно стрићи.
II – се нахватати се зној по тијелу. —

Ваздуги дан је копо, па му се сва леђа за
ćерила о зноја.

затоирачити, -им свр. засјести не
гдје, задржати се. — Затопрачили око
пријеклада, грију се и нагуђују, а она црна
ђеца дркћу поре врата.
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затравити, затравим свр. 1. насадити
косу на косиште (да пета легне под поде
сним углом). — Испружена ми је коса, ој

она заћулумила, остали нешто шапућу и

само се чује како мачак преде.
заћунути, -нем свр. в. заћанути.

ли ми је мало затравити? Дај нејли ми ма

зауглина ж мјесто у каквом углу. —

ло затравити косу, расплећак се ваком ко

Лако му је сеирити из зауглине, но нека

сећи.

дође на чистац.

2. фиг. изазвати пријатан укус дода
вањем зачина. — Затрави, бона, чорбу ста

зауиме предл. само у изразу у значе
њу: ради, због, у име. — Зауиме Бога, не

ријем скорупом, не море се вака сркати.
затрнити, затрним свр. заградити

мој гријешити душу.

трњем. — Затpнила она поган пут, пукла

посвадити се. — Заујале им се жене, па и
они, куку људи!

му паса погибија.
затрбцати, затрбцам свр. запрљати.

заујати се, -ам се свр. завадити се,

в. заујести се.

— Што си затроцо теку, глибоња?

затулити, затулим свр. 1. заузети
простор, учинити га неприступачним. —

Затулијо ждријело свозом дрва, па људи
не могу прој.
2. појавити се са сваке стране, масов
но се прикупити на неком простору. —

Бљеж да бљежимо, ено војска затулила са

заујести се, зауједем се свр. в. заујати
Се..

заукати, -ам свp. I заимати, стећи,
окућарити се. — Мал по мал па и он заука
Вели КО ИМа Ное.

II — се почети радити свом снагом,
без одмора, кретати се брзо. — Кад) сам
ја почо вријећ, он је бијо увелико зауко.

заукнути, -нем свр. зазвати неочеки

сваке стране.

затурити, -им свр. прећи поред, око
или иза нечега, некога, заобићи дужим
путем. — На мосту је стража, а ви затури

те около, сигурније вије.
затуцати, -ам свр. 1. закуцати, укуца
ти. — Не умије Стево ни чивију затуцати,
кад ти кажем. Затуцај ови колац што ду
бље у земљу.
2. ударањем заравнити. — Узми маљ
и затуцај мало они камењар.

вано, ненадано, завикати. — Ми седасмо
испре куће, кад) дијете заукну, помисли
СМО: НеКО СС ЗЛО ДеCИЛО.

заулити, -им свр. 1. почети хулити,
клеветати. — Свак живи ће реј да њена
уста никад нијесу заулила ни на кога.

2. мажући затворити пукотине на
улишту (о пчелама). — Гледо сам кад)
Дуња узе мало пљеве и глиба, додаде во
де, замијеша и заули улишта ко прави че
Лар.

затуцати, затуцам несвр. проклиња

в. улиши.

пти, клети. — Учинијо јој нешто нажао и

ca(д) му затуца и мљесто ђе седи.
заћанути, -нем свp. испустити, раши
pити непријатни мирис, смрад, засмрдје
ти. — Ау, шта но заћану, пи?!
заћојакати, -ам свр. потјерати гове
да вичући: ћаја, ћаја!. — Натрча воловод
ница поре снијежнице и Мируна заћојака
И СВЕГ ГЛа Са

в. заћојокати, ћојакати.

заћојокати, -ам свр. в. заћојакати.
заћулумити, -им свр. заћутати, за
мукнути. — Ђед ćеди, заћулумијо, баба и

заунути, -нем свр. раширити се усли
јед влаге, затиснути шупљине, саставе

(о дрвеним предметима). — Бадањ је до
бро зауно и сад) моремо метнути купус у
нб.

заупити, -им свp. створити у машти
представу о нечему и од тога не одсту
пати. — Алекса је заупијо да има јевтику
и о томе прича једно те исто.
в. Заутупити.

заурнебесати, -ам свр. загаламити. —
Шта си, болан, заурнебесо, дај се разуму?
заутупити, -им свр. в. заупити.

Из лексике Пиве (село Безује)

заушак, -шка м шамар. — Нико не зна
колико је он примијо заушака. Ако ти
опалим заушак звониће ти уво до подне!
зацаклити, зацаклим свр. застакли
ти. — Донеси прозор, па ћу ти га зацакли
ти. Нема ниђе сpче да зацаклим шкрљетке
прозора.

зацегељати, -ам свр. почети причати
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вељали сви углас, па ништа не знаш ко са
киме шта прича.

6. Зачавеiшати, чавелbаши.

зачаветати, -ам свр. в. зачавељати.
зачагељати, -ам свр. почети причати
брзо, џангризаво. — У млину бијаше зача

гељало нако мало, дебељушкасто, необри
Јано, ни чактало му није равно.

брзо, џангризаво. — Чим дође, одма заце
геља, уши нам проби. Не умије оно да
прича код други иксан, но зацегеља, Бог
га нагрдијо.

6. ЗаЧагљаши.

зачагљати, -ам свр. в. зачагељати.
зачајати, зачајем свр. задржати се,
забавити се дуго. — Ђе зачаја толико, Бок

6. цегељати.
ти свети Јован.

зациликтати, зациликћем свр. запуца
ти. — Зора није била ни опучила, а пушке

в. чајати.

зачакљунити се, зачакљуним се свр.

За ЦИЛИКТа Ше.

зацицварити се, -им се свр, добити
румену боју у лицу, подгојити се. — Крка
шта оће, па се зацицварила, само што не
пуца.

зацкварити се, -им се свр. прекрити

занијети се у причању, запричати се. —
Морам ићи, јадо, млого сам се зачакљуни
Лa.

зачакљунути, зачакљунем свр. зака
чити што, узети, искористити нешто

за себе. — Зачакљуну ли да ће и десе кила
масним слојем, умастити се. — Ласно је
зацкварити чорбу масном говедином, но

је зацквари беж ње.
в. цквара.

зацмолити, зацмолим свр. затвори
ти, заклопити. — Зацмоли та врата, сине.
Мали кучкеш би зацмолијо капке, ко чини
Да СПа Ва.

зацукати, -ам свр. 1. укуцати. — Не
умије мој Перо ни чивију зацукати, а ти ој
да ти направи калуп за опанке.

2. ударајући изазвати лупу, дати знак

соли?

в. Зачакнути (1).

зачакнути, зачакнем свр. 1. прибави
ти нешто, домоћи се, узети за себе. —
Почо рат, војска оступа, народ купује со,
жито и ја ти, у оној гужви, зачакнем мало
соли и евове цревље.

2. закачити, намакнути, натаћи, спо
јити (куком или сличном направом). —
Зачакни уже за ту пречагу, шта си се туј
удрћијо?

3. додирнути, окрзнути. — У рату га
куцањем. — Око поноћи зацука неко ис
пре куће и ми се сви нађосмо на ногама.

мало зачакно гелер и са на то прима грдне

3. потјерати, ради лучења, јагњад из
оваца вичући: цуке!. — „Цуке, цуке!“, за

паре.

цука Неда, и јањад се излучише из оваца

зачабулити, зачабулим свp. искори
стити, уграбити. — Једва сам зачабулијо

зачарлијати, -ам свр. почети пирити,
запухати, задувати (о вјетру). — Зачар
лија вљетар и некако развијасмо јечам.
зачекати се, -ам се свp. сакупити се,

сто кила уpметина. Нијесам вала зачабу
лијо ни један једини залогај од преврату

слити се, заврнути се (о води). — Стави
коју калицу испо стрее неће ли се зачека

шć.

ТИ МаЛО ВОДе.

И одоше у котац.

в, учабулити.

зачавељати, -ам свр. почети живах
но и брзо говорити, зачаврљати. — Зача

в. зачакљунути.

в. заврнути се.

зачепи речца само у изразу, са значе
њем: наведе. — Ђаво ми га зачепи, па про
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говорик, а могла сам бес тога. Враг ми га

Сунце упекло да оба ока стркну, а он се

зачепи, те узвикнук: бљеште!
зачмарити, -им свр. утонути у дриje
меж, заморност, учмалост. — Отприје

зашамијо, нек му је на здравље.
зашапица ж ситница којом се неко
изазива на сукоб, повод за свађу. — Чувај

су монци пљевали да све горе јече, а сад)

се оне погани, изнаће каку зашапицу само
да се посвађа.

све нешто зачмарило, ко да ни слане воде

није пило.

в. засталица, зашташица.

зачупити, зачупим свр. бити чупав,

зашврачити, зашврачим свр. 1. зани

неошишан. — Ошишај се, шта си тако за

јети се неким или нечим. — Зашврачила

чупијо?
заџагарати, -ам свр. 1. почети бучно

за њим, па ни шта види, ни шта зна, ками

причати, загаламити. — Шта сте заџага

јој у памет.
2. ићи погрешним путем. — Не иди

рали прије зоре, Бог вас клео ако га иђе

протијег жита, шта си туда зашврачила?

зашепица ж ситница. — Радије бик

ИМа.

2. зазвечати, заклепетати, зачакта

пластила но што се по ваздан носим које

рати. — Заџагараше нечи чактари испре
буљука и пренкоше у катун.

какијем зашепицама.
зашетљати, -ам свp. исплeсти, закp

в. нагарати.

заџамалити се, -им се свр. запустити
се, занемарити се (о облачењу). — Нико

пити, зашити како било. — Зашетљај, за

петљај, окрпи, прикрпи, па јопет кољена
ГОЛа.

6. шетљати.

чоека не море заџамалити но он сам.
6. Џамала.

заџангарати, -ам свр. почети џанга
ти, гласно причати, разбрбљати се. —
Чим учитељ заврши час, ђаци заџангара

зашишикати се, -ам се свр. обмота
ти се, обавити се, завити се (у нешто).
— Зашишикај се поњавом иза леђа, поме
Те се.

ше и излећеше и школе.

заџогељати, -ам свр. почети бучно
причати, препирати се. — Мирно су се
прстенали, док одједном заџогељаше, ми
шљак лећи ће крв међ њима.
заџблати се, заџблам се свр. обући се

у рите, дроњке, „задроњати се“. — Оста
ријо, ојадијо, заџоло се, тешка је и земља
која га наког држи.
в. Џола.

заџомpгати, -ам свр. почети говори
ти неразумљиво (обично страним јези

зашкамутати, -ам свр. почети шка
мутати, цвичати, скичати, штекташи,

мрмољити. — Нешто у јами зашкамута,
баш ко мачад.
в. шкамутати.

зашкéрити, зашкерим свр. загледати
се не мислећи, гледати полузатворених

очију. — Зашкерило и гледа у сунце. Шта
си зашкерила очима, стријела те раскочи
ла?

в. шкерити.

ком). — Неки људи заџомpгаше, ми се по

зашкогрљати, -ам свр. зачегрљати,
зачегртати, зачангрљати. — Само што

гледасмо, слегосмо раменима и тако оста

заспак, зашкогрљаше миши испо кревета.

смо гледајући један другог.

зашкопорати, -ам свр. 1. почети бри
дјети, свpбјети, запецкати. — Нешто ме
зашкопора по леђима, ој ли ме почешати?
2. појавити се прохтјев према нечему.
— Зашкопорала му гузица на цицвару и ја.
ти не бидем лијена па му је зготовим.
3. доћи у стање које изазива радозна
лост, бити радознао. — Зашкопорало ме

в. Џомpгати.

заџбрати, заџбрам несвр. мусти мли
јека у изобиљу. — Имају велики мал, па
заџорали и музу ко у сретне године.
в. Џорати.

зашáмити се, зашамим се свр. увити
шал, мараму или какву крпу око главе. —

Из лексике Пиве (село Безује)

нешто, па све питам: ко је направијо ко
пиле у оној Круновој кривoнoги?
4. почети грепсти, копкати. — За

шкопорала по ламетини и неће да преста
не, у причу јој било.

зашбкати, зашбкам свp. I испсовати,
нагрдити, наружити. — Што тако зашо
ка чоека ни крива ни дужна?
П — се запрљати се, углибати се. —
Ђе си се тако зашоко, за име Божије?
в. зашокаћити, шокаћити.

зашокаћити се, зашокаћим се свр. в.
зашокати (П). — Она јадна ђеца зашока
ћила се, па нити се умивају ни обувају, а
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збљагња прид. ж која треба да се
ојагњи, сјагња. — Овце су се мpкале ис

пре Томиндана и све су збљагње.

збончити, -им свр. неквалитетно и на
брзину истећи, скувати, умијесити. —
Збончила си ову уpметиновачу, не море се
jeс. На брзину запретак љеб у ону шупра
гу, па се збончи и подбучи, нећу се од ње
га вајдисати.

збунтати се, -ам се свр. 1. осјетити
малаксалост, клонулост, изгубити снагу,

онемоћати. — Само што сам ćела, збунта
Ми СС.

СВаКО КО О ПаРЊá ОДВаЉeНО.

2. почети се облачити, наоблачити
се. — У сре подне збунташе се облаци,

зашокељати, -ам свр. закрпити, окр
пити, запријечати како било. — Зашоке

ули киша а онда се разголуба.
збурвати се, -ам се свр. сурвати се,

љала сам ти чарапе, док нећу ли нове

развалити се, соргати се. — Кад им
умрије отац, све им се збурва. Не мошту
дај прој, збурво се зид.

оплсс.

6. шокељати.

в. збурдати се (1).
збурдати се, -ам се свр. 1. сурвати се,

зашотљати, -ам свр. окрпити, опле
сти, исплeсти како било. — Дај ми те га
ћетине да иг мало зашотљам.

заштапица ж в. застатица, зашапица.
заштрикати, -ам свр. заковати дрве
не летвице дужином преградног зида. —
О јутрос смо заштpикали чатму и доста ко

соргати се, срушити се. — Нема о школе
ништа: збурдала се клета.
2. згрушати се, згрудвати се, згусну

ти се, укварити се (о млијеку). — Прође
она вљештица кроз овце, па се збурда ва
реника.

ЛaДНе ВОДе.

в. збурвати се, убуpдати се.
збурљати, -ам свр. урадити како би

в. штрикати.

зашушак, -шкам загонетка, тајна. —
Зашушак ми је бијо како се он тако брзо
обогатијо. Вала ми је зашушак ко ли наве
лега ону гњидицу да проси попову шћер.

ло. — Збурља наку чорбетину од кумпије
ра, не би је срко да су ми дошле виле очи
Ма.

збуцати се, збуцам се свр. 1. збуљука
збагрити, -им свp. истећи или скувати
како било. — Лако је њој, само збагри за
ручак шта било и нико јој не каже ни дур,

ни бре.
в. багрити.

збатргати, -ам свp. саћи са напором.
— Издале ме пусте ноге и једва збатргак
нис те странчине.

ти се (о говедима). — Чим омирисаше
крв, говеда се збуцаше око стрвине и по
чеше да се криве.

2. сакупити се на једно мјесто. — А
доприје глас да се Турци примичу, сво се
село збуца испре цркве.

звекернути, звекернем свр. ударити,

в. збатрљати.

млатити, распалити. — У оној тутњави
звекернем ја њега, звекерне он мене и ни

збатрљати, -ам свр. в. збатргати.
зблизна прид. ж која носи двојке (нпр.

ко никоме није дужан осто.
звиздореп м онај који је лакомислен,

јагњади). — Калоперка је и ове године

незнавен. — Какав је они звиздореп, зви
знула га змија међ оба два ока.

зблизна.
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в. звиздорепа.

звиздорепа ж в. звиздорет. — Оће зви

згрљапити, згрљапим свр. обухвати
ти једним захватом руку. — Рашири оне
ручуљине и згрљапи навиљак сијена.

здорепа у све нити.

звијук м који је лакоуман, вјетропи
раст, несталан. — Приčеди ту звијуче је
дан и не лабрњај кате нико ништа не пи
Та!

звијукача ж. 1, в. звијук. — Виђело се
да је звијукача а је доведена у та клети
дом.

2. немирна овца. — Неће сингава зви

јукача да примири нако би је спутијо у
све четири.

звркнути, звpкнем свр. брзо проћи,
пројурити, одлутати. — Он је још лакац

згромити, згромим свp. изгрдити не
кога оштро, бурно. — Не пуштају забран
док те Грубан није згромијо.
згрбњити се, згроњим се свр. згусну
ти се, добро понијети род (о биљкама).
— На овој ођи жита су се згроњила, не би
ло рока!

згрцнути се, -нем се свр. смучити се,
згадити се, осјетити одвратност, иза
звати повраћање. — Кад уљегосмо у со
бу, задану нас накав смрад и мене се згрц
ну.

на ноге кад онако звpкну.

в. згрштити се.

звpндати, -ам свр. причати којешта.
— Не звpндај ту, но мучи!

звpца ж она која је хитра, живахна.
— Ама понтај се звpце и њене катавасије.

звpцати, -ам несвр. погледивати,
„глеђколити“. — Иде ку(д) га ноге носе, а
очи звpцају.

звукнути, звукнем

свр. произвести

звук, одати звук. — А нешто звукну, ко
мити наћулише уши и поскакаше.

згаланцати се, -ам се свр. в. загалан
цаши се.

згибеније с погибија, несрећа. — Тако
згибеније, ко што је њега задесило, не до
Бог ником мом.

зглајзати, -ам свр. фиг. бити лишен
положаја у власти, имати неуспјех. —
Био је велика патарица у овштини све док
није зглајзо. Имо је велико имање док ни
је почо да тргује стоком, а онда зглајза и
све ђаволиса.

згрампати, -ам свр. шчепати, зграби
ти, докопати. — Неће ништа да учи, но
чим дође и школе, згрампа комадину ље
ба и излети у ђирање.

згрштити се, -им се свр. в. згрцнути
Ce.

згугуљити, згугуљим свр. 1. стрпа
ти, садјести како било (о сијену, слами и
сл.). — Е како је згугуљијо сијено, синуло
му поре главе.

2. увити, згучити, згрчити под пазу
хо. — Згугуљијо нешто у завежљај и чува
ко да је злато.
в. згутољити.

згугучити се, -им се свр, шћућурити
се, згучити се, згурити се. — Киша лије
ли лије а он се згугучијо испод букве и
чува браве.

згудалити се, -им се свp. савити се,
повити се, усpтити се као гудало. — Уби
ло га стотину јада кро живот, па се згуда
лијо, би реко га земља вуче.

згузељати, -ам свp. саћи са напором,
гегајући. — Вала сам једва згузељо низ

ове проклете џоce, џомбосале се.
згуремати, -ам свp. I стрпати, садје

в. зграмтити.

сти, снавиљчати како било (о сијену,
слами). — Само мало згуремајте ровине
да иг не залије киша, па нека иг.
II — се згомилати се, попадати једно

згрампити, -им свр. в. згрампати.
зграна ж помама, лудило, помахнита

чи згуремаше се, мишљак нико жив оста

лост. — Размини га, видиш ли да га је
уватила зграна.

на друго (о људима). — У оној гужви и ту
ти неће.

згутољити, -им свр. в. згугуљити (1).

Из лексике Пиве (село Безује)

здéкати, здекам свp. I истећи, скувати
како било. — Здекала велики саксијан ље
ба, не би га јео нако да ми је од глади до
ШЛа Душа у КОТалац.

П — се угојити се преко мјере. — Све

што је било љевше у тој кући, све је он
метно у врат, па се здеко ко рањеник.
в. Здендати.

здeндати, -ам свр. в. здекати (I).
здендерити, -им свр. привезати, све
зати. — Здендеријо коња за плот, па лего
Да СПава.
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Мени се чини да се Цака мало здрнула а
јој чоек погибе.

здуија ж крупан, висок, трапав, гло
мазан човјек. — Колика је она божија Зду
ија!
в. стуија.

здуланути, здуланем свр. дати се у
бјекство, нестати, изгубити се. — Нико
и не виђе ку(д) дуванџије здулануше, а
спазише поћеру.

здумпати, -ам свp. стрчати, саћи низ
стрмен. — Кад нас дивокозе виђоше, од

здигнути, -нем свp. спртљати са пла
нине, из катуна. — Застуђе млого рано, па

мак се здумпаше нис точило.

ове године здигосмо у зијане.

маман, сулуд, усукан, непокоран. — Све

здyовит, -а, -о бијесан, суманут, по

здимити, -им свр. отворено и јасно

причају да е Зарије здуовит и да га збок

рећи, скресати око у око. — А што ти шће
да онако здимиш чоеку брк у брк“?

тог неће ђевојке. „Како то здyовит ли
ле?“, упита дијете. „Па, ако се дијете роди
у опни, опна се мора одмак уштавити и

здипити, -им свр. 1. побјећи, утећи,
изгубити се. — Здипијо је у шуму прије
но су поћере стигле у село.
2. украсти, дићи, присвојити. — Зди
пиће та из очију, но се у памет.
в. дипити.

чувати, и то ће дијете бити вазда у добру
и са срећом, а ако се опна баци, онда ће

оно остати здyовито“, рече баба и настави
да преде.

здyрипати се, -ам се свр. 1. спотакну
ти се, посрнути, пасти изненадно. — Ла

здољети, здолим свр. нагло ослабити,
остарити, смршати. — Нема од| Шећа

ко се стару и нејаку здурипати. Здурипа

на ништа, здолијо је и изнемоћо, не море

се имати шта од њега дићи.

ишчекати прву слану.
в. издољети.

ми се кљусе низ оне окучи, мишљак неће
2. саћи низ стрмину. — Ја се, вала, не
могу здурипати нис ту странчину, па ка

здражити се, здражим се свp. скупити
се у буљук, у гомилу (о стоци). — Што ли

би о мене свијет зависијо.

ми се овце здражише, за име божије?

но, запутити се. — Здућијо је за Црквице
из деве бијелије зора.

здренути, -нем свp. сазрети, зренути.
— Жита ће брзо здренути. Неће он никад

здућити, -им свр. отићи некуда жур

зевкали прил. лако, угодно, мирно,

здренути.

без тешкоћа. — Зевкали му, па се румени

здрнбв, здрнова м онај који је у стању
душевних сметњи и патњи. — Они не

у образима ко јабука.

сретни здрнов све нешто прича сам са со

зевкли прил. в. зевкали.
зевнути, зевнем свр. мало заспати,
тренути, дремнути. — Ај ти мало зевни,

бом, белај му живот понијо.

здрновит, -а, -о који је са патњама и

6. ЗевK/11t.

душевним сметњама. — Ни сам не знам

док неће ли и ручак приспљети.

како она црна жена изви вијек са оном

зелембаћ, -ăћа м 1. (л. Lacerta viridis)
гуштер живозелене боје. — Не загризај за

здрновитом засуком.

здрнути се, здрнем се свр. бити у

зелембаћа е ће ти скочити за врат, па се

стању душевних сметњи и патњи које

неће отле скидати док не посеш деве ко
била.

нијесу израз душевне поремећености. —
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2. фиг. онај који има зелене очи. — Е
те твоје зелене очи, зелембаћу ли, зелем
баћу ли!

зеље с 1. (л. Urtica urens) коприва. —
Дај, бона, убери мало зеља. У пјесми: „Зе
ље моје зелено, / срце моје весело, / не је
дем те о глади, / но те једем од сласти.“
2. назив за дуван лошег квалитета. —
Ојли запалити од овог зеља?

в. назликати се, одзликати, прозлика
iти.

зло прил. неправо, нажао, криво. —
Зло ми је на тебе што ми се нијеси јавијо
ка си пошо у тазбину.

злобер м љетина лошег квалитета
(жито, трава, воће). — Злобер жито,
празно сито. Злобер зрно, брашно црно.
в. Злоберица.

земаниле прил. некад, у своје вријеме.

зловидан, -дна, -дно неизгледан, не

— Земаниле је бијо најачи чоек у ове наше

развијен, ненаочит. — Сна ми је на очи

крајеве.

зловидна, а у души је чоечна ко иједна.

зивит м (тур. zift) никотинска смола
настала при пушењу дувана, зифт. — У

сан, наиван, жутокљунац. — Дошо накав

лицу је црн ко зивит.
6. Зивши.

зивт м в. зивит.

злојеб м онај који је незрио, неиску
злојеб да расијеца реквизицију, а не зна
ни слину отријети.
в. Злојебица.

ради и што море и што не море, док не зи

злојебица ж в. злојеб.
злојутро с зла ура, зло јутро, несрећа.
— Није њему добројутро, но злојутро, е
му гром кућу изгоре. Не бива злојутро

јене коно пиле.

свако јутро.

зијенути, зијенем свр. умријети, из
дахнути. — Мучим се вако док нећу ли
зијенути, у над Бога. Они црни роб сека,

зиндати, -ам несвр. 1. звати у сав
глас, позивати. — Неко зинда и шуме, ја
ВИТе СС.

злокотлокрп м онај који лоше ради,
крпи, калајише, слаб мајстор. — Ајде, ђе
цо, ко ће од вас више пута засобице изго
ворити да не погријеши: Ја виђок злоко

2. бити празан, зјапити (о кући). —
Побљегоше у збљег да спасу главе о Шва
ба и оставише кућу да зинда ко кака пе

тлокрпа, ђе носи котлове злокотлокpпове
и са њиме троје злокотлокpпчади, ђе крпе
котлове злокотлокpпове

ћинчина.

в. Злокотлокpпче.

зиндаћ, -ăћа м 1. мјесто каменито и
неподесно за обраду. — Неј зар орати они
јадни зиндаћ? У овом зиндаћу нема ни

злокотлокpпче, -ета с дијете које учи
занат (лимарски, обућарски, и сл.). — Не
ће се јесис котла кога крпи оно метиљаво

травке.

злокотлокpпче.

2. кућа неуредна за живљење. — Живи
у наком зиндаћу, пашче би цркло.

зипа ж омањи камен (обично рапав).
— Пасај се ти њега, е ће ти разбити главу
зипама. Баци ту зипу, џенабете један!

в. Злокотлокpп.

злокрп м рђав мајстор (занатлија).
— Дође накав злокрп, па ми окрпи и ојади
казан, боље би било да сам га бацијо нис
Караказан.

злед, -и ж киша са ледом, градом (не

злокрпљевина ж оно што је лоше

вријеме). — Велика је грмљавина и тутањ,
само нек се размине безледи. Стави на
праг мало соли и љеба, дако злед мине.

урађено, окрпљено. — Нема од овијег ље

зликати, зликам несвр. јурити, трча
ти тамо-амо, обијати којекуда. — Сво
драго љето је злико за козама, док је с но

ка, зломузница. — Смакнућемо ону бљеку

гу спао.

са ништа но злокрпљевине.

зломљека ж она која даје мало млије
зломљеку е од ње нема никаке користи.

злоподижан, -жна, -жно који слабо је
де, пробира храну, има лош апетит, који

Из лексике Пиве (село Безује)

се са тешкоћама подиже. — Ђеца су јој
злоподижна, па је око њиг убило стотину
живијег јада.

злопутити, -им несвр. ићи, путовати
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зуботрити, -им несвр. причати полу
гласно, кроз зубе, неразговијетно говори

ти. — Вазда он нешто гунђа и зуботри, то
му је у крви.

злопутица ж рђав и слабо проходан
пут, беспутица. — Ништа чоека не море
сморити ко глад и злопутица. Ово није

зуквас, -ста, -сто затворено сивкасте
боје. — Има једну зуквасту кобилчину а и
она му је мрчава ко сува грана.
зукнути, зукнем свр. 1. „пронијети“
глас. — Е, та њијова несрећна љубав зук

пут но злопутица.

ну селом ко гром.

лошим путем, беспућем. — Сву ној смо
злопутили про гудура и обијали китину.

злородица

Ж љетина лошег квалите

та, лош род. — На овој злородици морали
смо смакнути и велике волове.

злосаница ж несаница, рђав сан. —
Уватила ме злосаница, па проводим ноћи

2. виснути, сијевнути, штрецнути (о
болу). — Некакав ђаво ми зукну у уво, оћу
д умрем од бола.
3. доспјети у стање сазријевања и по

годности за употребу. — Пробери о тијег
крушака мркаљуша које су зукнуле.

у јаду и размишљању.

зумба (г. мн. зумби) кружно удубље
злотâличан, -чна, -чно који нема сре
ће, успјеха. — Роди се неко злоталичан и
то га прати све до гроба.

злотравица ж слаба трава. — Нема се
Ове ГОДИНе ШТа ПОКОСИТИ Нако неке Зло

травице.

зокне ж мн. (ген. зокáна) (нем. Socke)
кратке женске чарапе (до чланка). — У

ње у ноздрвама коња. — Стари људи ка
жу: не купуј коња коме је зумба на бије
лом пољу ноздрве, е ће бити кратког вије

ка, но оног коме је зумба на црном пољу.
зундати, -ам несвр. лутати, ићи које
куда. — Слего се свијет на пазару, а пан
дури зундају, ко да на њима вас свијет
стоји.

пјесми: „Ова цура црне косе, 1 бирани је

зупкати, -ам несвр. грицкати, гристи,

монци просе, И на ногама зокне носи, / де

грицколити. — Савијо главу стари и ислу

лија се и поноси.“

зона ж слабо наливено зрно жита,
тањич, уродица у житу (кукољ и сл.). —
О зоне се не пече погача. Натакни коњу

зобницу те зоне, па ако ће нек зобље.
зонљив, -а, -о који се односи на зону.
— Овог љета жита су млого зонљива.

збром прил. силом, на силу. — Немој,
болан, радити зором, но овладом.

зоћ, зоћам трбух, стомак. — Није ње
му празан зоћ кад онако запрдује.
зубалица ж злобна, завидљива, пако
сна, заједљива особа. — То је ништа
створ, подмукла зубалица што иза леђа
све нешто ћућколи и глођија.
зуботка (г. мн. зуботака) жријетка и
слабо одрасла трава, травчица. — Ска
лајисо овце ђе нема ни једне једине зубот
ке. Све спржи свети Илија, не оста ни зу
ботке.

жени ратник и зупка комад суве јечмени
цć.

зупколити, -им свр. в. зупкати.
зурлати, -ам несвр. 1. луњати, база
ти, ићи без одређеног циља. — Сваки сва
коветни дан та чоек зуpла по овијем гла
вичинама, баш ко да је судрнут.
2. гласно говорити, галамити. — А
што толико зуpлаш, оће ли те бити. Нау
чило да зуpла, па се о тога не море отара

сити док је гођ жив.
3. гледати неодређено, тупо, мутно
пиљити. — Вазда она зуpла и мотри, ками
јој у празну памет.

зуpлбв, зурлова м онај који лута, лу
ња, галамџија. — Не разумај се зурлову
колико ни лањском снијегу.

зучка ж сплетка, смутња, испредена
прича. — Чује се зучка по село да је Толе
и јаде изигро вола на картању, ками му у
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дом. Зучка данас, зучка сутра и та зучка
море чоеку дој главе.

И
и предл, из. — Ено поп дошо и Шавни
ка. Јутрос) се јавијо Марко и Жабљака.

дите, док се мало не ижигате. Ижиго се
радећи сво љето.

ижљемезати, -ам свp. истући љеме
зом, штапом, изударати, измлатити. —
Докопа неакав љемез и ижљемеза га, ја
мишљак да га уби на мртво.
ижувељати, -ам свp. изјести, поје
сти, покусаши. — На злој зими и дугим
ноћима ижувељаће коњи и млаћевину.
в. жувељати.

ибрет, ибрета м 1. брука. — То је

ижџагарити, -им свр. постати врло

ибрет мимо све ибрете.

2. pугоба. — Види какав је оно ибрет,
немало га ка је наки.
3. пакосно створење. — Таког ибрета
није рађала мајка.

ибретница ж пакосна, зла, рђава

мршав, измршати, ослабити. — Ижџага
ријо, изјадијо, сатро оно мало живота ра
ди туђе столице.

ижџигаричити, -им свp. измршати,
изнурити, изнемоћи. — Оболијо у сепет,

женска. — Не бик с оном ибретницом жи
вијо за вас бијели свијет.

ижџигаричијо, ено га ко сињи кукавац.

iиђе прил. игдје, било гдје, гдје год. —
Виђе ли ми иђе јањад? У пјесми: „Ој ђе
војко моја мила, / стријела те погодила, /
погодила ако иђе, 1ђе те мајка прво виђе.“
iиђелице прил. 1. највише, најбоље, ко
лико год је могуће. — Радијо је колико је
иђелице мого. Упри у плас колико иђели

ижџилитати се, -ам се свр. изиграти
се, истрчати се. — Иди, ижџилитај се ж

це мореш!
2. имало, бар мало. — Има ли иђелице

брашна у овој празној кући?
иж предл. из. — Она издрије иж њега
сваки динар, кукала му она жалосна јатка.
ижђајати се, ижђајем се свр. издува
ти се, испухати се (о вјетру). — Ижђајо
се вљетар, дако сад) стане.
в. ћалити, ижђалити.

ижђалити, -им свр. в. ижђајати се.
ижђести, ижђедем свр. 1. стрпати,
садјести (о сијену). — Од јутрос смо
ижђели два сијена.

в. жиигаричити се.

ђецом, шта си упрeто ноге у луг?
в. Џилитати се.

ижџблати се, ижUблам се свр. носити
дроњке, рите, издроњати се. — Остаријо,
занеобријанијо, зачупијо, ижиоло се, е не
ма куђ виша нагрда.
6. Џола.

ижџбрати, ижибрам свp. измусти, из
млазити из вимена (о млијеку). — Ижџора
сваку капијањадима не остави ни зерицу.
в. Џорати.

ижџpкати, ижџркам свр. 1. искидати
на комаде, поцијепати. — Што си то тако

ижџрко, за име Божије?
2. изровити роговима, испретурати,

испревртати (о говедима). — Нечија го
веда синој ижџркаше сијено, вуци им
дроб просули.

2. дати име, надимак. — Како сте но

изајекати, изајекам свр. 1 истјерати

ворођенчету ижђели име? Ижђели су им

говеда навише вичући: „Аје!“. — Једва

Гана Д На ДИМа К.

сам изајеко говеда уз оно вражије ждрије

ижђинђати се, ижђинђам се свр. укра
сити се, искитити се. — Доћерала се и

ижђинђала, ко да ће на свадбу.
в. Ђинђати се.

ижигати се, ижигам се свр. радећи
ојачати, свикнути се на рад. — Најлак ра

ло.

II — се провести доста времен тјера

јући говеда и вичући: „Аје!“. — Вала сам
се изајеко данас више но икад.

изакрчке прил. замахнувши изамах,
иза, преко рамена (замахнути и бацити
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камен и сл.). — Јаки и спучени људи до

избаљити, избаљим свр. 1. изненадно

бро бацају камен изакрчке. Удари секи

се појавити, доћи изнебуха. — Ми бија

ром изакрчке и расцијепи ћепаницу по сре
сриједе.

смо узбљегу, кад учитељ избаљи и шуме.

6. 143aљtaе.

изамае. прил. замахнувши, замахом,
преко рамена. — Омаче ми се, па бацик
пловку изамае и она занче упријеко.
6. изакрчке, изамаице, изомае.

изамаице прил. в. изамае.
Изамљерке прил, у изобиљу, доста,
обилато. — Е било је да се једе и пије

2. избечити, избуљити. — Шта си из
баљијо у чоека, приčеди ту, баксузе бак
сузни.

избарусати се, -ам се свр.

запрљати

се око уста. — Е, дијете, дијете, како си

се избарусало!
избасати, -ам свp. I изаћи, доћи баса
јући, стићи. — Како избаса уза скалине,
све се грдном јаду чудим?
II — се умазати се око уста. — Batc)

ИЗамљеpке,

изараменица прил. у изобиљу, обила
то, пуно. — Јели смо меса изараменица.

изараменице прил, иза, преко рамена
(замахнути, бацити, хитнути иза раме
на). — Кад Мирко удари маљем изараме
нице, камен прште у сто комада. Утрнула
ми је рука бацајући камен изараменице.

изарати, -ам свр. причињети штету
пуштајући стоку у љетину, похарати. —
Сву ми је њиву неко изаро, паса га рђа го
НИЛa.

в. арати.

изарчити, -им свр. потрошити до
краја. — Купи ми један лапис, ови сам из
apчијо.
в. изврчити.

се избасо, ко да су му уста шупља.
избатргати, -ам свр. 1. изаћи батрга
јући, незигурно, запињући у ходу. — У мо
јим годинама није лако избатргати од ри
јеке довле.

2. измрсити, изгужвати, искидати.

— Ко ли ми је пређу избатрго, жђаволима
коло игро!
в. батргати.

избатуљати, -ам свp. изаћи са напо
ром, са тешкоћом. — Има осамдесет љета

а сваке године на Ђурђев уранак избату
ља на врвра Буручковца.
в. батуљати.

избацити, избацим свp. I 1. објавити
цијену, одредити вриједност робе изло

жене продаји. — Трговци не бијагу изба

изасобице прил, узастопице, једно за
другим. — Изасобице сам ишћеро три то

цили цијену.
2. побацити мртав плод (о стоци). —

вара дрва исКозарице.

Крава је избацила, мора да је појела ми
шоједину.

Изасуке прил. замахнувши, изамах,

3. хитнути, бацити нешто високо. —

преко рамена. — Кад баци камен изасуке,
одбаци га она засука преко петнес корака.

Они дереп је од јутрос избацијо на сијено

в. изосуке.

избагузати, -ам свp. изаћи полако, са
напором. — Добро си избагузо усте џавр
љс.

в. багузати.

избажђети, избаздим свр. 1. засмрдје
ти, одати непријатан мирис. — Нешто
избажђе из избе, баш ко трула мљешина.

2. фиг. изаћи, отићи. — Куд је они ке
шеш избаздијо тако рано?

око четерес пласта.

4. издвојити, излучити, истурити (о
ситној стоци). — Избацијо сам слабију
шиљеж да ћерам на празар.
5. „насликати“. — Избацило те је на
слици не море бит нако тако.
II — се искривити се, извитоперити
се. — Грабљиште ми се избацило, мора да

је било млого сирово.
в. избачити, истурити.

избачити, избачим свр. в. избацити.

Светозар Гаговић

94

избедулати, -ам свp. испричати много
којечега, напричати. — Лука дотрча ко
без душе и избедула неаке лажи у које ни
он не вљерује.

избекнути, избекнем свp. изговорити,
избрбљати, казати неку тајну. — Избек
но се да су комити долазили код њега, па
га сад прогоне.

избестрагати, -ам свр. учинити неупо
требљивим, покварити. — Ко ми је избе
страго саони, бес трага му глава.
в. бестрагати.

избеутити, избеутим свр. гледати
ошамућено, омамљено, са несвјестицом.
— Једанак му се нешто смучи, па избеути
очима, мишљак умрије.

избирак, -ирка м узорак, примјерак,
најбољи квалитет. — Приграбијо је за се
бе избирке, а њој оставијо ону рђу.

в. бркљати.

избрчати, избpчим свр. појавити се
изненада, искрснути, банути, хрупити. —
Ваздуги дан сам тражила телад, кад она
избрчаше из долине.

избубнути, -нем свр. рећи нешто не
смотрено, непромишљено, изланути. —

Шта но нако избубну о оној ђевојци, језик
прегризо.

избубрегати, -ам свp. истући, изуда
рати, измлатити. — Избубрегали су га

више но једном, а он све дебљи.
избуљукати, -ам свр. 1. истјерати
буљук (о овцама, козама). — Избуљукај
овце на Продановац, па нек тамо пасу ци
јеле траве.
2. издијелити буљук (оваца, коза) на
више дјелова, подијелити. — Кад) су се

издијелили, избуљукаше оно мало брава,
изблемезгати, -ам свp. испричати ко
и са су дошли ни за шта.

јешта, напричати. — Пот каул то је Ми

јага изблемезго. Умије за другим свашта
изблемезгат, уста му се за врат окренула.

избљешњати, -ам свр. доћи у напон
снаге, занијети се снагом. — Младо, здра
во, избљешњало, па не зна ку(д) удара.

изборонзати се, -ам се свр. исплакати
се углас (о дјеци). — Изборонзала си се

ако је за каку вајду.
в. боронзати.
избрбнути се, -ем се свр. рећи нешто
несмотрено, непромишљено, изланути,
одати тајну. — Избрбно се да имамо ка

рабин, па са мора да га преда.

избрељати, избрељам свp. измусти,
измлазити млијеко. — Дај, бона, избрељај
овце, закрендале су.

в. брељати.

избреновати, избрeнујем свp. исковр
џати (о коси). — Угрија на пламену неаку

двоструку жицу и њоме избренова косу,
не море бити боље.

избркљати, -ам свр. 1. измијешати,
измутити. — Узми качамаљ и избркљај
скроб, шта га брчкаш кашиком?
2. испричати збpда-здола, напричати
којешта. — Ма шта оно Алекса избркља?

избупати, избупам свp. истући, ис
пребијати, измлатити. — Ту скоро Шће
пан избупа жену да она изгуби свијес.

избусати, -ам свр. обложити бусе
ном, бусенати. — Дај избусај колибу, не

море се от прашине уј у њу.
в. бусати.

избусати се, избусам се свр. хвалисаво
испричати о себи, разметати се, испрси
ти се. — Млого се избусо како је ускако у
ровове, а није никуд мрдо о жене.

извадати, извадам свр. проводати,
прошетати, водити тамо-амо (коња, во
ла и сл.). — Извадај мало оног уштројеног
шишака, мошње су му зајађено затекле.
в. вадати.

извалетати, -ам свp. изгатати, про
рећи гатајући. — Једна габељка ми изва
лета да ћу погинути от пракљаче.
6. валешати.

изванђати, -ам свр. дотрајати, оста
pити. — Имам ови изванђали капут и то
ми је и от поља и от кола.

извањи, -а, -e 1. који је даљњи по крв
ном сродству. — Мој извањи ђевер поги
но је на Скадру, то је била срма љуцка.
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2. вањски, спољашњи, спољни. — Мо

рамо окријепити извањи дијо куће, потпу

но је пропо.
6. tiЗ6ćiHöСКff.

извaњски, -а, -о в. извањи (2).
извaрдати, -ам свp. I наломити, на
сјећи, нагомилати. — Шта си извардо во
лики љеб, болан? Изварда дрва ко на Бо
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овој вићерини сама, и да није било пашче
та те се гласне, ја бик се извијестила.

извикан, -а, -о чувен по нечему ло
шем, по рђавој особини. — Заслужено је
извикан, нема Бога. Није он извикан од
људи, но от погани.

извикнути, -нем свр. уобичајити, по

жић.

стати навика, обичај. — Извикоше кре
паћи да славе рођендан, па се о њиове по

II — се 1. истутњети се. — Ноћа (с) су
се грoмoви извардали, нијесам ока мого

маме не море живљети.

извитезати се, -ам се несвр. вичући

склопити.

дозивати, позивати. — Извитезала сам се
2. изгаламити се, извикати се. — Из

колико ме је грло носило.

варда се на оног старкеља, грота! Баста

6. вишеЗати.

њему да се изварда на нејачег.

в. вардати (1, 2, 4).
извaрлетати, -ам свр. 1. испричати,
избрбљати, брзо нешто казати. — Из
варлета како ће бити ово, како ће бити
оно, а не зна да празна прича не смочи ка

извитиљити, извитиљим свр. 1. окpe
ћући извући, извити, издужити фитиљ
(о петролејци). — Неће баба да извитиљи
лампу но је увила па цмили.
2. нагло израсти, развити се. — ИЗВи
тиљијо је от прошле године за подланицу.

Ча Мак.

2. исјећи, искомадати, изломити како
било. — Изварлета сира и љеба, има за де
сеторо. Лако му је изварлетати нолике ко
MaДе Меса Кад ИМа ИС ЧСРа.

извегурати се, -ам се свр. изаћи вуку
ћи се. — Изверуго сам се до колибе са сто
тину великијег мука.
в. вегурати се.

изверсати, -ам свр. обасути ударци
ма, избити, измлатити. — Ако га извер

сају, ćетиће се мога сављета.
в. версати.

извешчати, -ам свp. истрошити се
због дуге употребе, дугог живота. —
Чим чоек извешча у живот, извешча и у

извише предл. изнад, поврх, повише.
— Мијушкова кућа је извише села. Оста
вила сам плетивачу извише оне иве.

изволирати, изволирам свp. изаћи из
воље, моде. — Изволирала је шпагајлије и
са неће да иг носи.

извражити, извражим свp. избечити,
гледати строго. — Кад му рекок да ћемо
постити Велики петак, извражи очи ево
ЈНИЧаЧКО.

в. извријежити.

извранзати се, -ам се свр. 1. обољети
од лепре, губе. — Ђе се извранза, кукала
му мајка и јатка?
2. добити шугу, свраб. — Није се из

вранзо о чисте покривке и простирке, ја

ум.

извигањати се, -ам се свр. вичући до

зивати у помоћ, позивати. — Дај) једном
умукни, вала си се извигањала колико је
ДОСТа.
6. вигања ши.

извијестити се, извијестим се свр. из
губити присебност, способност владања
собом, довести се у стање престравље
ности. — Чамећи на овој самштини, изви

јестила сам се и опањила. Заноћила сам у

ти јемац.
3. постати злурад, пакостан. — Из

вранзала се и она у потоње вријеме. Сад
су се људи извранзали, вако отпријед није
било.

в. вранзати се.

изврегати, -ам свp. трљајући очисти
ти, орибати. — Док сам изврeгала оне
пусте тренице, остала сам у голој води.
в. врегати.
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извријежити се, извријежим се свр. в.
извражити се.

извријећи, извршем свр. обавити вр
шидбу, овријећи (о жишу). — Ено Божо

глибаћа? Пао снијег до паса, једва смо из
ганћали про Драгаљева.
в. ганћати.

изгвоздак, -оска м чавао који је упо

извро из једне вршенице осам стари

требљаван. — Немам више но ово изгво

јечма.
изврљити, изврљим свр. гледати вр

Здака, Па ТИ Г ево.

љаво, разроко. — Оно кривошијасто по
којног Зарије изврљило очи, па ништа не

знаш гледа ли у исток или север.
изврнчати, -ам свр. 1. испреплести
врнчанице, наврнчати (опанке). — Изврн
чала сам један опанак, а потље ћу и ови

6. Починак.

изгерељати, -ам свp. изаћи уз напор.
— Кад ме снаја упита како сам) мого из
герељати, ко да ме удари маљем по глави.

изгланцијати, -ам свр. гланцајући
учинити што сјајним, свијетлим. — Тако
ти Бога, чим изгланција шпорет те ти се

нако ćajи?
други.

2. брзо испричати. — На Савиндан је

изврнчала декламацију и да не трепне. Е
ништа јој не знам шта ми оно изврнча.
изврс(ти), изврзем свр. 1. развезати,
пустити (волове из јарма). — Таман шћак
да изврзем волове из јарма, кад ули киша
ко искабла.

2. извући конац из игле. — Изврзи ко
нац, па ми дај иглу нећу ли чир провали

в. гланцијати.

изголубати, -ам свp. I изаћи весело,
лепршаво, дотрчати. — Изголубала је ве
села и шта јој би те се намрачи ни црни
ђаво не зна.
II – се појавити се, подићи се високо,
залепршати се (о облацима). — Неђе око
подне изголубаше се облаци од Војника, а
онда се смрачи, реко би смак ће.
в. голубати се.

ти.

3. измислити нешто, исконструиса
ти, слагати. — Он ће ти изврсти да си из
јалове краве извадио живо теле.
4. натјерати на промјену мишљења и

изгомбати се, -ам се свр. испрепира
ти се преко мјере. — Те (к) кад су се из
гомбали, оканише се један о другога.
в. гомбати се.

понашања. — Извршће му све „бубе“ из

изгранати, -ам свp. изаћи весело, бли

главе. Нико му досле није мого изврс из

ставо. — Она Мирашева вркуница изгра

главе оно што му је наум.

на насмијана, мора да је нешто наћутала
што јој годи.

изврчити, -им свр. в. изарчити.
извршке прил. у врх, до врха. — Обље
вреће су извршке напуњене брашном. Ево
ти извршке пуна кутија котробана.
извуљати се, -ам се свр, вукући се иза
ћи. — Мореш ли се извуљати до на гувно
да мало ćедимо?

изгавељати, -ам свp. изаћи гавељају
ћи, клатећи се. — Ево богами је гавељ, га
вељ, и некако ИЗГавељак.

изгалатити се, -им се свр. испрљати

се. — Зар не видиш да ти се ово дијете из
галатило, Бог с тобом!

изганћати, -ам свp. изаћи газећи (сни

јег, блато и сл.). — Како изганћа протог)

в. гранати.

изгребенати, -ам свp. ишчешљати ву

ну гребенима. — Синој сам изгребенала
сву ову вуну евовође што видиш.

изгуб м узалудно, непотребно троше
ње времена, губљење времена. — Изгуб је
радити то што ти радиш. Трчимо, радимо

и ништа, све сами изгуб.
изгузељати, -ам свp. изаћи гузељајући
се, гегајући се, вукући се. — Јес, моје ми
душе, и Вељо изгузељо. Добро је ово ди
јете изгузељало усте стране.
в. гузељати.

изгуремати се, -ам се свр. гурајући се
изаћи, изгуркати се. — Оћагу да затуре
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2. исплакати се гласно. — Издерендо

љč.

се сиромак и одма отишо да спава.

изгуслати, -ам свp. I 1. отпјевати пје
сму гуслајући. — Ево ти, брате, гусли, па

в. дерендати.
издеречити, издеречим свр. 1. избечи
ти, изрогачити, избуљити. — Издеречи
очи на свекрву, али није прокаменила ни

нам изгуслај ону о Бају Пивљанину.

2. фиг. испричати. — Чим је своје из
гусло, одмак се умусијо. Изгусло је он
своје!

П — се издувати се, продувати, пропу
хати (о вјетру). — Изгусло се ćевер читав
боговетни дан.

издајанисати, издајанишем свр. под
нијети, издржати, истрајати. — Кад)

си издајанисала љетошњи рад, треба ти
*{еСТИTaTIИ.

в. дајанисати.

Издашити, -им свр. 1. издржати, ис
трајати. — Издашиће та друга што неће
друга.
2. истећи, дотећи, дотрајати. — Је
два сам издашијо с пићом до Ђурђевдана.
в. издешити.

издеверати, -ам свр. 1. измислити,
протурити из неког догађаја или приче
што не одговара том догађају или причи.

једну једину.
2. истаћи се врло упадљивом бојом,
изгледом. — Омасти ми ову вањелу, млого

је издеречила. Смршо, издеречијо, ко да
није они.

издешити, -им свр. в. издашити.
издиглица м и ж онај који је издигао,
испртљао у катун. — Издиглице вазда
добро чувају чаире, но и г) сеоске лужоње

немилице арају.
издблити, издблим свр. направити
удолину, удубљење. — На овој подини ле
жо је во, па је издолијо еволичачку долу.
Тешући гредељ издолијо сам га на једно
МЉесто, али не Мари.

издољели, -а, -б који је дотрајао. —
Обуко наку издољелу кабаницу, очи му
стркле, ко су.

сну не море уснити.

издољети, издолим свр. дотрајати. —
Богме је издолијо, у њему нема жива ду

2. истући, издеветати, измлатити.
— Ни сам не знам како је осто жив, кад су

ка. Вала ти је издољела та роба на тебе,
има ли ишта боље обућ.

— Умије свијет да издевера што се ни у

га нако издеверали.

3. издржати, истрајати. — Издеве

рала сам сваког ђавола, па ћу и ово. Још је
јака, па ће некако издеверати и ови терет.
в, деверати.

издрвити, издрвим свp. истући, из
млатити. — Требало је њега давно издр
вити, па би мање сово поштене људе.

издријети, издерем свр. 1. исукати,

издендечити се, -им се свр. извалити
се, испружити се, лећи. — Издендечијо

потегнути, извући, извадити (о ствари).
— Кад) Мирко издрије нож иза гете, сви
ућуташе.

се поре шпорета и спава. Диж се, шта си
се туј издендечијо!

доћи до неке тајне. — Они лукавац је из

2. на вјешт начин измамити, извући,

издерак, -ерка м оно што је издерано,
похабано, дотрајало. — Обуко накав из

дро од ње сваки динар.

дерак капута, а нов чува за гагрице, гром

чу. — Баста њему издријети сваког ђавола.

га згромијо.

Што он издере, то не море појес ни пас с

издерендати се, -ам се свр. 1. вичући
дати одушка љутњи, гњеву, нерасполо

жењу и сл., драти се вичући. — Издерен
до се колико га је грло носило. Кад се до
бро издеренда престаће.

3. измислити и протурити неку при

МасЛОМ.

4. фиг. извадити, ископати (о очима).
— Издpијеће ми дијете оба ока ако му не
донесем парицу шећера. Каки су издрли
очи један другом.
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издринцати се, -ам се свр. исправити

изјажити, изјажим свp. избечити, из

се. — Добро се издринцај, па дођи да стр
памо ону сламу.

буљити. — Изјажило очима и све наког
ђавола мотри.

в. дринцати.
издрљатити, -им свp. I остарјети, из
нурити, ислабити. — Издрљатијо, реко

оспе, красте око уста. — Уватик назеб,
па се изјаричак око уста.

би: има стотину година.
II - се разголишити се, раздрљити

дио тијела (обично прси). — Издрљатијо
се, па се тудај шепури, би реко је нака ве
лика патарица.

издулићати, -ам свр. посисати (из
дојке, вимена). — Престани, вала си изду
лићо сваку кап. Побљегоше јањад у овце
и издулићаше оно мало млијека, па ћемо
посpкати

изјаричати се, -ам се свр, добити

в. ојаричати се.

изјармити, изјармим свр. пустити
волове из јарма. — Чим чуше да је Брајан
умро, сви изјармише волове.

излагодити, -им свр. умањити, убла
жити, изгладити (оно што је неугодно).
— Имају мудра и разумна оца, па но изла

годи њијову свађу.
изласити, изласим свр. гледати по

в. дулићати.

стидно, постидјети се. — Рече му нешто
и он поцрвење, изласи, и више ти га није

издупати, издупам свр. задати неко

проговаро.

ШИПаК.

ме више удараца, истући, излупати. —
Издупо га неко, па ено привијо сировицу
на убоје.

издурéтити, издуретим несвр. издр
жати; истрајати. — Издржи, издуретијо
си и теже! Са раном могу издуретити до
Васкрса.

в. дуретити.
издућити, -им свp. изаћи уз успон, бр
до, проћи дуг пут. — Ђаци су досле изду
ћили до у Живу. Мешчи ено Лазар изду
ћијо на врг Буручковца.
в. дућити.

издућкати, -ам свр. посисати (из дој
ке, вимена). — Издућка покороња сваку
кап. Нећу ноћас мус краву, па пуш теле

в. излисити (1).

излачнити, -ним свp. изгладњети (о
псу). — Пашче излачнило, цвили и буљи у
врата.
6. ЛаЧdН.

излептирати, -ам свp. изаћи весело,
лепршаво, радосно. — Није она излепти
рала брез неке. Лако је младу излептира
ти, а кад дође у моје године другу ће пље
сму пљевати.

изликати се, изликам се свp. ићи које
куда, истрчати се. — Паде киша, па овце
неће да се обуне, но се изликаше, ђаво иг
изијо.

излисити, излисим свр. 1. погледати
постиђено, постидјети се. — Оćећа се
кривијем, па излисијо ко куповно керче.

нек је издућка.

2. омршавити, измршати. — Нешто је

в. дућкати.

Саво излисијо, нема у њему четерес кила.
Излисијо, изјадијо, у њему дука нема.

изéљити, изељим свp. избечити, избу
љити (очи), погледати забезекнуто. —
Погледајте како је они пуљез изељијо, не
ће ни да трепне.
иšес(ти), изедем свp. изјести, поје
сти. — У пошалици: „Ти мали, изели те

мрави, / ти виши, изели те миши.“

в. изласити.

излитати, излитам свp. испрскати,
пролити, прошицати. — Напасла се гове
да каоца, па излитала око Тора, Не МОШ
крочити.

измаглирати, измаглирам свp. изгуби

iизијешан, -шна,-шно који многоједе,
прождрљив. — Добре су ми краве на мли

ти се неопажено, отићи. — Опсадирала
поћера село, а не зна да су комити давно

јеку, но су млого изијешне.

измаглирали.
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6. измаглити, маглираши.

измаглити, измаглим свр. в. измагли
рати.

измазлунити, измазлуним свp. изгово
pити китњасто, мазно, одабраним рије
чима. — Димно ли измазлуни и зави трице
у кучине, по рђи му се трак познаво.

измандрљати, -ам свр. урадити како
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2. изгубити свјежину, испустити из

себе хемијске састојке, влагу и сл. —
Кумпијери су измоћали, нијесу за јело.

измулвијати, -ам свр. обманути, из
лукавити, преварити. — Он би и лисицу
измулвијо, јадо мој. Измулвија га она ми
летка, па се сад жив живцат поједе.
в. мулвијати.

измутина ж оно што је измућено, из

било. — Није урадијо ко други људи, но
измандрљо ко ни себе ни свом.

анђало, остарјело. — „Ђе ћемо сијати

изманђупати, -ам свр. фиг. појести,

кумпијер, бако?“ „Ја не знам“, одговори
баба. „Најбоље у влаку“, додаде дијете.

покркати. — Наклати се и изманђупа по
дускрајну таву неподметена зеља.
в. манђушати.

Баба га погледа, довати се по дну трбуа и
рече: „Не сије се, дијете моје, у измутину

изманџукати, -ам свp. изговорити не
разумљиво, нејасно (обично страним је

но у дебелицу“.
iизмуча ж оно што је стечено са му
ком. — Извео је на пут десетеро ђеце нај

зиком). — Наиђоше наки људи, нешто ми
изманџукаше, а ја у њиг убеутила и не

умљек бекнути ни једну једину.

тежом љуцком измучом.

измушкетати се, -ам се свр. убити се,

в. манџукати.

устријелити се. — Дошла му нака црна

измарати, -ам свp. истући, изудара

ура па се измушкето.

ти. — Измарали су га више но једном, а

Изнајбоље прил, што боље, што је

он јопет шиче на ове свеце што ćедоше на

могуће боље. — Ишегали су платице што
су изнајбоље могли.

грбачу народу.
в. марати.

изнаодити, изнаодим I несвр. прона

измесити, измесим свp. истући, изу

лазити, изналазити, измишљати. — Из

дарати, измлатити. — Измесили су га
док су му одбили кости од меса.

наоди некаке трице и кучине, само да се

измет м (тур. hizmet) рад, посао, те
рет. — Има она велики измет око-жива,
распаде се жива.
измиждречити, -им свр. зашиљити,
заоштрити, ишиљити. — Измиждречијо
коље, реко би ш њим ће у бој.
в. миждрек.

измирник м измиритељ. — Покојни
Саватије бијо је велики измирник, нека
му је лака црна земља.

измородавити, измородавим свp. ис
црпсти, довести у стање преморености.

— Измородавила га косидба, па ено дошо
КО ЖИВа НОСИЛa,

не би помиријо са њом.
П - се свр. испадати се, излити се (о

киши). — Изнаодила се киша што није
ОДа ВНО.

изнијети, изнесем свр. 1. снијети (о
кокоши). — И моја ће кока изнијети јаје.
Ено кокош изнијела јаје у сре жаре.
2. бити „насликан“ (добро или лоше).
— Ова слика ме је добро изнијела. Лијепу
жену ће и слика лијепо изнијети.

износак, -ска м оно што је изношено,
извегдјело, похабано, дотрајало. — Нећу
ја да носим његове износке. Обуци ови
износак вањеле е је ладно.

изобадати се, -ам се свр. истрчати

в. мородавити.
измоћати, -ам свр. 1. изгубити снагу,

обадајући се (обично уз брдо). — Ено се
говеда изобадала на врг Лежаковца.

малаксати. — Измоћо сам и онекадро,

изобојчити се, -им се свр. измијенити
свој однос према прошлости, деформиса

нијесам ни за шта.
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ти се, искварити се. — Натакоше му зоб

ницу, па се она рђа изобојчила.
8. и 30tПанчиши се.

изојкати се, -ам се свр. кукати вичући
„oj, oj!“, — Из тужбалице: „Чујете ли дру

ге миле, И како пуче срце моје, 1 од жало
сти за ђевером, / oj, oj, oj!“ Ајде, кукала,
престани, богме си се изјадила и изојкала.

море се ониjeм несретнијем путем доје се
вас изуијо и излоко.
2. Ојести се, утрти се. — Ау, па ево
се дијете изујело око препона, Бок те уби
јо!
в. ојести се.

изукрасти се, изукрадем се свр. кра

в. изојокати се.

дом се удаљити, изаћи, отићи. — Ако се
икако изукрадем ђечурлији, дошла би да

Изома е прил. в. изамае.
изопанчити се, -им се свр. в. изобој

се Мало испричамо.

изулити, -им свp. исклеветати, изо

чити се. — Кад се опанак изопанчи не

слути добро. Куку људи, па видите ли да
се све изопанчило!

говарати, говорити ружно. — Изулијо је
сваку ђевојку редом, па ће и тебе, црна
друго.

Изопрвке прил. испрве, отпрве. —
6. улиши.

Момчило је скочијо изопpвке деве стопа и

попреку.
изор м 1. давање теглеће стоке (во
лова) у најам уз обавезу њиховог изимље
ња или уз другу накнаду. — Нијесу то моји
волови, но сам иг узо на изор.

2. изорано камење. — У њиви про пута

изор је да Бок сачува.
Изосуке прил, в. изасуке.
изранчити се, -им се свр. ојагњити се
рано. — Не пушћај рано празове у овце е
ће ти се све изранчити.

изрепељати, -ам свp. изаћи са тешко
ћама, доћи. — Дај нејли некако изрепеља
ти до катуна. Ено и Синђа изрепељала на
вр вра брда.
6. репељати.

изринтати, -ам свp. I изаћи, отићи. —
Ану реци ђетету да се отудај изринта, e
ако му дођем, оба ћу му ува ишчупати.
II – се радити без одмора, претјерано
pинтати. — Изринтала сам се данас, што
нијесам отко сам дошла у ови дом.

изулник м онај који ружно говори о
другоме, клеветник. — Е какав је они из

улник, дабогда испасега корита локо!
изупкати, -ам свp. изгристи, иситни
ти, исјецкати грицкајући. — Ујавили се
миши у сијено, изупкали га, нема од њега
ништа но мишоједине.
в. изуиколиши.

изупколити, -им свр. в. изупкати.
изуpдати се, -ам се свр. згрушати се,
здрпити се, покварити се (о млијеку). —
Милијана и јадијана, ево ти се сва варени
ка изуpдала!

в. урдати се.
Ија узв. 1, узвик за тјерање (о козама
и коњима). — Ија вамо, коза моја, ија! Кад
би Милета увео коње у вршеницу, прекр
стијо би се и узвикно: „А, доро, ија у крај,

ија!“.
2. узвик момка кад игра у колу. — Ија,
ија, оја! Ај, ај, ија!
в. оја.

в. изришљати.

iијамо узв. кози да се врати. — Ијамо,
изритљати, -ам свр. в. изринтати (Т).
изрумати, -ам свр. срубити, изруби

вук те изијо!

ијед м љутња, бијес. — Уватијо га не

ти, сажвакати. — Лако му је изрумати
pскавицу кад му је Бог дао нако добре и
здраве зубе.

акав ијед, не море се ш њим говорити.
в. наиједити се.

изујести се, изуједем се свр. 1. изрити
се, добити неравнине, бразде, пропасти
(од времена, дуге употребе и сл.). — Не

Имаш ли ијоткуд да ми узајмиш десе ди
нара?

iијоткуд прил. одакле, откуда. —
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икадар прил икада, ма када, било ка

искаблићати, -ам свp. искомадати,

да. — Јеси ли се икадар закло пот коло

исјећи, изрезати. — Искаблићај та сакси
јан љеба и нек људи сити једу.

свете Богородице?

иксан, -ăна (тур. insan) м човјек, чеља
де. — Није иксан ничија кутија, па да му

в. каблићати.

искалочити, -им свр. 1. постати врло

затворе уста.

мршав, изгубити природно руменило, из

iила ж 1. неискреност, подмуклост,
лукавост. — Свуда је завладала ила, ово

блиједјети. — Завладала глад и људи из
немоћали, ослабили, искалочили, ко да су

великом злу слути.

на веригама сушени.

2. оно што прионе по коси за кошење.
— Стара травуљина, па се навукла ила на

љити (о очима). — Искалочила очи на ме,

2. широко отворити, избечити, избу

косу и не мореш је наоштрити да ти је Бог

ко да сам јој крв дужан. Измршало, испи

ОТа Ц.

јено, изјадило, очи искалочило, не зна се

Илина ж оно што се нахвата површи
ном устајале воде. — Не ваља пити ову
воду, виш да је по њој илина. Биjаше пуно
корито воде, а по њој плива зеленкаста
ИЛИНа.

илинштак м сунце о Илиндану. —
Упеко божи илинштак, све живо спржи.

имбуља ж погрд. она која је ружна,
дебела, припроста. — Кака је она имбу
ља, од ње трага не остало!

На ШТО ЛИЧИ.

искаменити, -им несвр. изговорити,
проговорити, рећи. — Уватијо ме страк,
па не могок искаменити ни једну једину
ријеч.

искариџати, -ам свp. исјећи на кома
де, исцијепати. — Што искариџа нолика
дрва, није Бадњи дан?
в. кариџати.

искарпатати, -ам свp. исјећи, искида

интелирати, интелирам свр. интерни
рати, прогнати. — У оном ранијем рату

ти, искомадати, раскомадати. — Закла

чоека су ми интелирали за Маџарску, је

комаде. Искарпата љеб на орлове главе и
вучије залогаје.

два је жив укапуло.

интрати (ce), -ам (се) свр. 1. сусре
сти. — Интрак се са учитељом на сре Ка
луђерског моста.
2. наћи, трефити. — Ако ђе интраш
чавала, купи ми једну кутију?

Ис узв. којим се тјерају овце. — Ис ва
мо, куси се тамо зашикала!
исалиџати, -ам свр. озидати слабо,

ше рањеника и онда искарпаташе месо у

в. кариашаши.

искацупати се, -ам се свр. запрљати
се око уста. — Дијете развукло уста од уа
до уа, искацупало се, ништа љевше није
сам виђела.

искаштрити, -им свp. исјећи на кома
де. — Ај искаштри које дрво да скувам ру
чак, шта си се туј залужијо.

неквалитетно. — Исалиџаше зид око
в. каштрити.

снијежнице, ко ни себе ни своме.

искевечити се, искéвечим се свр. ис
8. Салиџати.

исилетати, -ам свp. изударати шама
pима, ишамарати. — Велико си чојство

урадијо, ка исилета оног јадног богаља.

кривити се, искосити се. — Забољело га
нешто у крста и ено се искевечијо.

искéкати, искекам свp. истући, изуда

исичијати се, -ам се свр. бити у ста

рати, измлатити. — Искекали су га док
му је вода стала.

њу брижности, изнервирати се, исјеки
рати се. — Исичијала сам се чекајући ђе

искекечити се, искекечим се свр. 1.
бити у лежећем положају, опружити

цу док се нијесу вратила и школе.

се. — Диш се, шта си се ту иске кечијо”

6. Силе.
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2. крепати. — Дако Бог да да се што

прије иске кечим, па ће вам бити свима ду

ископиљачити, ископиљачим свр. об
манути, излукавити, преварити. — Лако

го и широко.

је поштена чоека ископиљачити, но ај ис

искељати се, -ам се свр. 1. изаћи по
лагано, извући се. — Није кадар, сиромак,
ни да се искеља искуће а камоли да чува
браве.
2. измиљети, извући се (о ухолажи).
— Окле се искељаше толике кељаче, ђаво
у њиг”

искилавити, искилавим свр. рећи не
што до тада непознато, скривено, изми
шљено. — Радојица вазда нешто искилави.

копиљачи грацког калцакана.

ископина ж пропаст, ископање, неда
ћа, несрећа. — Е, браћо моја, виђесте ли
ове њијове ископине! Нема му више иско
пине но што га је снашла.

ископрљати се, -ам се свр. извући се,
избавити се из какве настале кризе (жи
вотне, материјалне и сл). — Бијаше при
вијо од неакве болести и ено се ископрља.
Понесе година ко икад досле, па се, Ка

Свашта она искилави и остане жива.

ко-тако, ископрљасмо.

искиткати, -ам свр. одвојити јагњад
од оваца вичући: „кит луч!“. — У засен
сунца Лука би стао на стругу понављају

искотарити се, искотарим се свр. не
стати, угасити се. — Искотарили су се

ћи: „кит луч!“, и за тили час би искитко
јањад из оваца.
6. киткати.

искланчати, -ам свp. изложити, по
трошити дрва ложећи. — Неће да штеди
ова пуста дрва, но иг искланча без мило
СТИ.

исклаптати, -ам свp. изаћи клаптају
ћи (о рђавој обући). — Ја сам некако пре
пљешачијо бос, а он је исклапто у мокрој
обући.
6. Клашилати.

исклијештити, исклијештим свр. 1.
избуљити, избечити. — Бљеж отале, шта

си туј исклијештијо те твоје очи, пексине

ко шарени коњи. Донијели закон да се ис
котаре козе, благош га нама.

искратуљати, -ам свp. изаћи, доћи
спорим корацима. — Ишо сам све најлак,
најлак и ево некако искратуљак.
в. крaтуљати.

искркати, искркам свр. 1. истући, из
ударати, измлатити. — Јесу ли те добро
искркали? Искркаше га жандари на прав
ди Бога.

2. изаћи, продpијети, појавити се не

гдје. — Ено нечи коњи искркали на врг бр
да. Синоћ је искркала војска на Волујак.
искрпељати, -ам свp. изаћи са напо
ром крећући се кратким и спорим кора
цима. — Нијесам кадар искрпељати ни до

један.

цркве, па са кад би ми дао вас бијели сви

2. развући уста да се виде зуби. — Ис
клијештијо зубе ко бијесна лисица. Поглај
како је исклијештило зубе, враг би се од

јет.

њега препо.

и нагло избити дим. — Кад отворик врата

в. крпељати (1).

искумбуљати (ce), -ам (се) свр. 1. јако

искобељати се, -ам се свр. 1. клизећи

от колибе, акну дим ижње и на једвите ја

испасти, исклизнути. — Стадoк на накав

де искумбуља.
2. појавити се, надријети, надвиши се

камен а он се искобеља, па дрепик.
2. извући се из неке неприлике, тешке

(о облацима). — Искумбуљаше се облаци

ситуације и сл. — До скоро је бијо љута
сиротиња, а оскора се искобељо и са ти је

пуни крупе.

на коњу.

рогачи очи. Исна је чоек помало ошаму

искокотити, -им свp. избуљити, избе
чити. — Шта си искокотијо, иди нешто

ради, смели те јади божи.

исна прил. из сна. — Скочи исна и из
ћен.

испедељати, -ам свp. изаћи, ићи крат
ким корацима. — Ено ти дијете испедеља
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ло према ублу, потрчи да не кљукне у во

творити у женско, а ако тако уради жен

ДУ.
в. педељати.

ско, постаће мушко, па са или крој гаће
или остани ђе си. Лаком чоек би поијо и

испенџати, -ам свр. 1 исплeсти, искр

ногу испо себе.

пити, извезати. — Ништа немој да сла

исповељати, -ам свp. испричати. —

жеш прут на прут, но те љесетине испен

Све што сам знала, све сам ти исповеља

џај како му драго.
II — се истентрати се, испети се на
више мјесто. — Нема више но пе година,
а поглај како се испенџало на врг букве?

Лa.

6. исповрљати.

исповрљати, -ам свр. в. исповељати.

испиждрити, -им свp. избуљити, из

Испонова прил. поново, испочетка. —
Ојли да се испонова дићамо, па да види
мо ко је ко?

бечити, гледати нетремице. — Ђе си ис
пиждријо, гледај у свијећу, виж главе ти

испопругати, -ам свp. снажно изуда
рати, ишибати (обично прутом, каи

не горела.

шем). — Испопругаше га каишом, а он
стисно зубе и не проговара.

в. пенџати се.

в. пиждрити.

испизмити се, -им се свр. постати
злобан, замрзети се, понашати се освје
тољубиво. — Испизмијо се народ, не пи
ше му се добро.
в. пизма.

испијучити, -им свр. развити се, уз
расти. — Тек је испијучила, па одмак оће
да наређује. Ето, ту је Васкрс, а трава тек
мало испијучила.
испијушкати, -ам свp. изударати ша
марима, ишамарати. — Испијушка га
мајка чим зачу да је сово стару чељад.
в. испријушкати.

в. истопружати.

испопружати, -ам свр. в. истопруга
fши.

испоравити се, -им се свр. 1. изаћи
навише, потети се. — Ка се испоравик на
брдо, лакну ми.
2. подићи се. — Дај испорави главу,
шта си се саго ког врага. Љушти о ледини

и брзо се испорави.

испорćбрити се, испоребрим се свр.
повити се накосице, поребарке. — Испра
ви се, шта си се испоребријо?

\испостида прил, помало стидљиво,
сустидно. — Испостида ми је тражијо ко

испиликтати се, -ам се свр. исмијати
се. — Јесте ли се испиликтали, пасаковићи

ња да оћера мливо. Све се нешто снебива

једни!

и испостида прича.

испиљити, испиљим свр. 1. избечити,
избуљити. — Испиљило очима и прати ми

сваки корак. Како је оно дијете испиљило
у те, поглај!
2. тек се појавити, развити се. — Жи

та су мало испиљила. Тек испиљило, а оће

\испре предл. испред. — Чује се неко
испре куће. Беарка снијела јаје испре пра
Га.

Кад смо били испре школе зачу се

ШКОЛСКО ЗВОНО.

испријушкати, -ам свp. ишамарати,
изударати пљуске по лицу. — Исприју

да старуши.

шкала сам је, а она упечобразила, па ни да

исплачати, исплачам свp. исплакати.
— Ринуше воде и сву земљу однијеше и

За ПЛaЧе

исплачаше. Не гpијеши душу, имо му се о

испрнути, -нем свр. фиг. пронијети
глас, причу, глас који не одговара том до
гађају и тој причи. — Није истина што

ЧеГa И МОЗаК ИСПЛaЧáТИ.

iиспо предл, испод. — Неће се ни он
дићи испо земље, колико ни они прије ње
га. Јесам ли ти лијепо рекла: ако мушко

прође испо кишне дуге, одмак ће се пре

в. испијушкати.

причају, то је неко испрно.

испрожимати, испрожимам свр. про
жети прободима, боловима, жиговима.
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— Нешто ме испрожимало испоребара, не
могу се окренути.

испромицати, испромичем свp. изба
цити жидак измет, имати пролив. — На

истојагати, -ам свp. изударати тоја
гом. — Нека што су га истојагали, но што
га сад сви зову тојага.
истонтати, -ам свp. исплeсти, искрпи

овој каочини све ми овце испромицаше.
Оно јање што је испромицало није кадро

ти, испријечати. — Све се грдном јаду

ни да блекне.

котара.

в. промакнути (2).

испрцати, испрцам свр. 1. изјурити,
приморати некога да изађе. — Што испр
ца коначаре, казна те божија стигла? Ако
бидете ударљиви испрцаћу вас напоље.
2. изгнати, потјерати (на пашу). —

чудим како умље вако истонтати плот од
6. шонташи.

истотрљати, -ам свp. испричати, из
брбљати. — Нешто ми истотрља, а шта,
ни сама ти не умијем реј.
в. тотрљати.

истракати се, -ам се свp. тракасто се

Дај, мој Мајо, испрцај она говеда на брдо,

испрљати, изглибати. — Озноијо се и ис

па нек мало пасу. Испрцајте овце истора.

трако, па дођо џеверас. Умиј се, болан,

исталагијати, -ам свр. 1. изоштрити,
наоштрити. — Кад ми исталагија косу
његовом белеђијом, не могок је препозна
ТИ.

вас си се истрако по образу.

истрапуљати, -ам свр. 1. истратити,
повадити из трапа (обично кромпир, ку

пус и сл.). — Проклијо ми кумпијер у тра

2. очистити чешагијом, уредити (о
коњу). — Исталагија и опреми парипа, ђи

пу, па сам га истрапуљо.

пи на њ и некуђ одјури.
6. талагијати.

њела ђеца, истрапуљаше полукувано зе

истамбурати се, -ам се свр. 1. изигра
натрчати се. — Приčеди ту,
истамбуро си се колико је доста.
ти се,

2. јурити тамо-амо, лутати, мота

2. фиг. појести, покркати. — Заглад
ЉС.

истрбушити, -им свр. разголитити,
раздрљити (о трбуху). — Дигло главу, ис
трбушило, зуpла тамо-амо, ко кака манита
IIICILIИНа.

ти се (о облацима). — Облаци су се
истамбурали, дако се прољевша.
истарашити, истарашим свр. учета
ти, утабанати снијег тјерајући по њему

в. растрбушити се.
истркнути, -нем свр. 1. излити се, ис
тећи, искапати (о очима). — Не питај за
њ: нагази на мину и истркнуше му обадва

буљук оваца. — Приокачик овце испресе

ОКа.

бе и истарашик торину не море бити бо

2. истрчати, изаћи брзо, трчећи. —
Истркни, болан, на главицу и поглај иду
ли сијелџије.
3. мазнути (о млијеку). — Истркла сам

ЉČ.

в. тарашити.

истезалица ж ручни кантарић на
опругу. — На ову моју истезалицу могу из
мљерити до дваес кила, и доста ко воде.

истелечити се, -им се свр. лећи опру

сваку кап, па ће телад посати евово! Не
што га је око поболијевало, па му млада у

њ истркну неколике капи млијека и ено га

жено, опружити се. — Потуријо руку по

сад здрава здравцита.

главу, истелечијо се и куња.
питан, привикнут на савремени начин по

истрбпити, истрбпим свр. притиска
јући смекшати, истиснути течну садр
жину, сок. — Провај ове дрењине, но су

нашања. — Гледам ови свијет што прође

се мало истропиле.

на вашир, све ми се чини да је истесани

истртешити, -им свp. изаћи тетура
јући се, клатећи се, несигурно корачајући.

iистесан, -а, -о дотјеран, обучен, вас

но што је бијо раније.
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— Које су те муке нагнале те си тако рано
истртешијо”

истулијегати, истулијегам свp. исту
ћи, измлатити, изударати. — Шут, не
причај, уватили га комити ноћас и исту
лијегали, руке им се позлатиле.
в. ишулијегати.

истунути, истунем свр. угасити, ис
тулити, истрнути. — Шта би: ко истуну
лампу, свијећа му се истунула.
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геља како је повaто овце у зијанима и ку
сог и репатог.

6. цегељати.

исципарити, -им свp. израсти, разви
ти се нагло у висину. — Ђеца здрава, до

бро једу, па исципарила, не било им рока.
исцбпати се, исцбпам се свр. пољуби
ти се (обично више пута узастопно). —
Кад се сретоше, исцопаше се ко да се ни
јесу гледали годинама.

истурак, -урка м оно што је избачено

исцугуљити, исцугуљим свp. I изду

као најгоре, шкарт. — Ка смо се подије
лили, узо је за себе најбоље овце а мене

жити, истегнути. — Шопав нам је плас,
дај да га мало исцугуљимо. Исцугуљијо

допануше прегуљенице, сам истурак.

истурити, -им свр. в. избацити (2, II).

шију, пребијо би је млаком приганицом.
П — се издужити се. — Постијо велике

истуркесати се, -ам свp. изгаламити

посте, па се исцугуљијо. Нешто ти се нос

се, издрaти се, истутњети се на некога.

исцугуљијо.

— Истуркесо се на ме ко да у њему има

в. ишчугуљити.

турске крви.

Итар, итра, итро хитар, живахан, брз.

в. туркесати.

исћаласкати се, -ам се свр. забавља
ти се ћаскајући, шалећи се. — Мало се
исћаласкак и просто ми лакну. Јеси ли се
исћаласко, поганћеру један?

— У изреци: „Свети Лука у каблове бупа,

свети Митар у мљешине итар.“ Итар је
мој Војо ко жива муња.
6. и тошишина.

итбштина ж журба, хитња, брзина.

в. ћаласкати.

— Вође ти је итоштина, нема чоек време

исћурукати, -ам свр. 1. пијући испра

на ни да умре.

знити, попити. — Са би он исћуруко пло

ску ракије и да се не намршти.

итреник, -ика м онај који је хитар,
брз, спретан. — Нема таког итреника пођ

2. потрошити улудо, страћити. —
Исћуруко је сво очево имање, па са гледа
ко ће му дати комад љеба.

капом небеском.

исћускијати, -ам свp. извадити каме

дао сваку срећу.

ње ћускијом. — Његове руке исћускијале
су сво ово камење што се туда види.

исуруљати, -ам свр. 1. извући, истрг
нути из нечега (нож и слично). — Наљути
се, скочи до плота и иж њега Исуруља на

ку кочину, па узвикну: чик приђите!
2. нагло и јако избити, шикнути (о ди
му). — Отвори, бона, врата неће ли ови
клети дим исуруљати.

исцебати, исцебам свp. излити се, ис

итреница ж. она која је хитра, брза,
спретна. — Има жену итреницу, Бог јој
ицмилет м онај који је препреден, лу
кав, лош, pђав. — Сачувај ме Боже таког
ицмилета. Нико не зна шта је женски иш
милет док га за срце не уједе.

иш узв. са значењем иди, бјежи, губи
се, марш. — Иш испре моје куће, кујин
сине! Иш отале док се није ђаво оженијо!

ишандрцати, -ам свр. неуредно испи
сати, ишврљати, ишарати. — Неко ми је
ишандрцо теку. Лијепо напиши домаћу

падати се киша (на некога). — Исцебала

задаћу, како си то ишандрцо.

га је киша, ено га мокар ко пијевац.

ишицати, -ам свp. избацити жидак
измет, пролити. — Вође се нако ишица

в. цебати.

исцегељати, -ам свp. испричати које
шта, избрбљати. — Наиђе пољак и исце

ло, с пашчадима се у коло вато.

в. шицати.
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ишкéрити, ишкерим свр. погледати
попријеко, знатижељно, избечити. —
Ишкерило очима, па ме гледа ко Шврака

на југовини.
ишклапати, ишклапам свp. избити,
ишибати (обично мало). — Кад ме мајка
ишклапа, повикаше: мајка била, мајка ми
Ла!

је, пожутијо, смљежуро се, јаторни се ко
пају.
в. чајати.

ишчакарити, -им свр. добити поглед
бледуњав, преморен, одсутан. — Радијо

сам док су ми оба ока ишчакарила.
в. чакарас.

ишчакљати, -ам свp. извадити копа
6. ишКлепаши.

ишклепати, ишклепам свр. в. ишкла
паши.

ишмркати, ишмрчем свр, шмрчући
испити воду из грумена снијега. — Поди
же грумен снијега и ишмрка из њега сваку

јући (о земљи). — Од јутрос смо ишчакља
ли само ова два кашуна пржине. Ај, доста
си ишчакљо и не самари себе без невоље!

ишчакмачити, -им свp. избрбљати,
испричати којешта. — Којишно је а зна
сваког ђавола ишчакмачити.
6. Чакмачити.

Кап.

ишóкати, ишбкам свp. I изгрдити, ис
псовати. — Ишока нас она бабетина, ко
сти јој земља не шћела.
П - се испрљати се, изглибати се. —
Идући про шокаћа, сви смо се до за врат
ИШОКаЛИ.

ишокељати, -ам свp. исплeсти, искр
пити, испријечати. — Ишокељала сам и

ишчактарати се, -ам се свр. 1. излупа
ти бренцем о чактар. — Ноћас су се
ишчактарали овнови под чактаром, мора

да се дивина привијала око тора.
2. превише гласно изговорити које
шта. — Нема тог скупа ђе се он неће
ишчактарати до миле воље. Пуш га нека
се добро ишчактара.
в. чактарати.

свекру рукавице да ми ту стално не при
говара.
6. шокељати.

ишпурити се, -им се свр, ојагњити се,
отелити се прије природног рока. —
Ишпурила се овца, нема јој јање ко рука
љеба.

ишћићати, -ам свр. 1. исушити, испа
pити, претворити се у пару. — Приспи
мало воде у то јело, свака је кап ишћића
Лa.

ишчандрљати, -ам свр. 1. изграбити,
попластити (о откосима). — Ишчандр
љала сам из оног камењара два највиша
пласта сијена.

2. гребући одвојити, одстранити,
уклонити. — Успи мало воде у та неопра
ни кото, па кад се добро раскваси, ишчан
дрљај га.
ишчапљускати, -ам свp. испричати,
избрбљати којешта. — Неће она ништа
утајити што све неће ишчапљускати.

2. посенилити, излапити. — Године
в. чапљускати.

притисле, па је, богме, ишћићо. Не дај бо
же да ишћићам у памет.
в. ишћућијати.

ишчевизити, ишчевизим свр. поста
ти јако мршав, смршати, ослабити. —
Није она ишчевизила од имања но од не

ишћућијати, -ам свр. в. ишћићати.
ишулијегати, ишулијегам свр. в. ис
тулијегати.
ишчагорити, -им свp. измршати,
ослабити. — Млого је ишчагоријо од накс

болести, преполовијо се ко нико његов.
ишчајати, -ам несвр. много слабити,
нестајати, видљиво копњети. — Ишчајо

мања. Ишчевизила га празна трпеза.

ишчкаљати, -ам свр. 1. чачкајући из

вадити, одстранити (из нечега). — Не
могу никако да ишчкаљам трн иc пете.

Ишчкаљај глиб испо ноката, налете један.
2. открити, пронаћи, сазнати. —
Ишчкаљаће она све шта је и како је било,
или је неће бити.

Из лексике Пиве (село Безује)
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ишчкиљити, ишчкиљим свр. 1, гледа

јагменик, -ика монај који се граби да

ти разроко, полузатвореним очима. —
Ишчкиљила очима она џамала и некуј од
звpнда ко муа бес главе.
2. слабо давати свјетлост (о лампи).
— Лежи на парама а лампа му ишчкиљила

нешто узме, добије. — Неће мене ништа
запанути од онијег пустијег јагменика.
jáд узв. за изражавање сажаљења,
жалости, туге и сл. — Јад о те жалосне

Ко у каке сиротиње.

це брашна, јад!

ишчугуљити, ишчугуљим

свр.

в.

ишцугуљити.

чељади! Нема у тој празној кући ни мрви
в. јаде.

јаде узв. за изражавање сажаљења.

ишчугурити се, ишчугурим се свр.
наднијети се, навити се, помолити се. —

Ево ти трупина па седи, шта си се ту
ишчугуријо? Ишчугурило нако на презо
pИ И ДрежДИ.

ишчуруљати, -ам свр. 1. ишчупати,
побрати, повадити. — Оплијеви и ишчу
руљајта коров из кумпјеришта, мој родо.
2. издубсти, издубити. — Да виш како
су миши ишчуруљали љеб. Ишчуруљај

кочањ исте главице купуса, па је онда
иčецкај.
в. чуруљати.

— Снијег опрлијо а она иде скоро боса и
гола, јаде! Ђеца су им гола и боса, јаде!...
в. јад.

јадија ж сиротиња, биједа, јад, туга.
— Ђе му се налази она вамилија и јадија.
Налила киша ону јадију, па дркти ко прут
На Д ВОДОМ.

јадика ж невоља, јад, биједа, несрећа.
— Ој јадико, јадико, ја сам на те навико. Е
шути кад ништа не разумијеш, јадико мо
ја.

јадити, јадим несвр. радити како би
ло, мучити се, подносити тешкоће (ора

ду). — То се не ради, но се јади. Нешто му
је радијо и јадијо и без смока и оброка.

јадобрат м 1. брат страдалник, муче

Ј
jäаћи, -а, -е који служи за јахање (о
коњу). — Не бик дао моју косу и белеђију
за најбољег јааћега коња.

јавке прил. право, директно. — Ено
ти овце јавке занкоше про брда.
в. јавчити.

јаврик м мјесто гдје се дјеца играју.
— Примири туј, није ти ово јаврик.

јавчење с гл. им. од јавчити.
јавчити, -им несвр. јавити, ићи јавке,
директно. — Стави чактар на гарана, бо
ље јавчи. Неће ми га гриваљ више јавчит.
в. јавке, ујавчити.

ник, несрећник. — Је ли му они јадобрат
изнијо главу из ропства?

2. лош брат. — То није брат, но јадо
брат, кад је наки.

јадовит, -а, -о силан, добар, развијен.
— Ове године трава је силовита и јадови
та. Јадовита коња, кукали га јади!

јадовица ж удовица која живи у јаду,
патњи и сл. — Рано је остала удовица и
јадовица. Не гpијеши се од ону јадовицу,
ку ће ти душа.

јадојка ж дјевојка коју је притиснуло
сиромаштво, бол, туга, несрећа, болест
и сл. — Што се не скупите, па оној јадојки
не окријепите кућу?

јаглити, -им несвр. 1. пјевати. — У
пјесми: „Јагли моје грло мило, / ти си ва
зда јасно било, / jarли нек те свако чује, I
шта им пљесма поручује.“

јадомајка ж мајка несрећна. — Лако
ти је јадомајку уцвијелитика(д) нема ни

2. плакати углас. — По читав боговет

ло. — Па ђе даде оној јадопрељи да ти

ни дан јагли и тужи, просто излуђе.

ђе никога.

јадопреља ж она која преде како би
преде толику вуну?
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јадосан, -сна м лош сан, несаница, бе
саница. — Уватијо ме јадосан и ока не мо
гу склопити.

јадоткаља ж она која тка како било,
лоша ткаља. — Није то никака ткаља, но
јадоткаља.

jáе сјаје. — Даде ми једно јае, кад оно
мућак.

јамити, -им несвр. 1 стављати у јаму,
закопавати, трапити. — Шта то јамиш
јутрос, јеси ли у чистој памети?
II — се узимати за себе, грабити,
грамжљиво присвајати. — Нећу ја да се
јамим око пе кила уpметина, па нек се

крепа. Вазда се јамијо, док није завалијо
ледину.

jaећак, -ăкам јахаћи коњ, седланик. —

јамлим речца, по мом мишљењу, ми

Појо јаећака и не окреће главу на сироти

слим. — Јамлим другачије но ти. Јамлим
Да ОНИ ПОСТe И ОВе ПОСТe.

ЊУ.

в. јамним.

в. јашћак.

jaићак м в. jaећак.
јајбка ж женска крупних очију. — У
пјесми: „У јајоке очи црне боје, 1 жали
монче што нијесу твоје, 1 кога њене очи
погледају, / мађије му друге не требају.“

јакнути, -нем свр. ојачати. — Пригле
дајте то дијете док неће ли мало јакнути.
Дако јакне трава потље кише.

јако прил. тек. — Јако је свануло, спа
вај још. Ми смо кренули на пут јако око

јамним речца, в. јамлим.
јањошкопац, -пца м 1. јањац уштро
јен. — Заранијо сам двајањошкопца, еса
пим даће ми руку.
2. који у понашању и изгледу има више
женских него мушких особина. — Видиш

ли ти да они јањошкопац нема ниђе длаке
на бради.
јабг узв. бола, туге, жалости. — Јаог
мене, мајко моја!

јапалак м снажан момак. — Чили је
ПОДНe.

они јапалак?

јакороче с новорођенче. — У здрави
ци: „Испијмо ову чашу монче, И нек ви је
срећно јакороче, И живљели, Бог вам сви
јема помого, / а јакорочету нико ништа не
мого.“

јал (и) везн, или. — У пјесми: „Ој ђе
војко окле ти је мајка, / jaљ из Пиве, јали
из Дровњака.“
јалак м 1. дјечак, момчић. — Види, ви

јаргати, -ам несвр. 1. јавити, тјера
ти (о овцама). — Сваки дан јарга овце
планином, а горе су од мојиje пoстреуша.
2. причати којешта, изражавати не
гативан однос према нечему и некоме. —

Јарга от) куће до куће, рђа јој косто изe
Лa.

јардум м в. грушевина.
јарин, -ина м јарчић, јарић. — Види

ди колики је овијалак!
како ми је лијеп јарин.

2. дроњак, рита, издерина. — Обуко
накав јалак от капута, па дошо ко џамала.

3. јарак, удубљење, удолица, неравни
на. — Ама ђе си зајунијо протијег јалака,
јеси ли здрав?

јалакнути, јалакнем свр. 1. бацити,
хитнути. — Узе камен, одмљери га и ja
лакну преко петнес метара.

2. понијети, однијети (о вјетру). —
Дуну вљетар и јалакну му капу 3 главе.

јармити, јармим несвр. упрезати у ја
рам. — Ој ли јутрос јармити волове?
јармљен, -а, -о хватан у јарам. — Ша
роња није још јармљен. Код нас досле ни
јесу краве јармљене и неће ни осле.
јаруг, -уга м суви снијег, сjeвeрaц, пр
љуг. — Пао је велики јаруг.
јарцати, -ам несвр. Љутито квоцати,
изражавати незадовољство (полугла

6. јаланути.

сно). — Жена му стално неког ђавола јар

јаланути, јаланем свр. в. јалакнути.

Ца.
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јасак м снажан и крупан момак. —
Силна јасака, кукали га јади. Пусти јасак

једама прил. једном, једанпут. — Са
мо сам једама бијо у Сарајеву. Зима је до

јак ко масак.

шла некако једама.
в. једаман.

јасениште с мјесто гдје је расло јасе
ново дрвеће. — Искрчијо сам сваки јасен и

у јасениште посијо јечам.
јаслача ж погрд женска сувише раз
вијених стидних дјелова тијела. — Увати
јо наку јаслачу и не море од ње да се
одријепи.

јасногpла ж женска звонског гласа.
— У пјесми: „Сад ђевојко бирај ти, / с ки

ме волиш играти, / и не бирај њега више, Ј
јасногрлу симпатише, Мјасногpла црне ко
се, 1 бирани је монци просе.“

јат узв. бола, туге, жалости. — Јат
од оне ђеце, покрепаше о глади. Осто брез

ноге у цвијету младости, јат.

јатара ж мала и трошна кућица. —
Камени се у накој јатари брез иђе икога.

једаман при. в. једама.
једандер прил, једанпут, једном. —
Дођи и ти једандер код мене, ако дењаш.
Једанред ме слаго и неће више.

једаничити, -им несвр. јести један
пут дневно. — Велика сиротиња иг прити
сла са сваке стране, па једаниче отко иг
ЗHaM.

в. једноничити.

једвачак прил, једва, са муком. — Је
ДВаЧаК СМО ДОЧеКаЛИ МЛaДО ЖИТО.

в. једвечак.

једвćчак прил. в. једвачак.
једно прил, око, отприлике, близу
(као мјера). — У мом Јелоњи има једно пе

квинтaла. Ој ли ми зајмити једно пешес
кила соли?

јаторан, -рна, -рно 1. који је физички
крепак, још јак. — Још си ти јаторан ка та

једнома прил. једанпут, једном, нека
да, једанред. — Једнома сам овуда прила

ко косиш. Ђеца му још нијесу јаторна.
2. бројан, велики (бројем), многобро

зијо.

јан. — Средином села вазда су живљеле
јаторније породице.
јач, -и ж одрасла чељад (супротно од
нејач). — Дођоше Њемци, поваташе сву

јач и стрпаше у логор.
јаче прил. више, преко, изнад (као мје
pa). — Јамлим да је јаче от поноћи. У
овом волу има јаче от пе квинтала.

jáчити се, јачим се несвр. правити се
јаким, гордити се, шепурити се. — Не ва
ља се јачити ни ђе треба, ни ђе не треба.

јебигуз м погрд. онај који је шкртица,
циција, интережџија. — Они мртви јеби
гуз не би дао ни Богу тамљана.

јебигузлук м цицијашење, шкртаре
ње, себичњаштво. — Доста ми је њега и
његова јебигузлука.

јегуба ж само у брзалици: Јегуба уз
букву, јегуба низ букву, за њом иду мали
тићи јегубићи, стан јегуба да се појегуба
МО.

в. јегубић.

једноман, индекл. из једнога дијела,
из једнога комада, изједна. — Уćеко ћико
Радоје једноман жиоку. Она дугачка атула
је једноман.

једноничити, -им несвр. в. једаничи
ти.

једноњак, -њка м дио игре у игри
чучкања. — Једно њак се, болан, зове ка(д)
се играч чучка само са једнијем ка
МИЧКОМ.

в. чучкати се.

једноокилом онај који има само јед
но око. — Они крупни и лијепи једоокило

пљево је и игро више но иједан момак.
једpушан м онај који је снажан, је
дар, добро развијен. — Видијо сам два
Мушова сина, два једpушана, није им ма
не да су не знам чи.

јекнути, јекнем свр. 1. нагло букнути
(о болести). — Нога му нагло јекну, има,
душе ми моје, ко улиште.
2. нагло се проширити, раширити (о

гласу). — По селу јекну глас да ће се гло

110

Светозар Гаговић

бити сваки домаћин који не биде кулучијо

јуркати, -ам несвр. гурати, гуркати,

на путу до школе.

ћушкати. — Не јуркај старе људе, грота

јектати, јекћем несвр. 1, говорити
оштро, јетко, сиктати. — Не јекћи ка ти
нико не стоји на реп. На њега жена јекће а

ти је.
јурнути, -ем свр. ћушнути, гурнути,
турнути. — Јурну ме с леђа и ја се скотр
љак у јарак.
јуртисати, -ишем свp. јурнути, киди

он ћути.
2. хучати, бучати. — Пива јекће, сва

се брда тресу. Комарница се од јучер сми
рила и више не јекће,
3. плакати углас. — Жене ојокају и
јекћу за старијем и добријем Ђађом.
jбкнути, јокнем свр. уставити волове

сати, насрнути, навалити. — Ама шта си
јуртисо на нејач, pђа те убила? Јуртисо да

ухваћене у јарам узвикујући „јоч!“. — Не

носим са ноликијем јурцупом? Поијо би

ки Ћиро се једном ражљутијо, па јокну
волове и не размишљајући рече: „Јоч, пу
ко гром у небо!“

онолики јурцуп по јањета.

покоси сву ливаду за дан.

јуpцуп м онај који је тјелесно добро
развијен, снажан, јак. — Ђе ћу ја да се

в. зајокнути, пријокнути.

јомужа ж млијеко (вареника) од ова
ца, умужено у посуду са снијегом (као на
питак). — У пјесми: „Ој ђевојко руке пру
жи, / одгојене на јомужи, / на јомужи и
скорупу младу, / ja те иштем, али те не да

ду.“

jб узв. волу да стане. — Ј6, Милоња,
јó! Jó, воле, јо!
јопе прил. опет, поново. — Јопе ће ки

К
каблаћина м и ж онај који је тром,
спороходан, млитав, неуредан. — Како
нако Бог умље створити ону каблаћину,
видер како се вуче?
каблићак, -ћка м мали кабао, каблић.
— Свако јутро намузем у Срнаве по ови

ша. Одбила сам га и он ме јопе иште. Ено

каблићак варенике.

се јопе побили пијевци.

каблићати, -ам несвр. сјећи на кома
де, комадати, резати. — Немој више ка

в. јопет.

јопет прил. в. јопе.
jбцнути се, јоцнем се свр. доћи у кос
положај, нагнути се. — Јоцнуло ти се си

блићати љеба, ево има доста.

јено према долини, па сам га мало поду

и округласту главу. — Не шће Перин ка

в. искаблићати.

каблоглав, -а, -о онај који има велику
блоглав да ми купи који чаво, поткивали

про.
Га Ш НБИМА.

јóчити се, јочим се несвр. држати се
осионо, правити се важан, гордити се,
шепурити се. — Ђе си ти видијо паметна

гласту и велику главу. — Вргла се кабло

чоека да се јочи?

главаста ђеца на оца.

јундачити, -им несвр. јачати, бујати,
расти. — Још он јундачи. Јундачи и буче,

собан. — Нијесам кабул изајни пред врата

благош му у Памет.

а камоли Шта друго.

јурдупача ж. она која је тјелесно до
бро развијена, снажна, јака. — Поја јур

кабулити, -им несвр. ризикати, ре
скирати. — Смијеш ли кабулити про Иви
це на овој мећави? Не бик кабулијо ноћу
уљећи у цркву за вас бијели свијет.
в. укабулити.

дупача на ону рагу и она се под њом уви.

Ожени се, јадан, каком јурдупачом, па нек
ти ради, е ће ти пропас толико имање.

каблоглавас, -ста, -сто који има окру

кабул миндекл. могућан, моћан, спо
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каван, -ăна 1. мјера (о тежини). —
Богме си се млого удебљо, дај некако се

врати на стари каван. Није то мој каван.
2. план, намјера. — Имо сам каван дој
да се прстенамо, па ме ометоше. Какав ти

је каван за сутра.
кавгараж 1. она која је склона свађи.
— Е кака је она кавгара дабогда у једној
кошуљи промијенила девет домова.
2. фиг. претијесна кућа. — Није то ку

ћа, но кавгара, од грома изгорела!
кавец узв. којим се вабе говеда. — Ка
вец вамо, џомбо се! Кавец кава, кавец!

в. кавеш, кавиč, кавуш.
кавеш узв. в. кавец.
кавиč узв. в. кавец.
кавуш узв. в. кавец.
кадгој прил. кадгод. — Могла би на
љећ кадгој. Кадгој ти пане на ум да запа
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каламида ж 1. наслага на коси нахва
тана при кошењу старије траве. — Очи
сти ту губу и каламиду са косе, зар не ви
диш колико се наватала, аман!
2. фиг. боја лица (настала при сунча
њу, од вјетра и сл.). — Добијо је бакрену
каламиду, па изгледа ко нов. Ђе си то до
бијо ту каламиду?

каламутити, каламутим несвр. 1. ми
јешати, правити смјесу, мјешавину. — Не

каламути се тако, но вако, мртви курепу!
2. бунити, изазивати свађу, раздор,
завађати. — Каламуте они црни народ,
траг им се утро. Да немају неки интерез
не би овуда ишли и каламутили.
в. закаламутити.

каланка ж (тал. calance) најслабији
квалитет памучне тканине. — Ко је тог
вакта мого купити мало каланке бијо је
сретан и пресретан.

лиш слободно ишти.

калаш м нечистоћа, неред, сров. —
кадило с запаљена крпа којом се пче
ле излажу диму (приликом вађења меда и
сл.). — Немој ти вадити мед, што прво неј

По колиби нам је велики калаш, дај да ово
мало уздигнемо!

калика (л. Sorbus aucuparia) ж врста

запалити кадило е ће те челе грдом нагр
ДИТИ.

шумског дрвета на којем расте плод. —
Имам прут и од калике и од улике, па би

в. кадина.
кадина ж в. кадило.

рај који ој.

каин м суд за умивање, лавор. — Узми

каликов, -а, -о који припада калики. —
Каликов плод је лијеп гледати али је грк
јести.

они каин, па се измиј вас си се утраћко.

Отприје се, богоми, и каин употребљаво
као суд искога се јело.

кајасити, кајасим несвр. штедјети,
умјерено трошити. — Омало само укупи
ли бијелог мрса, па смо кајасили и тамје
СИЛИ ВИШе НО ИКа Д.

какити, каким несвр. вршити велику
нужду (о дјетету). — Иди каки, па пајај,
благош мајци.

каловит, -a, -o 1. врлетан, брдовит,
стрменит, вртложан, бучан, са великим
валовима и таласима, каткад замућен (o

текућој води). — Ту бијагу и кршни мон
ци и брадом и главом ис Пиве каловите. У
пјесми Пивско коло: „Пиво, Пиво, што те
зову, / поточљивом, каловитом, / кад ти с

правом заслужујеш, / да те зову гласови
том.“

каконо прил. како, како оно. — Како

2. који је са одсјајем сивила планин

но рече Блажо? Ја ништа не знам каконо

ског и шумовитог предјела. — Ја млим да
је Муратовица каловитија од иједне пла

се нас два погодисмо?

какоће прил. према, ка. — Кад смо би

нине што се могу овудијен замотрити.

ли какоће Жабљаку, зачуше се пијевци.
калавет м лакомислен, непромишљен,
несталан, превртљив, несигуран човјек.

3. фиг. злосрећан, кобан, жалостан,
несрећан. — Стан, постан, и њему ће доћи

— Удружијо се са ониjeм калаветом, нај

калоп м 1. калуп. — Натакни опанак
на калоп, лакше ћеш га наврнчати.

потље ће му доћи главе.

каловита субота.
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2. род, сорта (о људима). — То је чу
дан калоп људи. Сви су они на исти ка
ЛОП.

камрик м (нем. Kambrik) фино, тан
ко, квалитетно платно бијеле боје. —
Ћико је имовину кошуљу о камрика.

калцакан м превртљивац, лукавац,

канава ж канап од лана. — Дану ми

покварењак, смутљивац, лажљивац. —

мало канаве. Понеси оно клувко канаве,
море устребати.

Наиђе тудај накав калцакан, превари људе
и — нокат у ледину.

калчете ж мн. кратке сукнене чарапе.
— Пао велики снијег, а он обо калчете
брез гета, па ето му памети.

калчинав, -a, -o 1. неурадан, зазоран,
немарно одјевен. — Калчинава монка, за

канавет м онај који изводи шалу, спр
даџија. — Одби се од мене, канавету је
Да Н.

канавета ж ковчег од дрвета. — Има
ше два канавета пута пунцата руса.

канатити, -им несвр. штедљиво тро

бога!

2. путоногаст (о коњу). — Ено изијо
вук нечије калчинаво кљусе.
6. КалчиНа С.

калчинас, -ста, -сто в. калчинав.

кáљак, -љкам зуб очњак код коња. —
Каљци ничу четврте године. У млада ко
ња зуби су жућкасти, а ка остара, онда су
му и каљци бијели.

шити. — Нема ђе да купимо гаса, па ово
мало канатимо како знамо и умијемо.
канда прил. изгледа, као, ваљда, све
су прилике. — Канда ће престати киша. Он
се, канда, спрема да иде на Гoрaнско.

каница ж пречица, пријечац. — Преси
јеци овом каницом, па ћеш изаћ на главни
пут.

каљутак, -тка м оно што је прљаво,

кано при, као. — У пјесми: „Огријала

блатњаво, каљаво. — На њему бијаше на
кав каљутак капута. Поставијо на главу
каљутак капетине, па се њоме зори, Бог

мљесечина кано бијел дан, / а у колу ста
рац игра кано буков пањ, / на ме мајка ру

му узо памет.

каменити, -им несвр. 1 штедљиво
трошити, тврдичити. — Шта све каме
ниш, камене мој. Удри рђом о камен и не
Камен И.

II – ce бити међу четири зида, осами

ком ману, да ме старцу да, /а ја велим: не
ћу мајко, нећу старца ја!“
кантарати, -ам несвр. 1. мјерити, раз
мјерати. — Стално нешто кантара и раз
мљера, будибокснам.
2. њихати, клатити, покретати та
мо-амо. — Не кантарај ногама, нијеси се

ти се, чамити. — Каменим се међ ова че

уцрво.

тири зида и у томе ми живот оде.

3. лутати, скитати, ићи којекуда. —
Научијо да кантара по селу, и од тога се
не море одвићи.
4. зачикавати, „одмјерати од шаке

каменица ж природно удубљење у ка

мену, стијени. — У пјесми: „Čећаћу се
док сам жива, / чобаница ка сам била, / ка
сам била чобаница, / пила воду с камени

ца, / ćећаћу се ја чувања, / и чобанског
уживања.“
камлијекати, камлијечем несвр. не
престано молити, мољакати, тражити.

— Камлијечу јој ђеца по ваздан, а она и не
мари.

в. закамлијекати, камилити.

камлити, -им несвр. в. камлијекати.
камоно прил. куда оно, камо оно, гдје
оно. — Камоно оде Душан?

до лакта“. — Ма ништа му вала нијесам
pђаво реко, а он поче да ми кантара о ша
КС ДО Ла КТа.

канура ж 1. пређа испредена од нај
слабије вуне. — На овој зими не дења да
обује чарапе от кануре, но све нешто за
прдује и тражи ово и оно.
2. фиг. најслабија сорта људи. — Не
ма ту чоека, то је, јадан, канура љуцког
рода.

канчелање с гл. им. од канчелати.

Из лексике Пиве (село Безује)

канчелати, -ам несвр. намотавати
пређу на канчело. — Док сам ја канчелала,
Ти си дринцала ко топ.

в. одканчелати, расканчелати, скан
челати.

канчело с 1. дрвена мотка за намо
тавање пређе (са ракљама на обје стра
не). — Ко наложи канчело на ватру, вата
ли га манита!?

2. предиво намотано у трубицу. —
Обљеси то канчело о та клин е ће се сво
замрсити.
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сл.). — Јамлим да је Милијана капулала
про Равног.
в. прекапулати, укапулати.

капуpица ж горњи дио врата (о ме
снатом дијелу). — Лајеш на свакога, а ако
те увате за капуpицу нећеш знати ни како
се зовеш. Пас који цичи, кад га увате за
капуpицу и подигну, није за рану.

караван, -ăна м 1. поворка, мноштво
људи у покрету са и без коња или запре
га. — Про Студене је рано прошо караван
некакијег људи.

6. мотовило.

2. округли суд (обично бакрени) из ко
канџијача ж женска неуредно обуче
на, неуредна, која лута којекуда. — Доће

јег се једе. — Пун му је амбар и караван,
па море да отпрдује. Убијо га празан кара

рај се мало и не иди ко кака канџијача.
Усмуцала се канџијача и иде о куће до ку
ће, куку јој у памст.

ван, па му се врат прегулијо. Најгора је

канџорепа ж она која је неуредно
одјевена, зарозана, са поцијепаном одје
ћом и обућом. — Умљела је канџорепа да
пружи руку и ђе треба и ђе не треба.

мана бити празна каравана.

карадим м густ и црн дим. — Кад се
увече седи крај ватре, чељад би рукама
ћерала дим говорећи му: „Тамо диме, ка

радиме, / тамо су ти врата, / и шарена јаја,
/ и невљеста млада.“

кањеровати, кањерујем несвр. оклије
вати. — Ај, болан, крени, шта ког ђавола

вазда кањерујеш.
каоли прил. као. — Уреди каоли он,
па ће бити добро. Биди чоек каоли он, па
ће бити добро.

карамлук м тмурно, магловито,
мрачно (о времену кад је мрачно,
облачно, кишовито, кад пада снијег или
ноћу). — На овом карамлуку и ђаволи се
жене. По овом карамлуку немате куд ићи,
но ćете да нoћимо.

каочина ж извор из којег повремено
истече вода. — У јесен се туда појаве као

чине, не море чоек љуцки проћи.

карамлучина ж аугм. од карамлук. —
По карамлучини смо ишли читаву бого

капавица ж фиг. кућа која прокишња

ветну ноћ, док нас је јад у јаду убијо.
каретити, -им несвр. 1. кажњавати у

ва. — У изреци: „Сачувај ме Боже куће ка

игри (прстена или каквој другој игри). —

павице и жене лајaвице, покриј кућу неће
ти капати, удри жену неће ти лајати.“
каплаисати, -ишем свр. навалити,
спопаднути, салетјети, кидисати. — Ка

Побиједише нас у прстенању, па нас онда

плаисале подрепне муе, оће оба ока да из

по трњу.

в. пишталина.

BaДČ.

капљевина ж кишница ухваћена са

каретише да лајемо на звијезде.
2. поучити, опаметити, извући поуку.
— Ништа га није каретило што је ишо бос

кариока ж столица са наслоном. —
Засијо у кариоку и дума. Не ваља ни кари

стрехе. — Стално пијемо капљевину, и

ока без ногу.

никог да заболи глава. Сврдла му рог што

кариџати, -ам несвр. комадати, сје
ћи, резати. — Не кариџај толики љеб, црн

пије капљевину.
капулати, -ам свp. избјећи, проћи,
изаћи, пребродити (опасност, незгоду и

бијо. Кад има нека га нек кариџа.
в. искариџаши, на Кариџаши.
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карлисати, карлишем несвр. скита
ти, лутати, трчкарати. — Иди кући, и
не карлиши туда, гибете један.

карпатати, -ам несвр. комадати, сје
ћи на комаде. — Закло рањенике, па кар
пата меса ко срећнијег дана.
в. искарпатати, накарпатати, пре
карпатати.

карта ж један премаз (слој) кречом,

ју, бију, прљају и шта већ не раде, а ја им

причам једну те исту катавасију.
катавица ж дем, од катава.
кацати, -ам несвр. 1. газити по сније
гу, роси, блату. — Чија су оно ђечина што
кацају по оном ђотлуку?
2. мазати неквалитетно, брљати (о
кречу, фарби и сл.). — Ма шта ми ти при
чаш за Алексу и његов рад, он само зна

малтером. — У ову собу сам навукла дви
је карте и јопет се слабо бијели.

Каца ТИ.

каруп м онај који је ружан, незгра
пан, „клантурав“, неуредан. — Е какав је
они каруп, мајка га немала! Нака ђевојка

лан, превртљив, мангуп, неозбиљан. — Ко

оде за онога карупа.

6. Карушчина.

карупчина м в. карут.
каса ж рам за прозор, шток. — Отру
ле су касе о прозора, морамо иг мијењати

по сваку цијену.
кастиг м 1. брука, срамота. — Шта
уради чоече, од твог кастига не могу изај

кацкалун, -yна м онај који је неста
се уздо у кацкалуна осто је краткије рука
Ва.

кацкати, -ам несвр. 1. скакутати,
ситним корацима касати, ићи. — Богдан
не да да се одмори, па ја за њим кацкам,
док ми замало дук не испаде.

2. газити кроз снијег, воду, блато, ро
су, слану и сл. — Кацкали смо читаву ноћ

кро засеру о снијега.
3. стално излазити па улазити, дола

међу људе. Стиди се од твог кастига.
2. мноштво, безброј, пуно. — Види ко

зити једно по једно. — Приčедите на јед
но мљесто и не кацкајте туда.

ји је кастиг мрава!
кастигам и ж онај који служи за ру

ме. — Неће љуцки да нам да који динар,

4. давати помало, с времена на врије
но све кацка пару по пару.

гло, за бруку. — Дође она кастига и упла

ши ми ђецу. Не причај, кастиго једна!
кастигати се, -ам се несвр. брукати
се. — Кастиго се ко и сви црни. Кастигала
се сва рођа ш њим.

качкаваљ, -ăљам блато, глиб. — Про
села је грдни качкаваљ, неће се ђеца кор
ТаЛИСАТИ.

в. качкаћ.

качкати, -ам несвр. прљати, глибати.
кастиженије с 1. брука. — Окле наиђе
— Ану, смири се и не качкај по зиду.
оно кастиженије тако рано?
2. безброј, пуно, много. — У Драгаље

ву има кастиженије јагода, које је касти
женије звијезда.

в. закачкати, прокачкати.

качкаћ, -ăћа м блато, глиб. — Не иди
у та качкаћ, вас ћеш се окачкати.
6. КаЧКЕ 60/b.

3. зло, несрећа, чудо. — Мора да се де
сило неко кастиженије, док га нема.

каше, г. мн. кашета с сандук од дрве

катава ж кућица, скровиште, земуни

та, кашун. — Ено барјактар доћеро пуно

ца. — У овом пошљедњем рату, Њемци

попалише и појадише, па људи шта ће, ку
ће, они ти направише катаве и ту се наста
НИLIC.

6. капавица.

катавасија ж прича (истинита или
измишљена). — Питају ме, испитују, пљу

каше цукра.
6. Кашеiи.

кашет м в. каше.

каширати, каширам несвр. и свр. из
двајати, избацивати оно што је неподе
сно, сувишно, уклањати. — Каширај ту
слабију шиљеж и гони на пазар. Најприје

Из лексике Пиве (село Безује)

му дадоше да нешто ради у овштини, а
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2. себичњак, тврдица. — Не мореш у

онда га кашираше.

кеља ишчупати динар, па са кад би бум

каштрити, -им несвр. сјећи, кресати,
подсијецати. — Не каштри младо јасење,

бат.

јеси ли сишо с ума!

ре. — Бог га нагрдијо па кенга, док неђе

в. искаштрити.

кварат, кварта м (тал. quarto) четврт
(о тежини, дужини, времену). — Имам
кварат ракије. До намастира има три квар
Та..

квартиљ, -иља м стан и храна (ста

кенгати, -ам несвр. радити преко мје
не завали долину.

кенути, -нем свр. 1. ударити. — Кад
га кену у ребра, он се стропошта.
2. појести. — Кени ову оцапину љеба
и ћути.

кењкати, -ам несвр. в. кељкати.
кеп м мотка, дебљи прут. — Ошину

новање и храњење на једном месту). —
Ђе си ове године на квартиљу? Дијете ми

га кепом. Врезни га кепом по туру, па ће

је у Нишићу на квартиљу код једне удови

слушати.

кепнути, -нем свр. ударити, млати

Це.

квекер м брз и јак захват руком око
врата противника. — Увати му главу у
квекер и обори га. Забрањено је ватати

ти, ошинути. — Кепни га тим љемезом,
вуци му дроб просули.

кера жмало женско дијете. — Чија је

чоека квекером.

ово кера?

кебараж стара крезуба овца. — Имам
десетак кебара и то ми је сва имовина.
кега ж 1. грба, чвор, израштај, заде
бљање (о дрвету). — Насекок накије кега
и са се о јаду забавик како да иг исције

керетина ж повеће женско дијете. —
Ако ој да те ђевојчице замрзу зовите иг

Па М.

парењу са кравом. — Кат крава води, баку

2. гука, отеклина. — Има кегу на вра
ту, па то сирома укрива ко змија ноге.
6. Кегав, Кегас.

кегав, -а, -о који има доста кега, чво
pуга, гука. — Нијесам ја кадра исцијепати
оно кегаво дрво па ка се не би огријала.
6. Кега, Кега С.

кегас, -та, -то в. кега, кегав.

керетинама.

керица ж дем од кера.
кец узв. којим се подстиче бик при
се узвикне: „кец!“, и он скочи повр ње.
кецкати, -ам несвр. подстицати бака
(бика) да скочи на краву која води (тра
жи бика, пари се). — Ама шта га, болан,
кецкаш, виш како скаче и не промашује.
кеч м удар пловке у пловку при игрању
пловкања. — Погоди туђу пловку и узвик
ну: кеч!

кељача ж (л. Forficula auricularia)

кечити, -им свр. ударити пловком

ухолажа. — Ове јесени најавиле кељаче,
слуте оштрој и патној зими.

противничку пловку у игри пловкања. —

кељкав, -а, -о спор, лијен. — Из њиове
куће су сви кељкави. Кељкава створа, за
бога.

кељкати, -ам несвр. радити споро. —
Научијо да кељка и ту нема никака лијека.
Шта све кељкаш, ђаволе!

Кечи у моју пловку и сву ми је смрска.
кеџа ж погрд. одраслија дјевојчица. —
Није лијепо ђевојчице звати кеџом, послу
шај ме што ти кажем.
6. Кеџица.

кеџица ж дем, од кеца.

кешеш м старкељ. — Кажу му да је

кељом 1. онај који је мали, ситан ра

кешеш, а он види ко јејина и чује ко го
луб.

стом. — Ушапијо се твој кељо, па оће да
се бије са двојицом.

жљива женска особа. — Не море се од

в. кењкати.

кéштра ж млада, живахна, снала
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оне кештре ништа сакрит, па са кад би
вречо ко јарац ка се дере.
кијамет м рђаво вријеме, олуја, вје
трина. — Вије ко вук на кијамету. Не иди

2. ићи којекуда, срљати. — Клантара
за бравима о зрака до мрака.

по овом кијамету.

ће о себе, па по ваздуги дан кланта куга

кикит м гласни и звонки смијех. —
Сваког дана иж њиове куће допире ђети

НОГe НОСС.

ЊИ КИКИТ.

клантурав, -а, -о који се помјера та
мо-амо, расклиман, разглављен, лабав. —

киљан м камен побијен у земљу као
мета (о пловкању). — Не море оно пого
дити киљан, виш да је ћораво.

кимак, -мка м крмак. — Гус кимак ма
ли, гус.
кимет м мјера, осјећај дозвољеног,
допуштеног. — Ждере, све би стрпо у се,

клантати, -ам несвр. ићи без одређе
ног циља, базати, луњати. — Не зна шта

в. кланћарати.

Заглавијо сам ногаре от кариоке, па сад

није клантурава.
в. клатурав.

кланћарати, -ам несвр. в. клантара
пли.

кланћокур м онај који је млитав, без

ТО КИМСТа НСМа.

кинути, -нем свр. нагло порасти, на
бујати (о биљкама). — Кинула жита, има
ју до паса.

кипија ж киша која пада млазом, чије
се капи сустижу. — Не да кипија нос по
молити. Љушти кипија, ко да је смак сви
јета.

хитрине, клатурав. — Примири ту, клан
ћокуре један! Они кланћокур није служи
јо ни војни стан.

кланчати, -ам несвр. ложити и суви
ше дрва у ватру. — Не кланчај толика др
ва, смела те мајка божија.
6. закланчати, закланџати, Кланџати,
накланчаши.

кисити, кисим несвр. бујати, расти,
развијати се. — У пјесми: „Сретна ти ђу
да била, / здраво је носила, / другу проми

кланџати, -ам несвр. в. кланчати.
клапати, клапћем несвр. стално ићи,

јенила, /у њој кисила, висила, / и шта ћу

кретати се, бити у покрету. — Ја више

ти даље, И Бог ти дао здравље.“
кит узв. за излучивање јагњади из ова

нијесам кадра клапати за овцама, па са чу

ца. — Ка се јањад излучују из оваца, каже

се: „кит луч“. Кит амо, кит!
киткати, -ам несвр. лучити јагњад из
оваца узвикујући: „кит-кит!“. — Ај ти
стани на стругу и киткај јањад, а ја ћу ов
Це НаГОНИТИ.

в. искиткати, кит.

кић узв. којим се подстиче бик при

парењу са кравом. — Шаљивџија Тале
дражијо би бака да скочи на краву, подви
кујући: „Кић сиве ев ти шуге у твоје дру
Ге!“.

вајте како знате и умијете.
6. Клапташи.

клапити, -им свр. мало ударити,
ошклапити, шклапнути. — Клапи га Ти
јем кепом, па ће мање примати оглушке.

клапити, -им несвр. 1. имати горак
укус (пећи, палити у устима и сл.). —
Богме ти скоруп мало клапи. Жито нам је
било мековно, па љеб помало клапи.
2. изазивати надражај (у очима, но
су). — А смо се појавили на врата, поче да
нас „штипа“ и клапи устајали ваздук.

клантарати, -ам несвр. 1, покретати

клаптати, клапћем несвр. ићи, пјеша
чити (обично дуго). — Није ласно клапта

се тамо-амо, њихати се, љуљати се,

ти сваки дан за ноликијем буљуком оваца.

климати се, дрмати се. — Кад иде, клан

в. доклаптати, исклаптати, клапа
пти, наклаптати, отклаптати, проклап

6. Кец.

тара рукама и нешто шупотри. Приобуј
обувачу да не клантарају за тобом.

tтати.
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клапусан м онај који брбља, брбљи

кликовати, -кујем несвр. звати, вика

вац. — Научијо клапусан да брсти и не
увлачи језик у уста.

ти. — С Буручковца кликовала вила и би

клапусати, -ам несвр. брбљати, при

јела раширила крила.
клинџорепа ж она која је висока, мр

чати којешта, лупетати. — Боље да

шава, а уз то лијена. — Неће се клинџоре

причамо о чега живимо, но што клапуса

па предријет у послу, биди сигуран.
кличак, -чка м игра у којој два так

мо о свљецкој пулитици.
в. шклапусати.

море наоштрити.

мичара одмјеравају своју снагу. — Е вала
не море Мрдељу нико натеглити кличка.
Потегну се кличка Новица и Блажо, па га
Новица пребаци про себе ко каку черужи
ну. (Игра кличка се одвија тако што два

в. шклапчина.

момка закаче велики прст за велики прст,

клатурав, -а, -о в. клантурав.
клачинар, -ăра м мјесто гдје се нала

па се тегле, засукују, вуку и онај који пре
ма себи одвуче противника сматра се по

зи (или гдје је била) кречана. — Пођи у

бједником. Или кад два младића сједну на

клачинар па ако нађеш клака, узми коли

патос тако што један према другоме ис
пруже ноге, саставе табане уз табане, ис
пруже руке, ухвате за мотку, која се по

клапчина ж брбљивац, причалица. —
Никад она клапчина неће здренути. При
чо клапчини, не причо, тупа мотика се не

КО

ој.

клaчница ж мјесто гдје се гаси живи
креч, мутница. — Ојли замутити једну
клaчницу пржине и клака?

стави средиштем, и онај који претегне
противника сматра се побједником.)

клашњати, -ам несвр. ићи неуредан,

клувчати, -ам несвр. И намотавати

pитав, дроњав, вући се. — Клашња онако
pитав и јадан, па му се посмијавају и куси

пређу у клупко. — Клувчај ту пређу и нека
твоје помаме!
II – се савијати се, грчити се, лежа
ти у крушцу. — Забоље га дроб и ево се
клувча ко љута гуја.

и репати.

клебесина м погрд. онај који је мли
тав, отромбољен, мртвуљав, неотpe
сит. — Притрбуши ту, клебесино једна!

кљевнути, -нем свр. 1. отковати косу

6. Клејтесина, клететина.

како било. — Ојли ми кљевнути ови ско

клебесити, -им несвр. гледати опу

сак? Не зна ни косу кљевнути, а ушапијо

одсутно, не мислећи ништа. —
По читав дан клебеси на ћепалу и блене.
клепесина м в. клебесина. — О, клепе
сино једна!

се да иде на мобу.
2. исцијепати, исјећи дрва. — Није

штено,

стијо ни дрво кљевнути, а први је зграбијо
кашику да руча.

клепетина м в. клебесина. — Максе

кљук, кљука м кружац, згрченост,

отале клепетино једна.
клет, клета, -о 1. несрећан. — Погибе

савитост, стегнутост (услијед боле
сти, старости и сл.). — Склувчо се и

јој клет муж потоњег дана рата.

онако у кљуку живи ко сваки несретни.

2. проклет (као израз жаљења). — У
пјесми: „О младости, замало си клета, / ко
зелена гора преко љета, / ил цвијеће, мој
драги невена, / једном дође и брзо увене.“

Да му није било жене, и дан данас би бијо

6. Клешан.

у КЉуку.
6. кружсац.

ко прил. као. — Биди ти ко Дуња, па
ћеш стећи добар глас.

кобељати, -ам несвр. котрљати (о

клетан, клетна, -о в. клет. — Вазда се
клетан чоек мучијо да нешто уради.

камењу). — Шта то кобељаш, угурсузе је

клик, клика м крш, кршељак. — Иди
право поре тог клика и неј слободно заћи.

дан!
в. накобељаши.
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кова прил. као ова. — Нијесу ти сва ја
њад кова вође. Кад би била остала жита
кова у долу, били би на коњу.

коваран, -рна, -рно вриједан, ваљан,
окретан. — Има коварну ђецу, то јој је ве
лика срећа.

ковели прил. као, тобоже. — Ковели
и ово је чорба. Држи књигу испре себе,
КОВели ЧИТа.

кoвистати се, -ам се несвр. увијати
се, копрцати се, превијати се. — Забоље
га нешто међ плећке, па се поче ковиста

кола жљепило, лијепило. — Дао ми та
јо двије бочице коле о трешњеве смоле.
коликоно пиpл. колико. — Коликоно
Млађен има година?

колицина прил. колико. — Колицина
вас има на преноћишту кођевера Симата?

коло с дио игре у игри чучкања (игра
са каменчићима). — У игри чучкања прво
се игра једно њак, па онда двоњак, троњак,
трумпа, обилазак, па тек коло.
в. чучкати се.

коловозница ж 1. пут куда се прево

кoвишљати, -ам несвр. ровишкати. —
Не ковишљај сламу, но узимај с реда.
ковни, -а, -о који припада кову за ко
су. — Понеси ми ковни алат, оћак косу да

зи. — Море се сербез вући плашће колово
зницом. Ркнула вода коловозницом.
2. фиг. велики хљеб испечен испод са
ча. — Кад извади исторбе јечмену коло
возницу и дебе скорупа, кину ми вода на

откујем.

уста.

ТИ.

ковртљив, -а, -о који је засукан, усу

коломат м опута којом се обрубљују,

кан, вијугав. — У великог овна рогови су

опшивају опанци. — Да немаш који расте
гљај коломата, оћак да овточим наке

ковртљиви.

ковpцати, -ам несвр. 1. ићи вијугаво,

опанке?

вијугати. — Она потрча и поче коврцати,
а ја за њом трк, трк и никако да је стиг

коломатити, коломатим несвр. 1. об
рубљивати опанке опутом (коломатом).

HCM.

— Или љуцки коломати те опанке, или се
мани белаја.
2. причати изоколо, околишати. —

2. савијати у увојке (косу), увијати. —
Не коврцај косу том врућом жицом, сву
ћеш је белајисати.

ковтисати, ковтишем свр. кидисати,
навалити. — Одмори се, шта си ковтисала
свом животу?
6. Кошили Сати.

кожоња м мршав во. — Ђаја амо, ко
жоња, вук ти дроб просо!

кои зам, који. — Имаш ли кои динар?
Кои бише оно људи?

коишан, -шна, -шно колик. — Јесу ли
коишна Милосављева ђеца?

Реци нам шта је по сриједи и немој ништа
КОЛОМа"TИТИ.

3. ићи изокола, наоколо. — Иди право,
шта коломатиш туда?

колоплет м сплетка, замка, засједа.
— Направише му колоплет и он тако сиро
Ма ЗагЛаBНИ.

колорог, -ога, -о који има у круг сави
јене рогове. — Ено колороги шиљег сврно
рог.
в. колорогас.

којак, -ăка м од које руке, са које
стране се упреже (о волу). — Којак ти је

колорогас, -та, -то в. колорог.
колумбарати се, -ам се несвр. крета

зекоња? Мој зекоња је дешњак, а твој ру
доња? Рудоња је љевак.

ти се, вртјети се у ковитлац (о облаци
ма, магли). — Колумбарају се велики

којишан, -шна, -шно в. коишан.
кокрљив, -а, -о који је са увојцима,
кудрав, гргурав (о коси, длаци). — Имала

облаци, ево кише.

је, у причу јој било, крупне, плаве очице и

ве. — Кад направе шенишну колутачу, сви

густу коврљиву косу.

се огуле једући.

в. заколумбарати се.

кoлутача ж. 1, пита савијена у круго

Из лексике Пиве (село Безује)

119

2. Змија савијена у круг, — Бљеж ота

копбрнути се, копбрнем се свр. по

ле, зар не видиш колика је колутача!
кољечке прил, с кољена на кољено (о
ходу). — Доћу да се видимо, па да ћу ко

стати снажан, јачи, имућнији. — Бијо је
нешто болесан и са се мало копорно. За

љечке ић.

радијо паре на џади, па се добро копорно.
копрчити, копрчим свр. пасти, стро

комадат, -ăта м командант. — Ко ви
је комадат баталијона?

Удари га нечим и копрчи ко пијевац.

поштати се, љуштити, треснути. —

коптисати, коптишем свр. в. ковтиса

комињача ж. 1, дугачка дрвена мот
ка. — Жижо ми је извадијо комињачом ла
му из густијерне.
2. фиг. висока, витка женска. — Кад

ме погледа она комињача, ја се изгубим.
конат, конта м само у изразу: на мој
рачун, по мом мишљењу. — На мој конат
њега није нико натлајисо.
коната ж суд од плеха за пијење воде.
— Бијаг и жеднијо и у душак попик пуну
конату шњежанице.

конб као оно. — Направи ми звpк коно
Гају. У пјесми: „Ово двоје стално скачу, /
коно миши по колачу.“
кону као ону. — Купијо ми тајо капу
кону што има Пекеш.

коншија м комшија. — Видак је мој
први коншија.
коншијати се, -ам се несвр. комшија
ти, бити у комшилуку. — У пјесми:

iЛи.

косак, -ска, -ско који је мекан, резак,
подесан за кошење. — Испо горе трава је
КОСКа.

косан, -сна, -сно љут, изнервиран, не
расположен. — Не задири за њ кад је ко
Са Н.

в. коснути се (1).

косијер, косијера м 1. алатка са пови
тим врхом за сјечење прућа, гране и сл. —
Илија пови прут и фикну га косијером ко
да је батурица.
2. нагнута страна бријега, планине,
падина, коса. — Кад изађеш на раскрсни
цу, обрни десно и иди право косијером.

3. фиг. издужени и повит нос. — Назе
бо па му из оног косијера цури као иска
ке пишталине. Упртијо косијер између
ОЧИ, ИМа ко Клис.

косимице прил. искоса. — Не зна да

„Коншије су праве моје, И они воле друго

цијепа дрва косимице, но бије животом.

двоје, И коншије се коншијају, / једно дру
го не дирају, / ништа нема љевше кажу, /
но коншије кад се слажу.“
коншилук м комшилук, сусједство. —

лила ме косица у пету, не могу крочити.

косица ж 1. врпца на дну гете. — Упа
2. хрскавица, еластично потпорно
ткиво. — Удари га и сломи му косицу у

У његовом коншилуку сви дишу ко један.
коншиница ж комшиница. — Ваке

носу.

коншинице нема колико је свијета.

се. — Косну се на ме пуница, могло би бит
гована и пређ кадијом.
2. фиг. ослабити, уздрмати се због
неке душевне патње. — Није се Милуша

коњштина ж коњско месо. — Уз ови

потоњи рат јели смо коњштину.
копилица ж набор између обрва, мр
гуда. — Кад моја жена набије копилицу

коснути се, -нем се свр. 1. Љутнути

коснула од вруће погаче, но од наке вели
КĆ НСВОЉČ.

међ очи, ја се вас следим.
6. КОСОН.

6. pЊa.

копље с велики прст од руке у игри
чалаге. — „Ала, ала, алаге, М вргоше ме ча

лаге, / ... / или копље, или штица, / или
мала батурица.“
6. ЧаЛalee2.

кот предл. код, поред. — Ено пољак
дринца у ладу кот оне велике лијеске.
коталац, -алца м (л. jugulum) ждри

јелна шупљина грла са говорним и другим
околним органима. — У пјесми: „Трчи

Светозар Гаговић
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старац комита да спаси, / па им рече пору

ку што гласи: / "Бљеште, монци, ту вам
спаса нема, / швапска војска голем покод

спрема”, / Једва успље да поруку јави, /

је бијо висок, сувоњав, кошчали чоек.
Планинштаци су крупни и кошчали људи.

краем предл. крајем. — Иди краем
ЊИВС И Не ГаЗИ МИ ЖИТО.

јер га умор по коталцу дави, / у коталцу

крати, -ам несвр. 1. кpкати, јести. —

душа му се кида, / ал усправно оста кано

Како му неће бити нака шија кад кра иза

џида.“

раменица. Кро је и за врат мето од ка зна

котланица ж дрвена облица која се
провлачи кроз повраз или ушице котла. —

Убери једну котланицу, ова се сва пречок
ТаЛа.

За Се.

2. кашљати, хритати. — Уватила ме
прелада, па крам ли, крам.

кратуљати, -ам несвр. ићи кратким,

котоман м јак, снажан, чврст, одлу

ситним корацима, лагано се кретати. —

чан човјек. — То је љуцки котоман, ако га
иђе има. Има два сина, два котомана.

Немају му ноге колико чеперак, па она

которача ж долиница, вртача. — На
једвите јаде успљек да покосим ону кото
рачу.

в. которачица.

которачица ж дем, од которача.
котурас, -та, -то округао, округласт.
— У гpиваља су котурасти рогови.

гњидица једва за нама кратуља.
в. дократуљати, искратуљати, од
кратуљати, прократуљати.

крбуљас, -та, -то који има неравну по
вршину, храпав, чворновит, усукан. — Ова
крбуљаста дрва спалите у кречану.

кревецки, -а, -б који припада креве
ту, уз кревет. — Ово је кревецки ленцун.

котурнути, котурнем свр. откотрља

крек м (мед. mastitis) акутно или хро

ти, закотрљати. — Ану, котурни ми то
клувко!

нично запаљење млијечних жлијезда (ви
ме, дојка). — Измузи краву, видиш ли да

коћ узв. којим се ваби коза. — Коћ ва

јој је виме обузо крек.
кремешталица ж особа која говори

мо, ђавоља марво! Коћ коза, коћ!
коћ прил. само у изразу: колико, коли
ко-толико. — Дако роди елда коћ имало.

коћета ж креветац за новорођенче,

пискавим гласом. — Нијесам мого слуша
ти ону кремешталицу, па сам се диго и
ОТИШАО.

бешика. — У ову коћету су се повијала и
љуљала сва ђеца од шукунђеда па досле.

кремештало с в. кремешталица.
кремештати, кремешћем несвр. кре

коцакнути, коцакнем свр. помјерити

штати, испуштати продоран, оштар и
храпав глас. — Вуљај се отале и не креме
шћи испо моијег прозора.

с мјеста, помакнути, покренути. — Има
у мљешини осамдесе кила скорупа, није
сам је мого коцакнути с мљеста. Поледи
ло, па се не море коцакнути.

кочини прил. као. — Прође поре мене
И КОЧИНИ Да Ме Не ВИДИ.

коше, кошета с бут од брава. — Поијо
би највише коше меса и најмање двије ру

кретина ж 1. дрвено корито за прање
и купање. — Успи мало млаке воде у кре
тину, оћак да дијете окупам.
2. онај који је блесав, глуп, тупоглав.
— Таке кретине мало је ко видијо.

кретинас, -та, - то који је пуначак, де

кошчат, сувоњав. — Они пусти коштанац

бељушкаст, шируљаст. — Имали смо
кретинаста пса, па га неко отрова, дабогда
лајо мљесто њега.

трчи ко срна. Надуо се коштанац ко цри
јево на жару.

вати негативан однос према некоме, из

кошчали прид. непром, који има
крупне, јаке кости, коштуњав. — Сердар

носити рђаве ствари, осуђивати. — Кад
не би на другог крзманијо, црко би.

ке љеба.

коштанац, -нца м онај који је мршав,

крзманити, крзманим несвр. изража

Из лексике Пиве (село Безује)
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крзмати, -ам несвр. в. крзманити.
кривити се, кривим се несвр. букати,
рикати, кричати (о говедима). — Ко није
слушо како се говеда криве кад наиђу на
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крмељати, -ам несвр. 1, дремуцкати,
дриjeмaти. — Иди спавај и немој ту да
крмељаш.

2. причати споро, безвољно, испреки
дано. — Нешто крмеља а ни сам не зна
ШТа.

стрв и крв, та не зна шта је кривљење и
в. прокрмељати.
туга.

крмеукати, крмеучем несвр. 1, гово
кривoнoгаљ м онај који има криве но
ге. — На кога се метну они кривoнoгаљ?

кривопер, -а, -о крив, искривљен. —
Шта ће ми кривоперо грабљиште.

крка ж обилно и претјерано једење,
крканлук. — На моби је вазда велика крка
И Варда.

крканац, -ăнца м крка, крканлук, пре
тјерано једење. — Код њиг је вазда крка
нац, ко да је Божић.

кркањ, -кња м крканлук, кркање,
обилно једење. — У тој кући је кркањ и ка

pити, причати. — Ама, шта оно крмеуче,
разумијеш ли ти?

2. молити, кумити. — Крмеуче и јади
неће ли како одробити сина, али о тог ни
ILITа.

в. кpмеукнути.

крмеукнути, крмеукнем свр. прогово
pити, огласити се ријечју. — За вријеме
његове владавине ко је гој крмеукнуо по
шо је по злу путу и суду.

в. кpмеукати (1), крмлијекнути.
крмлијекнути, кpмлијекнем свр. в.

се пости и ка се мpси.

крмеукнути.

кркити, -им несвр. носити нешто на
леђима. — Крки дијете од откоса до отко
са, планинује и јопет им не ваља.

крмник, -ика м онај који је починио
убиство, крвник, заклети непријатељ. —

в. укркиши.

кркмас, -та, -то који је разгранат,
гранат, густ. — Немој, болан, ćећи то
кркмасто дрво, штета ти је.

кркмат, -а, -о в. кpкмас.
кркна ж женска особа снажна и раз
вијена. — На крило му засела нолика крк
на, па не море ни да се пошене.

кркнат, -а, -о снажан, јак, развијен.
— Била је то кркната и радна жена, а са је
Пала на Постељу.

То је крмник и мог рода и дома.

крмничити, крмничим несвр. опту
живати за проливену крв, убиство. —
Немој га крмничити кад није крив.

крнџаж она која стално нешто носи,
сека, преноси. — Мани се крнџе и њене
натре.

крнџати, -ам несвр. носити, преноси
ти, трпати једно на друго. — Научила да

сека и крнџа и о тога је нико не море оду
ЧИТИ.

в. накрнџати, одкрнџати, прокрнџа
ти, прекрнџати, прокрнџати.

крлијештити, крлијештим свр. заспа

крнџом онај који стално нешто но

ти, закуњати, задриjeмaти. — Крлије
шти од умора прије но вечера. Вазда кp
лијешти поре ватре.

си, сека, крнџа. — Убила крнџа празна
торба, па се сека што море и не море.

крља ж увезано бреме сијена, све

киша у ријетким капљицама. — По селу
је киша само мало кронула.

жањ, дењак. — Има осамдесе година, а
свако вече износи овцама велику крљу си

јена.

крљетак, -тка м парче, дио нечега. —
Боли ме крљетак зуба. Узми ови крљетак
сапуна и опери руке.

кронути, кронем свр. канути, пасти

кросплотњача ж. она која је лаког мо
рала. — Нема плота крос који се није ор
њала она кросплотњача.

крпеж м крпљење. — То је велика си
ротиња и само иг је крпеж и трпеж одржо.
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крпељати, -ам несвр. 1. ићи полагано,
вући се. — Крпеља ко да му је сто година.

кувер м куфер, кофер. — Ови кувер
сам носијо у војни стан и ево није ацно.

2. крпити. — Стално крпељам час ово,

кувет м снага, моћ. — Вала сам нешто

час оно, одмора немам.

онемоћо да у мене кувета нема.

3. носити се са тешкоћама, натеза
ти, мучити се. — Крпељамо некако, а бо
гами тешко. Крпељамо дан за дан, док не
ће ли и смрт за врат.

кудан прил, куда. — Кудан је прошла
војска? Кудан ћу сад сињи кукавац?
кудар прил, куда. — Кудар сад) да

в. закрпељати, искрпељати, накрпе
љати, открпељати, прокрпељати.

ЛОВИ“

крпељгуз м онај који је мали растом.
— Диго главу они јадни крпељгуз, па ко
је, он је.

крпељгуза ж женска малог раста. —
Боже мој, Боже мој, коишна је она крпељ
гуза!

окренем? Кудар оно одлећеше нолики ор

кудијен прил. куда. — Оно је моја зе
мља кудијен залијеже она шума, па све до
ВОДе.

кудрет м новчана могућност, тро
шак. — Ишо бик у Нишић да купим мало
гаса, но немам кудрета.

в. куџет.

куђ прил. куд. — Куђ гледаш тамо, очи

кртож м гомила, хрпа. — Уздигни кр

ти не испале?

тож по кући, руке ти не опале. Свикло да
живи у кртожу и о тога се не море одвићи.
на баба била је сво љето у крушцу. Вако

куј прил, куд, куда. — Куј оно прође
Јагра? Знаш ли куј се ђеде Мило?
куja ж кучка. — Нечија куја вуче вери

ти се патим и живим у крушцу.

ге про села.

кружац, -шца в. кљук. — Моја невољ

кујкамо прил. куткамо, куда. — По

кружокас, -та, - то који је са полукру

што није имао кујкамо, јопет се вратијо на
жним шарама око очију (о овцама). —
Изгубила сам једну кружокасту шиљегви

топрак.

кукодроба ж она која је лакома, се
Цу.

крупњати, -ам несвр. 1. падати све
крупнија киша. — Најприје је падала тија
и мирна киша, а онда поче крупњати.

2. крупније мљети. — Ако умијеш,
привидај трумпу од млина, млого крупња.
3. препирати се, водити разговор све
јачим тоном. — Да млого не крупњаш?
Ријеч по ријеч, док почеше крупњати.
в. Закрупњати.

бична, похлепна. — Има жену кукодробу,
не би дала ни Богу тамљана а не шта дру
ГО.

кукодробаљ м онај који се одликује
похлепношћу, лакомством, себичношћу.
— Ријетко ћеш ђе срес таког кукодробаља
ко што је он.

кулати се, кулам се несвр. уздизати
се, гомилати се (о облацима). — Око под
не почеше се облаци кулати.

крцнути, -нем свp. сломити, скpкну

кулина ж гомилица од камена озида

ти. — Све ми се чини да нешто крцну

на у виду купе. — Знаш ли ти да има на вр
вра Буручковца кулина. Чобани су воље
ли да на врбрда зиђу кулину.

кроз омар. Ој ли ми крцнути који ље
ШНИК.

крчбшијам онај који је загледан у се
бе. — Не знаш ти колики је то крчошија.

кумбаљ м нагомилана маса дима, па
ре, магле, облака и сл. — Из Макове стаје

Кад виђоше густо и велике крчошије ни

закуља кумбаљ дима, а онда се појави

КОМ ПОНИКОШ С.

ПЛaMeН.

крџаљ м крупан, расан, шируљаст
шиљег, ован. — Бијаше доћеро шиљеж на

кумбати, -ам несвр. излазити, сукља
ти, мотати се (дим, пара, облак и сл.). —

пазар, све крџаљ до крџаља.

Кумба дим, ока нам не да отворити.
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кумити, кумим несвр. молити, пре
клињати. — Кумила је и гору и воду.
кумпијериш, -ишта м земљиште на
којем је био посијан кромпир. — Ове годи

не посијаћу раж у кумпијериш.
кумс м (нем. Kunst) вјештина, мај
сторија, вјешто изведени поступак. —

То је кумс урадити. Кумс се оће у свему,
Ка ТИ КаЖeM.

курџетина ж
курџбка ж в.
курџосиса ж
кутла г. мн.

в. курџа.
курџа.
в. курџа.
кутла ж овца полукру

жних рогова. — Кутла је добра на млије

ку, краја јој нема.
кутлал, мован полукружних рогова.
— Стави чактар на кутлалва, па да видиш
како ће да јави.

кунуздрaж (л. colostrum) прво млије

кутлорог, -а, -о који има полукружне

ко помузено након што се овца ојагњи

рогове. — Немој, болан, ранити кутлороге
овце, е ће да се бију на металима.

или крава отели. — Ако не мрзанчиш,
провај ови сирот кунуздре.

в. кутлорогас.

курањ, -рња м дрвени клин за који се
запиње (везује) гужва и гредељ од рала.
— Ђе си пошо на орање бес курња, тетри
јебу један?!

куреп м онај који је лијен, тром, сла

кутлорогас, -та, -то в. кутлорог.
кућара ж чобанска кућица поред то
ра, торарица. — Отприје су кућаре плели
от прућа, а са (д) су извикли па иг граде о
ШТИЦе.

бо покретан. — Шта си запро, курепу мр
тви, ај мало крочи? Оди курепу да се поја

в. кућарица, торарица.

камо и у кости окушамо.

кућарица ж дем, од кућара.
кућица ж 1. урезано удубљење, жли

в. курепина.

курепина м в. куреп.
куpловина ж коров, травуљина. —
Укосијо сам два пласта наке куpловине.
Шикнула куpловина искумпијеришта,
ИМа МИ ДО ПаСa.

курозеб м мјесто у вјетрометини. —

јеб на вјенчаници (о кровној конструкци

ји). — Јеси ли сасеко све кућице? Колико
има рогова, толико мора бити и кућица.
2. улиште, кошница за пчеле. — Гледо
сам Станушу кад запали кадило и кроз
дим викне: „У кућицу, мајко, медна уста,

Не ћерај овце у курозеб, смрзнуће ти се и
то мало живота у сре гаћа.

мајко!“, и челе се сашикаше.
куцкати се, -ам се несвр. уздати се,

куропалинa м онај која је остарио,

надати се у некога или нешто. — Куцка

истрошен. — Морам купити млада коњи
ћа, а ову куропалину ћу продати.

куротресина м који је остарио, стар
кељ. — Нема више о њега ништа, то је ку
ротресина.

куpћелина м онај који је висок, мр
шав, штркљоног. — Изгладњела куpћели
на, па навали на пуну таву Засмочана ка

чамака и запљева: / Качамаче, сити боче, Ј
а ти скропче, гладни дропче.

се он у неко велико познанство, али му о

тога не би вајде колико ни од лањског
снијега.

куцо-ма узв. којим се ваби пас. — Ку
цо-ма, мали, куцо-ма!
кучара ж дрвена мотка са куком на
врху, која служи за чупање сијена из сто
га. — Не чупај сијено голијем рукама,
ка(д) ти је Бог дао таку кучару.

кучело с угао, кутак, ћошак. — У ку

курџа ж 1. злочеста, задрта, непопу
стљива старија женска особа. — Нико

челу имаше стотину неакије тантара. Ћу

ме тако није уијо за језик кона курџа.
2. стара, мршава овца. — Зараник све
наке курџе, неће ниједна изаћ и (з) зиме.

кучити, кучим несвр. узимати за се
бе, грабити, прикучивати. — Чуо си за

в. курџетина, курџока, курџосиca.

шни та трица у кучело, па нека иг.

ону: свак себе кучи и гучи, а други нека
се мучи.
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кучкеш, -еша м несташан, немиран,
враголаст момчић. — Платићеш ми,
кучкешу, за све твоје несташлуке, добро

3, говорити којешта, брбљати. —
Знаш ли ти шта лаврњаш, забуне један?
6. пролавpњати.

лавро монај који је лијен, нерадник.

упанти што ти кажем.

кучконоса ж она која је злобна, пако

— Испружијо лавро ноге ус пријеклад и

сна, заједљива. — Оженише се накијем
кучконосама и међ њима неста и брацке
слоге и љубави.

Куња.

кучкопреж м онај који вреба, чека
(час, згоду, прилику) да нешто уради,

за успјешан рад по хладовини. — Само

оствари. — Превариће те кучкопреж, не
сретнице моја.

за-лада, за-лада“, а Марко ће њему ко и (з)
запете пушке. А за-лада, за-лада!“

лад му изразу: за-лада, за-лада! — ју
тарњи поздрав којим се изражава жеља
што смо почели косити, Јанко гракну: „А

в. за-лада.

кучкосиса ж немирна музара. — Оба
лежи се ова кучкосиса у сре кабла. При
мири, кучкосисо, виме ти опало!

куџет м новац, трошак, средство за
плаћање. — Немам ја куџета ни за жито, а
камоли за којекаке тантаре, мантаре.

в. кудрет (2).
куштруља ж она која је крупна, сна

лажовина ж 1. лаж, лагарије. — Ово
га ми крста, с којим се крстим, данас је
више лажовине но икад от Косова.

2. лажљивац, варалица. — То је лажо
вина от чоека. Не вљеруј оној лажовини
Па да се куне у сре Цркве.

лажорек м онај који је лажљив. —

жна, јака. — Узе виле она куштруља, за

Вљерује лажореку а оно не држи гране.

сука рукаве, и избаци десе пласта на сије
но, јача је, моје ми душе, од најачег мон

Кажи ти дијете оном лажореку: скини

Ка.

КО.

говно са носа, па нек дума шта си му ре

лаздек м издерина, дотрајала, поха
бана ствар. — Пригрно накав лаздек ка
пута и цвокоће од ладноће.

Л

лазнути, -нем свр. заложити, поје
сти мало, на брзину. — Лазни мало овога
скорупа, брзо ће и ручак. Јеси ли ишта ла

лабрњати, -ам несвр. причати које
шта, брбљати. — Она маија не зна ништа
друго но да лабрња. Најпаметније ти је да
не лабрњаш.
в. залабрњати.

зно?

лајара ж особа која је лајава, брбљи
ва. — Шта има она сеоцкалајара да се ми

јеша у моју кућу? Подупире му лајара ку
ћу с горње стране.

лаваџија м и ж онај који говори увре
дљиво. — Данас има више лаваџија но ку

сије паса. Није она лаваџија, но су лаваџи
је они који лају за њом.
лавpњати, -ам несвр. 1. производити,
одавати јак звук, трештати, пролама
ти се. — Ма ко оно лавpња камењем Нис

Трескавац? Лаврњали су громови читаву
ној.
2. лутати, ићи којекуда, трчкарати.

— Ама шта тудај лаврњаш, дај се једном
смири! Лаврња про онијег крша док врат
Не СЛОМИ.

лајаџија мв. лајара.
лајгуз м дијете које је склоно псовка
ма. — Дођи вамо, лајгузе један, да ти дам
шарену лажу.

лакачак, -чка, -чко 1. лак, хитар, жи
вахан. — Мила је лакачка на ноге коно ла
ставица. Лакачак је стићи и утећи.
2. мале тежине, лак. — Она је ла
качка ко ПеруШКа.

лакомица ж стрмо мјесто, стрмен,
„сломиврат“. — Одбиј браве исте лако

мице е ћеш иг сатpијети.

Из лексике Пиве (село Безује)

лакоран, -а, -о који не пробира храну,
слаткоран. — Лакорани је от крмка.
лакорек, -a, -o 1. који лако даје обећа
ње. — Лакорек и лажорек иду руку под
руку.

2. који се с лакоћом изражава. —
Марка одредите за старог свата, он је ла
корек.

лакос, лакостиж лакоћа, осјећај олак
шања, моћи, снаге. — Има наку лакос у
ногама, би реко му је дваес година.
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колијевци крај ливаде или њиве, док су
оне пластиле или жњеле.)

ласичица ж дем, од ласица. — У пје
сми: „Ласичица скакуће, Л драга, драгом
шапиће: / зашто драги, зашто тако, / за
борављаш љубав лако!“.
6. ЛdСa.

ласногуз м онај који се много не оп
терећује радом. — Не бој се ти ласногузу,
неће се предријети у раду.

ласнорек м в. лакорек.

лакoćен, -а, -о пријатан, доброћудан,
мио. — Лакоčен је вазда бијо отко га знам.
ламина ж метални предмет напра

— Узми ови ластињак, ваљаће ти да под

вљен од слабог материјала. — Отприје

пим мртви ластињак.

смо куповали косе о добра челика, а сад
су све наке ламине.

ламинати, -ам несвр. одавати звеку,

ластињак, -њка м 1. дем. од ластика.
вежеш гете. Нијесам има ни круну да ку
2. лакоћа, осјећање олакшања, угод

ности и сл. — Ластињак је њему уĆећ то
вар дрва. Она ће за ластињак изај на вр
Буручковца.

звечати. — Ено нечи чактари ламинају
пространа.

в. заламинати, наламинати, пролами
наши.

ластрењак, -ăка м предмет напра
вљен од ластре (лима). — Купијо сам на

кав ластрењак шпорета, то ће прогорети
o(д) прве ватре.

лангарати, -ам несвр. 1. бучно звеча
ти, лупати, тутњати, логрњати. —

Шта но лангара про омара? Сву ној је на

лауга ж снијег и киша са вјетром. —
Ла, како пада лауга!
6. аЛауга.

пасо овце и лангаро долинама.

2. сувише гласно говорити. — Косци

иду на рад и лангарају у сав глас. Не лан
гарај, ђеца спавају!
в. Залангарати.

ландарија ж скитња, лутање, тума
рање. — Није она мислила о вамилији, но

лayгати, -ам несвр. падати обилно и с
вјетром (о снијегу), мећавити. — Данас
лауга горе но иједан дан досле.
в. налаугати.

лачан, -чна, -чно гладан (о псу). —
Улиј пашчету, лачно је.
6. и Злачнити.

о ландарији.

лапандати, -ам несвр. говорити мно

лебетас, -та, -то лијен, тром. — Немој

го и бучно, брбљати, блебетати, галами
ти. — Ма шта ту лапандаш, створа ти

тако, није она лебетаста но итра ко ласта

твог!
в. залапандати.

лапити, -им свр. појести. — Наиђоше
путници млого гладни, нешто с ногу ла
ПИШe И ОДОШČ.

ВИЦа.

в. лебетинас.

лебетина ж онај који је лијен, тром,
слабо живахан. — Пријонула она лебети
на за наком ђевојком, ко кила за дроб.
лебетинас, -та, -то в. лебетас.

лáса ж хип, од ласица. — „О ласо, ла

лебећети, лебећем несвр. подрхтава

со, ласичице, 7 пријете ти наши миши, / да
огризу твоје уши.“ (Тако су мајке плаши
ле ласицу мишевима, страхујући да ласи
ца не откине уши дјетету остављеном у

ти, љуљати се. — Лебеће му подвољак

o(д) дебљине. У дробу ми нешто лебеће.
лег узв. кокошки да легне. — Баба Ми
тра изађе прет колибу, приђе квочки и уз
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викну: „лег кока, лег!“, и она, квочући,
оде и леже у гнијездо.
лега ж 1. лога, скровито мјесто гдје

ленцун, -yна (тал. lenzuolо) креветски
прекривач изаткан од вуне. — Како је ли
јепо изаткала ленцун, руке јој се позлати

је нешто лежало. — Поћера је нашла ко
митску легу. У оном кршу има зечија ле

Ле.

Га.

2. гнијездо са јајима гдје је кокош на

лежена. — Двије кокошке имам на леги, а
двије ћу налећи за који дан.

лепара ж предмет направљен од ло
шег материјала (искључиво гвожђа или
челика). — Нећу вала љетос косити оном
лепаром, па кад се не би закашало.

лега ж дрво које расте (пузи) површи

лепирати, -ам несвр. ићи живахно,
брзо, лепршаво. — Лепира му жена, бла

ном земље. — Осијеци те леге, да ти не
сметају.

гош му ш њом. Што је лепирала, лепира
ла, са багара.

лéдер м (нем. Lederrer) кожни ђон. —
Ударијо ми је на цревље најбољи ледер

ти, пролетирати.

што је имо.

лéдерити, -им несвр. постављати ђo
нове на ципеле. —

Умије ли она, очију ти,

6. залепирати, налетирати, одлепира
летка ж 1. осјећај болног трњења зу
ба и десни кад се пије одвише хладно. —
Попик саплакшњежанице, па ми удари

ледеpити цревље?

летка у зубе.

в. пoледеpити.
ледбјка ж дјевојка коју је задесила не
срећа. — Сва су му ђеца помрла за врије

ца. — Уватила је нака летка око срца.

ме шпањолице, сем што му је остала једна
ледојка.

лејом тром, лежеран младић. — Не
ће лејо да потрчи, па сад) ка(д) би громо
ви пуцали.

лелија ж стрма стијена, греда, лити
ца, литија. — Испо нашег села диже се
све лелија до лелије.

лемати, лемам несвр. 1. падати, пљу
штати, лиши веома обилно (киша по не
коме). — Уљези вамо, да те киша не лема.
2. јести житко јело (млијеко и сл.). —

Лемај тога скроба док има, а сутра неће
бити ни њега.

3. тући, млатити. — Немој га, болан,

2. језа, зебња, осјећај хладноће око ср
летрика ж 1. електрична сијалица. —
У Нишићу летpике čaje по читаву бого
ветну ноћ.

2. цепна лампа. — Изгуби летpику, па
се са(д) са угарцима ломата низ окучи.
ливадак, -тка м дем, од ливада. —

Имам један ливадак земље и то ми је сва
баштина.

ливсаник, -ика м онај који је слабо
ухрањен, мршав, изнемогао. — Не гpије
ши душу од) тог ливсаника. У логору су
били све ливсаници.

ливсâница ж мршава и слабо ухрање
на женска. — Нијесам могла од) туге
гледати ону јадну ливсаницу.
в. ливсара.

Ле Мати.

Налемаши се, полемати.

лемина ж дотрајао, поломљен пред
мет. — Старе су ми љесе, нема од њиг ни
ШТа ДО ЛСМИНа.
6. ЛОЉ114He2.

лентрати се, -ам се несвр. сликати се,
фотографисати се. — Чоек ми се лентро
у двомљеceчарима, поглај како га је лије
по истурило.

ливсара ж в. ливсаница.
ливсати, лившем несвр. липсати, кре
пати, скуpипсати. — Не ливши, магарче,
док не стигне парађина.

ливсаћ, -ăћа м 1. глад, кретаћ, живот
у којем се скапава од сиромаштва. —
Онакав ливсаћ људи панте и у прошлом

рату. На овом ливсаћу спаси нас штир и
жара, вазда им вала.
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лијаћ, -ăћа м који је остао неуштpo

2. онај који скапава од глади, гладник.
— Диго се по селу они ливсаћ, па се карта.

јен у једно јаје. — Слабо подметнуше ши

Дај ћикару варенике оном црном ливсаћу.

шака и осталијаћ.

6. ЛивGO.

ливсом в. ливсаћ (2).
лига ж 1. дрво право и без чворова. —
Види колико је ова лигашинула у небеса.
2. стаза за клизање, лигурање. — Ајте
да се сат пролигурамо оном лигом. Не
иди том лигом, полигураћеш се, ђаволе је
дан!

3. литица, стрма стијена. — Мореш
ли се попети усту лигу? Ова лига је равна

лијек м 1. незнатна количина, мало,
колико за лијек. — Немаше но лијек каве.
Ево ти ови лијек тамљана.
2. часак, тренутак, трен. — Сачекај
ме један лијек. За који лијек ће и ужина.
в. лијечак.

лијенка ж 1. обла дугачка дрвена гре
дица, крајевима углављена у рачвасте со
шке, на њој се суше веш и постељина. —
У мом селу свака кућа има лијенку. Про
стрла аљине на лијенки па иг суши.

КО КОЖа.

лигати се, -ам се несвр. возити се на
лигурама, клизати се. — Шта се туј ли
гаш, иди кући, па узми ону омрчену књи
Fy.

лигурати се, -ам се несвр. 1. возити
се на лигурама, санкати се. — Направијо
ми ћико лигуре, па ај сад) да се лигура
мо.

2. клизати се, бити клизаво. — Лигура

се на овој сувоти, не море се крочити.
3. фиг. живјети како-тако. — Досле
се некако лигурало, а осле како биде.
в. пролигурати се.

лиздуп м погрд, онај који се улигује,
удвара. — Он је вазда бијо лиздуп и биће.
Зна лиздуп да им држи медени прс око
уста.
в. лизогуз.

лизов, -ова м злизица, удворица, под
репаш. — Е, мој сине, лизова је вазда било
И биће иг.

лизогуз м погрд. удворица, улизица. —
Лизогуз је вазда бијо обојак под туђим
ОПаНКОМ.

в. лиздуп.

лија ж издужен и мало издигнут ко
мад земље засијан луком, лијеха. — Усија
ла је баба двије лије лука.

лијас прид. само м који је са једним
јајцем. — Чили је они лијасти воловодак?
Од лијаста овна је тврдо месо.

2. фиг. висока и витка женска. —
Прућила се по сламарици она божија ли
јенка, има у њој скоро два метра.

лијепа ж лице, спољна страна ручног
веза, плетења. — Не види, ћораво, па јед
ну гету обо како треба, а другој лијепу
окрено унутра, Бог га убијо.

лијес м алат за пољске радове (виле,
грабље, косе, лопате, јармови, тељизи и
сл.). — Има у кући лијеса за читаво село.
Сложи лијес на панте да се тудај не разно
СИ.

лијечак м в. лијек.
лијомуд м 1. који је остао неуштpo
јен у једно јаје. — Ено се пасе кобила под

Ђоловијем лијомудом.
2. фиг. онај који је тром, лијен, недо
вољно живахан. — Неће они лијомуд ни
да мрдне. Све они лијомуд, лијомуд, а ено
сад лијомуд најбогати.
в. лијомудаљ.

лијомудаљ м в. лијомуд.
лијомудас прид. који је остао неу
штројен у једно јаје. — Заклали смо оног
лијомудастог гарана.

лика ж назив одмила за мајку, баку. —
Лика ме је вазда čетовала: немој да те је
зик посијече. Е, лико моја, прије зарасте
рана од ножа но од језика.
ликше предл, сем, осим, изузев. — Не
ка га ђаво носи ликше оне ђеце. Ради ти
што ој, ликше нас.
6. ЛИtlle.
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— Жена му је млого лимава. Како си тако

лицање с гл. им. од лицати се (2). —
Не иди у тим скорелцима опанака е је ве

лимав, чоече!

ЛИКО ЛИЦање.

лимав, -a, -o 1. који је тром, млитав.

2. мекан, недовољно чврст. — Испеког
љеб ofд) ражена брашна, па ми оста нека

ко лимав. Ово је месо лимаво би реко да
је гњило.
3. климав, слабо учвршћен. — Сви су

јој зуби лимави. Утврди лијенку, млого је

лишати се, -ам се несвр. проћи се,
разминути се, уздржати се (од неког чи
њења). — Лишај се ћорава посла. Дај се
лишај те твоје неслане шале.
лише предл. в. ликше.

ло узв. 1. за изражавање дивљења. —

ЛИМа Ва.

8. линilia6.

линтав, -а, -о в. лимав.

линтросити се, -им се свр. ослободи
пи се нечега. — Једва сам се ЛИНТpОСИЛa
великог жива. Линтросила сам се његове
Са МОВОЉС.

лиња жлитица, стрма стијена. — Не

Аи, ло, како ти лијепо стоји капутић! Ло,
лијепо ли си оклачила собу!
2. за изражавање жаљења. — Ло, ве
лике штете што те снађе ноћас! Оло, ње
гове погибије.

лбгалиште с мјесто гдје је нешто ле
жало. — У пећини бијаше једно овеће ву
чије логалиште.

вери се усту лињу, е ћеш врат сломити.
Про тијег лиња нико није прово коња, па
неј ни ти.
в. литија.

де оваца логрњ, а ја ти, брате си га мој,

лисман м онај који је лукав, препре
ден, вјешт. — Сва (к) га зна ко великог ли
смана. Мисли лисман да ће преварити мо

логрњати, -ам несвр. opгати, тутње
ти. — Ама не логрњај то камење, о јаду се
свом забавијо! Логрња ми нешто у дробу.

га дожудника, ево му га на!

логрњ м логрњање, тутњава. — Ста
скочиг искућаре, кад) у тору — нема ђа
воља!

в. прологрњати.

лисманка ж она која је лукава, пре

лојаница ж лојни четић у каналу лојне

предена. — Преварила би лисманка и ли

жлијезде (на површини коже лица). —

сцицу на дијелу, а не тебе, јадо мој.

Вас нос) су му обујмиле лојанице, не мо

листати, -ам несвр. ликовати, радова
ти се, блиставо изгледати. — Жена му

реш полгедати у њ.

јутрос листа, па је лијепо виђети. У лицу

мет. — Немам од овијег жалоснијег зуба

цапти и листа ко прољећња гора.

НИШТа НО ЛОМИНа.

литија ж стрма стијена, литица. —
Бријегом Пиве дижу се литије у небеса.
Не пењи се усту литију, чујеш!

ломутина ж в. ломина. — Није то са
мар но ломутина о самара. Затамничили

в. лиња, лишица.

ломина ж дотрајао, поломљен пред

в. лемина, ломутина.

су га ко срндаћа, а пуштили коломутину.

литица ж дем. од литија. — Не ишле

лопарати, -ам несвр. крупним пахуљи

моје ноге про онијег литица. Сијече луче

цама падати (о снијегу). — Цијелу ноћ
лопаро је снијег. Лопарали, лопара!

ве шуљева у ониjeм литицама и гледа гла
ВИ МЉЕСТО.

лицати се, -ам се несвр. 1. лигурати
се, возити се на лигурама, сенкати се. —

Ама ђе ћеш ти да се лицаш, кешешу је
дан!

2. клизати се. — Велика је поледица,
Па Се ЛИЦа.

в. залопарати, налопарати.

лопушина ж врста паразитске и са
профитске гљиве (облика лопте), чија је
унутрашњост (по зријевању) испуњена
прахом. — Ударик ногом у лопушину, и

иж ње засукља прак у небеса.
в. прпа, пушина.
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лбтиња ж наталожена нечистоћа

лукшији, бијели се ко снијег. Купали смо

настала спајањем зноја и прљавштине.

— Не мореш му прићи колико базди од
лотиње. Убила га и лотиња и сиротиња,

се у лукшији и ево нас живијег.
лупопрд м онај који прича којешта,
лупета. — За лупопрда све је равно од мо

ЖаЛОС.

ра па до брда.

лбтњача ж. она која је неуредна, нечи

лупопрдати, -ам несвр. причати које

ста, прљава. — Не бик лего с оном лот

шта, лупетати. — Лупопрдати му дође

њачом да ми даш најбољег ждријепца.
лоћикав, -а, -о њежан, слабачак, не

коно лупати и прђети, па шта изађе. Или

јак, неотпоран. — Жена ми је лоћикава ко
лобода. Лако је косити лоћикаву траву, но
провај чипац.

луспара ж овца која је потрагљива
(која се издваја из стада). — Куд) се уга

лувтигуз м (нем. Luftikus) 1. луфти
гуз, нерадник, бадаваџија. — Поваздан лу

он лупопрдо или пас лајо, све ти је исто.

јипи она луспара, вуци јој виме издрли?

луспарак, -арка мокрајак од стабла.
— Купијо сам неке луcпарке штица, ваља

ће ми за понешто. Дај сложи те луспарке
ња и овуда се излежава они лувтигуз.

2. сиромах, голаћ. — Ако неј да оста
неш вљечити лувтигуз, засуци рукаве и

ради. Заимаше некако они лувТигузу и
ено иг сад на коњу.

лудоман м онај који је на своју руку.
— Е, лудомане, лудомане: бес главе не ва
ља ни чивија.

лужара ж 1. кутија (од шпорета или
пећи) у коју се сакупља луг при сагорије
вању огрева. — Само ти очисти лужару,

поре дрвљаника, даће руку.

луспарчић м дем. од луспарак.
лутор, -а м онај који је неваљао. —
Присмрди туј, луторе један!

луцирда ж она која је ћакнута. —
Ожени се наком луципрдом, мешчин да је
и глува.

лучарник м мјесто у кући гдје се др
жси луч. — Не суј на лучарник, свијећа ти
се не угасила!

па ће се ватра разгорети ко икад.
2. она која се много врзма око прије

клада (ватре). — Неће она лужара да се
макне од упрета. Није то лужара, но жива

Љ

муња.

лужогуз м нерадник, бадаваџија. —

љанути, -нем свр. 1. усахнути, увену

Није он лужогуз но највиши радник што

ти, спарушити се. — Како брзо љану на
ка ђевојка? Стави та букет у воду док није

га земља море дати.
ЉаНО.

лужокур м љенштина, нерадник, ба
даваџија. — Ко ће волике лужокуре рани

ти не би Босна. И отац им је бијо лужo
кур, па и они.

в. лужомуд.

2. ударити, ошамарити, ошинути. —
Крвнички га је љано про руке. Ну га љани
да не жевка!
в. Љунути.

Знаш ли ти лужомуде, кад се пушти мозак

љебити (ce), -им (се) несвр. 1. јести
хљеба, хранити се. — Како се љебијо на
род у те црне ратне дане. Оби град сва

на отаву, ту ни трава не ниче.

жита, па ће се народ патити и тешко ље

лужопизда ж она која је неуредна, ли
јена, нерадна. — Неће она лужопизда ни

бити.

лужомуд м ленштина, бадаваџија. —

кућу да помете.
лукшија ж прокувани пепео у води за

прање и купање. — Кад) оперем прање у

2. пунити, наливати зрневље при зре
њу (о житу). — Жита су почела љебити.
Маћа уби жита кад) су почела љебити.
в. наљебити се.
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љепиште с љепота. — У изреци: Ље
пиште на буњиште, добриште на огњи
ште. Љепиште дође и прође, а добриште
је ко огњиште, док траје, остаје.
љепорек, -а, -о који прича китњасто.
— Ако је љепорек и слаткорек, не мора и
да је доброрек.

љепоречити, -им несвр. говорити ли
јепо, китњасто. — Кад) прича, љепоре
чи, па ми се то не свиђа. Немој ништа ље
поречити и околишати, но кажи шта је и
како је.

љеторас, -ста м гранчице на стаблу
узрасле у току љета, године. — Грота је
кидати љеторас. Шино јасиков љеторас,
има пола метра.

љеши, -а, -e љепши. — У пјесми: „Ој
ђевојко чобанице, / што ми вале твоје ли
це, И што је Пиве и Дровњака, / да ниједна
није така, / што је Пиве и Голије, 1 нема

љеше ни згодније.“
љиља ж назив одмила за овцу. — Ис
моја љиља, ис! Одок да напојим љиљу.

љиљак, -љка м количина упресованог
сијена у пласе, која се одједном може за
хватити вилама. — Баци ми који љиљак
за врг истог пласта. (Прича се како су у
неком селу једнога дана садијевали сијено
свекар и снаха, свекар је газио сијено а
снаха му је бацала; она је била здрава и
снажна али и припроста, у неко доба дана
свекар ће рећи снаши: „Вала, снашо, до

3. пасти на испиту. — Љољно је из ра
чуна. Не зна она тука ништа, па љољну на
годину.

6. Љоснути, љоштити.

љбснути, -ем свр. в. Љољнути.
љбштити, -им свр. в. Љољнути.
љуљак, -љка м дубак од дрвета у који
дијете, сталац. — Стави
дијете у љуљак, па нека дуби.

се ставља мало

љунути, -нем свр. в. Љанути.
љусак, -ска м пљусак (о киши). —
Бљеж у кућу, док те није уватијо љусак!
Излијо се велики љусак.

љуска, љусака ж јаје (жене ће из при
стојности рећи љуска умјесто јаје). —
Прича се како се нека жена пожалила
свом попу ријечима: „Оне кучке (коко
шке) престаше да носе, па те ево не могу

ни љуском понудити“. — „Нека, Бог ти
помого, поп не ровита така јаја.“, рече
поп и насмија се.

љуцак, -цка, -цко људски, са људским
врлинама. — Љуцак је колико је тежак.
љуцки прил. Људски, на људски начин.
— Причај љуцки или пришапи!

љуцки, -а, -ö људски. — То је била
права љуцка прича.

љуцкос, -сти ж људскост. — Његова
љуцкос никад неће умријети.
љуштимице прил. с лицем по земљи,
ничице. — Паде љуштимице, ко да га пу
ШКа ПОГОДИ.

бро ти ватам ове љиљке!“, на што ће сна
ха, кроз змијех и при замаху вилама са
љиљком, сасвим мирно и без имало стида

одговорити: „Говно би, свекре, уватијо,
да ти ја добро не бацам“.)
љбкнути, -нем свр. ударити по носу
(обично говедо). — Љокну га, и јуне
устукну.

љóљнути, -нем свр. 1. пасти, тресну
ти. — Оклизаше му се опанци и љољну
колико је дуг и широк.
2. ударити, млатнути, ошинути. —

Одлази отале е ћу те љољнути, па неј
умљети врата наћи.

М
ма, маа м 1. мах, покошени ред који
остаје иза косца. — Не ћерај широк ма,
расплећаћеш се. Ови ма је млого узак.
2. размак од врха једне руке до врха
друге у раширеном положају, растегљај.
— Дај ми један ма дретве. Немам нако је

дан ма опуте.
мáвати, мавам несвр. махати, покре
тати нечим тамо-амо. — Неко нам мава

Из лексике Пиве (село Безује)
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маија ж 1. дрвезина, тојага, батина.

шамо, а МИ џагрљамо.

— Шта си упртијо ту маију, баци то! Не

маглирати, маглирам свр. побјећи,
повући се, изгубити се. — Кад) су наше

раздваја се од маије нако кад спава.
2. горња ивица кровне конструкције

чете стигле на Јаворак, Турци бијагу ма
глирали у Оногош. Маглиро је прије зоре.
6. домаглирати, одмаглирати, прома

зграде (која се пружа шљеменом). — По
стави теже притискове маијом, е ће тиг
дићи вљетар. Прокапава ми стаја тачно
маијом.
3. онај који је „засукан“, тврдоглав,

глирати.

маглица ж врста народног кола. —
Кад) се игра маглица, сви у колу пљева

својеглав, непознат. — Ми седасмо око
ватре ка се однекле појави она маија. Про

ју: „Маглица се пољем повијала, / лале,
миле, маџарине, И пољем повијала. / То не

ђе туда нека маија.

била ни маглица сама, / но то била Ђурђе
вића млада, / лале, миле, маџарине, Л Ђур
ђевића млада.“
маговина ж подуже дрво, тојага, ба

се, остављати на миру. — Ја бик се маи
њавала сваке незгоде, само неће она да ме

тина. — Ако те превегарим овом магови
ном, нећеш знати ни како се зовеш. Не биј
јањад маговином, анђели с тобом.
6. OMalaО814 Ha.

мађупац, -пца м крупан и снажан мо

маињавати се, -ам се несвр. клонити

Ма ИЊa Ba.

маиč узв. за позивање мачке. — Маиč,
моја маца, маиč!
ма ишан, -шна,-шно в. маешан. — Не
мој га, он је маишан.

мајава ж мајка која тежи да у свему
доминира у дому. — Избечила мајава, па

мак. — Колики је они мађупац, претего би
вола у јарму. Види мађупца колико је по
расто, благош лили.
в. мађупчина.

јава да се у све меће.
мајовача ж кћерка која у свему опона

мађупчина м в. мађутац.
маéчак, -чка, -чко мали, мајушан. —

ша мајку. — Е, чу ли ти шта ти рече она
мајовача?

не мореш од ње ни проговорити. Оће ма

мак м промашају игри клисање. — Ej,

Маечка је она, немој да је караш.

маечко прил, мало. — Немам нако ма

па ти си мак, е нијеси ударијо токачом по

ечко брашна. Ево ти маечко соли.
маешан, -шна, -шно мали, ситан. —
Ђеца су ми још маешна и нејака, Маешан

клису.

си ти за пушку.

да му душу прости.

макиња ж машина за шивење. — Ову
макињу ми је купијо покојни свекар, Бог

максул, -улам (тур. mahsul) приход од

6. Atalatala H.

мазлован м онај који је лукав, лије
порјечив, препреден, вјешт, сналажљив.
— Уљеће они мазлован у сваке нити. Ка
жу да је то мазлован, они подмукли лука
вац, који би исхене извадијо копиле.
6. маЗлун.

мазлун м в. мазлован.
мазлунити, мазлуним несвр. лукави

стоке, доходак. — Ове године имам вели

ки максул. Није лако баратати са толики
јем максулом!

малинка ж ситница, безначајност. —
Малинка је за њега покосити нолико има
ЊČ.

маложив, -а, -о слабачак, који се брзо
замара. — То је маложиво чељаде.

умијем мазлунити, но што ми је на уму,

малокавица ж сусњежица. — На овој
малокавици ниjeсмо приспљели ниђе. Ни

то ми је на друму.

шта ми није теже но путовати по малока

ти, љепорјечити, претварати се. — Ја не

в. замазлунити, намазлунити.

ВИЦИ.
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малоран, -а, -о који троши мало хра
не. — Имам краву мирну и малорану. Ов
це су ми мирне и малоране.

зда је оно било манитак. Украде земља
оног манитка, здравље се вође казало.
в. манитаћ.

маљ-маљи узв. којим се ваби коњ. —

манитати, -ам несвр. правити или го

Ико узе зобницу, мало тресну њоме и уз

ворити којешта, будалити. — Не манитај
туј, но приčеди! Из пјесме Освојење твр

викну: „маљ-мáљи маљ-мáљи!“, дорат
ману репом, срза и дотрча.
6. Ata-AbОДtd.

маљоглав, -а, -о глуп „ко маљ“. — За
сијо они маљоглав на овштинске јасле, па
мисли да му је Бог Свети Јован.

маљома узв. в. маљ-маљи.
маљуга ж 1. онај који је тупоглав,
глуп. — Не зна она маљуга колико ни она

на којој ćеди.
2. фиг. глава. — Умијеш ли ишта про

ђаве Безуја: „Не манитај Пивјанин Лаза
pe, / иако си Дригну прегазио, / и фукару

царску попалио, / градови се лако не при
мају.“
манитаћ, -ăћа м в. манитак.

мантрак м ништа, празно, шипак. —
Ево тебе ово, а тебе ево мантрак. Кад неј
да претвориш, мантрак ћеш добити.
в. матрак.

манути, манем свp. I 1. махнути. —

мислити том твојом маљугом? Узалуд на

Неће пас док куца не мане репом. Маниту

раменима носи нолику маљугу.

мани, манит се зграни.

мама ж 1. клопка, навођење на нешто
да се уради. — Поставише му маму и тако
га уватише. Мама му је дошла главе.
2. отров. — Потрова лисице мамом.
Склони ту маму отале. Не играј се том ма
мом, виђело те ћорило!

2. покренути, отиснути, потјерати
(о животињама). — Прије но смо изашли
у катун, чобани бијагу манули овце пла
нином. У пјесми: „О планинске вите јеле,

/ чувајте ми овце бјеле, 1 манућу иг преко
страна, / a ja oдок код драгана.“
II — се оканити се некога или нечега.

мандалија ж црни убрадач са ресама
који носе удате жене, врецуле. — Млоге

— Мани се ћорава посла. Мани се њега и
његовијег бакрача.

жене сад носе округе умљесто мандалија.

Мандалије имају ресе, а округе немају.
мандpкнути, мандpкнем свр. 1. поје
сти што на брзину. — Мандркни једну
мазу остојке и иди.

2. потрчати, промакнути, брзо про
ћи. — У сумрак мандpкну туда нако чеља
Де.

3. зграбити, отети, украсти. — Ман

дpкно је туђе паре, остале му пусте. Оће

манџукати, -ам несвр. говорити нера
зумљиво (обично страним језиком). —
Шта но манџука, чу ли ти? Неко манџука
поре воде.

в. изманџукати, наманџукати, про
манџукати.

мањевати, мањевам несвр. недоста
јати, мањкавати. — Није нам зимус ма
њевало ни сира ни скорупа.
6. мањивати.

та да мандpкне.

мањивати, мањивам несвр. в. мањева

мандрљати, -ам несвр. покретати
тамо-амо, млатарати. — Шта мандр
љаш рукама, примири! Баци то дрво и не
мандрљај!

манђупати, -ам несвр. јести, кркати.
— Манђупа он колико му море у гушу.
в. изманђупати.

манитак, -тка м онај који се не пона
ша разумно, неумјерен, будаласт. — Ва

iЛи.

мањкати, -ам несвр. учинити грешку,

погрешно нешто урадити или не уради
ти. — Мањко си што нијеси дошо на сла

ву. Мањко сам што јесенас не продак
ждребицу.

марагун, -yна м мајстор, стручњак
неког посла. — У мом селу Тома је бијо

Из лексике Пиве (село Безује)

највиши марагун за тишлерај, Симат за
гвождарију, а Радоје за шњајдерај.
марати, -ам несвр. клесати камен. —
Како зна марати камење, ваљетна руко
божија!
в. измарати.

марити, -им свр. 1. ударити, ошкла
пити, ошинути. — Немој да те марим

овом омаговином. Мари га канџијом, па
му скочи еволичачка пожилица.

2. задесити, снаћи. — Мене је марило

једном, и не до Бог више никад. Није тебе
марило те тако причаш.

маса ж дем, од масоница. — Ојли да
ти приготовим једну масу? За доручак
смо јели масе.
в. масоница.

масак,

—ска М снажан,

развијен

и

ИЗ—
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мáтом торбар, трговац који носи ро
бу у торби. — Натоваријо мато дућан на
вр вра трбука, потуријо штап испо њега и
пазари. Ено дошо у село мато и продава
сваког ђавола.

матрак м в. мантрак.
маћа ж пламењача (истовремено гре
јање сунца и падање кише). — Уби мaћа
жита, неће бити ни ручка. Ло, шта уради

ова вражија маћа!
маћати, -ам несвр. обољети (жита
од маће у фази зријевања). — Ове године
нијесу маћала жита. Оће ли маћати жита?
Оће чим овако крос кишу сунце грије.
в. омаћати.

мацас, -та, -то сивозатворене боје, су
бјелкаст. — Изгубијо сам једну мацасту
јуницу, да је тудар није ко опажо?

држљив млађи човјек. — Ђе ћу ја да се

мачка ж танко кончасто ткиво од

носим с ноликијем маском. Увати ме они
масак и баци ко каку черужину.

којег је састављено стабло. — Ови тру

2. тврдоглав, „засукан“ човјек. — За
дро масак једно те исто и не попушта. Не
ће да свати масак да се у усијаној глави
најприје језик опече.

маскарџија м шаљивџија. — Јанко је
вазда бијо маскарџија. Маскарџија јес,
али злочес није.

маслеш м 1. онај који је имућан. —
Имају и масла и брашно, но маслеш укри
ва. Не зна маслеш шта је сиротињска тор
ба.

2. угојен човјек. — У оног маслеша

прикипијо дроб про каиша.
масло с фиг. интрига, подвала, заме
шатељство. — Пот каул да је то Ђукано
во масло! Сви мисле да је то моје масло, а
није крста ми.

пац неће се моћ разбити бес кастига, виш
како су му се мачке усукале! Стави клин у

прслину трупца, гађај маљем и мачке ће
Се ПОКИДа ТИ КО НИШТа.

машакати, -ам несвр. махати. — Шта
машакаш ручуљинама, стријела те у њиг
враштила!
в. машуКати.

машина ж длачице по лицу младића
који се још не брије. — Дај, црнијо се, об
риј ту машину, шта си тако заруњатијо?
машинав, -а, -о обрастао длачицама
по лицу. — Машинаво, мршаво, зачупило
и заерило у наку ђевојку, а не види да га и
не бенда.

маштва ж она која је несташна, не
марна, обијесна. — Она маштва ради сва
шта. Кака је она маштва, ко да је са ђаво

мáсница ж онај који је лукав, препре
ЛИМа ТИКВе Сад ИЛa.

ден, вјешт, слаткорјечив. — Што одаље

од маснице, док те није марило. Умије се
она масница у свако коло ватати.

масбница ж удробљен хљеб у засмок

од скорупа, попара. — Трошни, бона, јед
ну масоницу, мртви смо гладни. Колико
сам поијо масонице и дроб ми је пробила.
6. Malića.

машукати, -ам несвр. в. машакати.
мé узв. за подражавање козјег гласа.
— Кад Боро узвикну: „ме, коза, ме!“, козе
завечаше и дотрчаше ко на солила.

мегара ж мала и примитивно напра
вљена кућица. — Живимо у овој мегари,
eBО ИМА ДВаеЗ ГОДИНа.
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медежина ж 1. медицина. — Син јој
штудира медежину. Кад) заврши меде
жину, он ће нас видати, нако се изопанчи.

2. лијекови. — Пије наку медежину, но

умијесијо погачу од мековна брашна, па
неј ни ти.

мековртина ж мекано земљиште у
врту. — Шишаралом кроз ону мековpти

му од ње нема никаке вајде.

ну, ко кроз луг.

мéдоња м 1. онај који је поткупљив је
лом, пићем и сл. — Скувај ти медоњи до

нарави. — Мекодушан је ко ико.

мекодушан, -шна, -шно који је добре

бру цицвару, па се не бој да ће ти записа

мекопутан, -тна, -тно који је осје

тијањад у туђој брањевини.
2. онај који је слаткорјечив, медоусан,

тљив у стопала (о волу, коњу). — Немој
ћерати волове про те тврђе, млого су ме

лепршав. — Ослушни оног медоњу како
маже, реко би мед му из уста иде. Зна се
медоња на вријеме турити натраг.
мéдоњица м дем, од медоња.

копутни.

мекосан, -сна, -сно који се лако буди.
— Вичи и галами колико те грло носи, ни
је он мекосан.

медоусан, -сна, -сно који је слаткорје

мела ж брашно од жита најслабијег

чив, медоустан. — Сна јој је медоусна,
али ја не бик вољела ш њоме чорбати.

квалитета. — Самлијо сам квинтал наке

међ предл, међу, између. — У пјесми:
„Дивна ти је наша снаша, / кат појаше на

мелемити, -им несвр. говорити ода
браним, бираним ријечима, уљепшавати.

кулаша, / наша снаша међ ђевере, 1 кано

— Ама шта ми ту мелемиш, ко да си мла

јела међ борове.“
међара ж женска лаког морала. —

Да НСВЉćСТa.

Ожени се једном међаром, а не зна, кука
ла му мајка, да је сваку међу гузицом оби
ЉежИЛa.

Меле.

мелемлук м 1. народни лијек, мелем.
— Ослабијо, ојадијо, нема му мелемлука.
За моју рану нема мелемлука ни код Пе
лагића.

међеђак м љешник од међетке. — Ја

2. успјех, окрепљење, душевни лијек. —

нијесам капац скркнути ни обичан ље

Његов ćет за све нас је прави мелемлук.
мелебн, -öна м милион. — У пјесми:

шник а не међеђак.
в. међетка.
међер речца можда. — Ти, међер, неј
ићи на пазар. Међер Милка неће зеља.
међетка ж (л. Corylus colurna) врста

„Нас и Руса триста мелеона, / не бојмо се

браћо авијона.“
менути, -нем несвр. падати снијег уз

лијеске (медвеђа лијеска) на којој расту

мећаву. — Кад Вроштицом почне да мене,
реко би ђаволи се жене.

љешници у чврстој жљездастој љушту
ри. — Родиле међетке, биће, кажу, шњего

мере нема љевше у свијет.

ВИТа ЗИМа

в. међеђак.

мезгра ж сок испод коре дрвета. —

мера ж љепотица. — Од Миланове
меритати, -ам несвр. управљати, во
дити домаћинство. — Ја више не мери
там са имањем, то су преузели млађи и
паметни.

Нигда Сако не би сврто кору здрвета за

дипле и борије што не би запјавушијо:
„Мезгра, мезгра, мезгарица, / свако дрво
промезгало, / а најбоље јасеново, / тебе
дрво, мене кора.“
в. замезграти.

мекован, -вна, -вно који је мекан, ље

пљив (о житу, брашну). — Још нико није

6. миришати.

мертек м имање, земља, посјед. — Ни
је то алајбегова слама, но мој мертек. Вој
вода Лазар је имо велики мертек.
мертечити, -им несвр. међити, грани
чити се имањем. — Не до ти Бог ш њим
мертечити.
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метљати, -ам несвр. Пјести халапљи

мертин, -ина м кукуруз. — Доћеро сам
товар мертина, жути се ко злато. Пошто је

во. — Гладан чоек, па метља и не пробира.

мертин код Панта Рунда?

Облимице метља оног качамака.

мертиновача ж пита од кукурузна

II — се петљати се, уплитати се, упе

брашна. — Испеци нам једну мертинова
чу, шта си се стисла ког ђавола?
месити, месим свp. тући, млатити.
— Причувај се језика и ђавола, кад) те
почну месити, пожељећеш да) умреш.

тљавати се у нешто. — Не метљај се ђе
ти није мљесто. Оће она да се метља и да

месити се, месим се несвр. трошити
месо. — Није се та вамилија месила од Бо

биде мирођија у свакој чорби.

мећипркна ж она која је халапљива,
прождрљива, која само за себе граби. —
Она мећи пркна све метну у врат.
меценja ж незасита особа, изјелица.

— Петра је вазда била мецеија. То је вље

жића.

чита гњида и мецеија.

месоједан, -дна, -дно мрсан, у који се
може јести мрсно јело. — Месоједан дан
је вазда кад има мира и слоге међ људима.
месуеђе с вријеме између Божића и
великог поста, месојеђе. — Неђе уз месу

еђе заклали смо вола рањеника, било је у
њему двљеста кила.

в. месујеђе.

месујеђе с в. месyeђе.
метаљка ж 1. простор учепаног сније
га по којем се меће сијено овцама, тори
на. — Овце му џоје на метаљци брез ијед
не трунке сијена, а он вири жени под)
сукњу.

мештер м (тал. maestro) занатлија,
мајстор свог посла. — Милинко је бијо
велики мештер за дрвенарију. Таког ме
штера мајка није рађала.
мешче, -ета с брашно. — Не живи се,
душе ми, брез мало мешчета. Родило жи
то, биће мешчета, а остало што Бог да.
мешчи речца мислим, чини ми се, вје

роватно. — Мешчи ће снијег запанути.
Оно двоје, мешчи, једно друго воле.
6. мешчин, Мешчини.

мешчин речца в. мешчи. — Мешчин
ТИ СС СПАВА.

мешчини речца чини ми се, вјероват

2. игралиште гдје се момци бацају
„камена с рамена“. — Скупила се монча
дија на метаљци и мећу се камена с раме

но. — Мешчини је изведрило. Није трава,

на, бубреге обише.
3. земљишни простор изложен вје

миждрек м (тур. mizrak) колац или

тру, гдје вјетар понајвише мете, брише.
— Ђе сађеде сијено у метаљку, великијем
те Богом кумим?
метанисати се, -ишем се несвр. пре

тварати се, понашати се неискрено, дво
лично. — Криво збориш ако у души ми
СЛИШ Да се Мета НИШeM.

метериз м 1. тавански простор ста
је, испод којег није изба (подрум). — Сло
жи лијес на метериз и нека га док се не
вратимо.

2. међа, мргињ. — Не ваља, болан,
подоравати метериз. Донеси торбу да
ужинамо, ено је на метеризу.

мешчини, никако родила.
6. At 621(fЧ14.

-

што друго што је право и при врху зао
штрено. — Носаше у рукама накав ми

ждрек. Баци миждрек, па дођи да се оку
IIIа МО.

в. измиждречити.
милетисати се, милетишем се несвр.
претварати се, лукавити се, правити се

другачијим. — Ништа се не милетиши,
знам ја тебе. Све нешто милетише и увија.
милопичић м онај који жени угађа,
женоугодник. — Исте куће су се вазда ра
ђали милопичићи. Велики је то милопи
чић.

милосан, -сна, -сно који је умиљат,

мио, љубазан. — Свако ми је дијете мило
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сно, Бог и (x) поживијо. У њој нема ништа
милосно, но губаво и осорно.

ма или давањима. — Вола и брата држи на

милће с земљиште око куће, окућни
ца, башта. — Све што има земље, то му је

ВИМенOM.

ово мало милћа.

мимољећи (се), мимољежем (се), ми
мољегнем (се) свр. проћи мимо, поред ко
га или чега, мимоићи се. — Мимољегли

смо се на самој раскрсници. Мимољеже
ме аут на џади, одма крај Јашова ана.

мимото предл, сем, осим, више од. —
Стимали су нас, мимото не море бити.

миту, а коња на житу. Мити се ко крава

миш-миш узв. којим се подстиче ди
јете да прождре залогај од којег се за
грцнуло. — А би се Марија загрцнула, мај
ка би јој рекла: „Миш-миш Маро, око мо
је мало!“, и она би прождрла залогај, на
смијала се и замаала ручицама.
мишобрк монај који има танке и ри
јетке бркове. — Заметно они мишобркне
колике длачице, па иг суче и тегли, јад,
жалости!

мир м фиг. брашно. — „Кога имаш ђе
војко?“, упиташе пролазници чобаницу.
„Имам оца, брата и снају“, одговори и за
гледа их. „А ђе су ти они?“, припиташе.
„Отац ми је отишо на неповратни зајам,

в. мишобркаљ.

мишобркаљ м в. мишобрк.
мишоједина ж огризина коју су мише

оплакује минуле радости“. Путници се

ви оставили грицкајући сијено, сламу и
сл. — Отури и (з) сијена мишоједину е ће
се од ње исподојчити овце.

погледаше, насмијаше се, а један од њих
припита: „Тако ти Бога, што ти то зна

мишорепа жона која је висока и тан
ка. — Доћерала се мишорепа, не би је чоек

чи?“. Ђевојка мало застаде, прибра се, па

ПОЗНО.

рече: „Е, ко да ви то не знате... Па, непо
вратни зајам је кад се некоме иде на сара

нак. — Пошла мишорепаља карта, па

брат да доћера мир, а снаја је отишла да

мишорепаљ м онај који је висок, та

ну, јер умрли не море да врати зајам. Мир

окрени мауза једном, па другом, и опељу

је брашно, мливо, јер кад га има, има и
мира и среће. А оплакивање минулијег ра
дости је порођај. Кад) се жена порађа, тр

Га Нас ДО КОЖе.

пи порођајне муке за све минуле радо
сти.“

миритати, -ам несвр. в. меритати.
мирити се мирим се несвр. замирива
ти се (о рани). — Рана ми се почела мири
ТИ,

мисан, -a, -o 1. брижан, окупиран ко
јекаквим мислима. — Мисан ми је твој пут
про Крнова, зар не видиш какав је кија
мет?

2. уман, паметан, способан да разум
но промишља. — Људи из овије крша су
млого мисани. Мисана је то жена.

мисо, мисли жзебња, стрепња, стра
ховање. — Велика ми је мисо да се што

pђаво деси оној ђеци. Обија му се о главу
СКаКаКа МИСО.

митити, митим несвр. примамљивати

лијепим ријечима, одобравањима, молба

мишорепас, -та, -то који је сувише ви
сок, шиљаст, дугачак. — Оно мишорепа
сто измишља сто накије таклица.

младачан, -чна, -чно (у женском ро
ду) која је отелила, ојагњила, окозила до
ста касно (знатно касније од природног

рока). — У Рода је крава младачна. Не ку
пуј ту младачну овцу.
младикас, -та, -то младолик. — Има

Ристо педесет) година и ооб, само што
ИЗГЛеда. МЛaДИКа С.

младљика ж младо дрво. — Не ломи
те младљике, смели те јади!

млаћеница ж кисјело млијеко из којег
је извађена масноћа. — Не могу ти ја срк
нути о те млаћенице. Лема оне млаћенице
и сува љеба, а оће да коси, ок!

млијечити, млијечим несвр. имати,
давати млијека (о стоци). — Како ти ов
це млијече на овом невремену? Умлијечи
ле би да је добра паша.
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млијечница ж скроб збркан и скуван у

мозгати, -ам несвр. 1. размишљати,

млијеку. — Направи једну млијечницу од

промишљати. — Мозга читав дан, па не

урметинова брашна. Накpка се млијечни

море да се ćети кад је бијо бој на Безују.
2. галамити, звати из свег гласа. —

Це и Заспа КО ТОП.

млиногуза ж она која је сувише разви
јене стражњице. — Прекипљели гузови
код оне млиногузе, па кад) иде, све се
размимоилазе.

млинтав, -а, -о тром, лијен, без чвр
стине, опуштен. — Зачудо ми је на кога
се метну нако млинтав. Млинтаво, тупо

Чујеш ли како неко мозга? Не мозгај то
лико, нијесам глува.

мојасил м (л. еczema) врста кожне
болести, мајасин. — Вуче мојасил на но
зи има та земан. Не рњају та мојасил, мо
ре ти главе доћи.

главо, безбрижно, неуредно, само што му

момашка ж дјевојка снажна и разви
јена. — Силна је то ђевојка, права мома

Бог није дао рогове.

шка. Нема таке момашке у Пиви.

млинтом онај који је тром, лијен, без
чврстине. — Не шће млинто да ми посули
бритвулин. Буљекни млинто јаче, вукови

монковати, монкујем несвр. бити мо
мак, проводити момачке дане, момкова
ти. — Дуго је монково и чобаново. Друк

се не Шале!

чије је било кад) смо ми монковали.

мородавити, мородавим несвр. мори

в. млинтогуз.

млинтогуз м в. млинто.
млинтогуза ж она која је лијена, тро
ма, млитава. — Кад је жена по природи
млинтогуза, не мореш је измијенити па не

ти, замарати радом. — Мородави ону
црну ђецу, ко да душе нема.
в. измородавити се.

Она те млогош воли. Пролеће млогошти

московка ж пушка московске (руске)
производње. — Заметно они пожмиреп
московку и ко тетријеб понавља: јуначку
пушку и поштену кућу нико не море за

Ца.

творити.

Знам шта да урадиш.

млогош прил. много, доста, пуно. —

мложити, -им несвр. множити. —
Досле се нијесу могле мложити крушке и
јабуке, а осле нек биде како оће.
млозина ж множина, мноштво, већи
број. — Млозина је ноћивала у њиовој ку

мотка ж младица дрвета забодена
међом (да означи да је наступио период
забрана и напасања стоке по ливади). —

Ено јутрос пободе гњидо мотке испре ко
либе, побили му иг изнад) главе, акобог
Да.

ћи.

жи млијеко и мљечни производи. — Пре

мрака ж изненадна обневидјелост. —
Наједаред ми се увати мрака испред очи

госмо те направисмо мљекарник, ваља

ју.

мљекарник м колибица у којој се др

нам пара. Не ложимо у мљекарник, па се
скоруп замеће ко икад.

мљеceчар м (л. somnabuligmus) онај
који хода спавајући. — Он је мљесечар, па
се у сну диже и шета по соби. Камљеce
чар ноћу тута по кући, не буди га е му се
море нешто покидати у памети.

мљечилица ж она која даје доста

мргуда ж1. набор између очију. — На
правијо мргуду међ очи и ћути.
2. неравнина, испупчење. — По овој
ливади има млого мргуда. Поравни, бо
лан, те мргуде.

мргудав, -а, -о нераван, храпав, кори
таст. — Вуда је земљиште мргудаво. У
старијег људи руке су мргудаве.

мрзна ж она коју мрзе, која је омра

млијека (овца, крава, коза). — Имам овце
и родилице и мљечилице, не било им ро

жена. — Ајти мрзна види како је кад) се

Ка.

мрзне код оваца.
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мрзија ж мржња. — Између њиг је
одраније завладала превелика мрзија. Нај

П — се омрсити се. — Постили смо чи
сту међељу и ево се јутрос мало мрсну

потље ће иг појести мрзија.
мрзотљив, -а, -о који нешто мрзи. —

СМО.

Мрзотљив је Зеко на рад. Она је мрзотљи
ва на масна јела.

премора. — Спарно је и жалосно, свог ме
обујмила нака мртвина.

мријеска ж 1. подмаглица, танак слој
магле, облака. — По Голији се уватила
мријеска магле. Уватила се нака мријеска

твуљав. — Ко даде коња мртвогузу, дре
пиће ш њега једанак.

по небу, могло би се промијенити врије
Ме.

мртвина ж немоћ, тромост, осјећај
мртвогуз м онај који је лијенчина, мр

мртвогуза ж она која је лијена, нерад
на, трома. — У оној мртвогузи ко да нема

2. мрена, замућење очног сочива. —
Аперисала је мријеску на лијевом оку.
мријештити се, мријештим се несвр.
гомилати се, надолазити, ројити се (о
облацима). — Мријеште се облаци, биће

Дамара.

мртводук, -а, -о који је спутан, тром,
слабо живахан, споромислећ. — Сачувај
ме Боже мртводука створа. Гледајући је
би реко да је мртводука.

КИ IIIe.

мртвокур м онај који је лијен, тром,
мркаљуша ж крушка се црнпурастом
кором (о плоду). — Успаванка за дјевојчи
це: „Е кака си, ђевојчице, / однијеле те ти
це, 1 у питоме Рудинице, И тамо ђе цикћу

пушке, Л и рађају мркаљуше крушке, Л и
главе мушке.“
мркутати, мркућем несвр. блекута
ти, пуштати испрекидани глас блеeе (о
овци). — Чим овца виђе јање, одмак поче
мркутати и репом вртукати.

нерадник. — Иди отале, мртвокуре. Неће
они мртвокур Ништа да ради.

мртворепаљ м онај који се вуче кад
што ради, љенчуга. — Мртворепаљ крцка
очевину, а ка (д) све то смири, ландараће
подеранијег гаћа.

мрцинлук м мртвило, изнемоглост,
осјећај тромости. — Уватијо ме накав

мрцинлук, па нијесам капац крочити.
мрчојка ж несрећна дјевојка. — Бија

мркутање с гл. им. од мркутати. —
ше ли кући она мрчојка?
Легок у кућару котора, по ми мркутање и
блекутање није дало ока склопити.

мршче, -ета с јагње мршаво, слабо. —

мрледина ж месо лошег квалитета,

Ну, нејли задојити оно клето мршче, виш
да не море блекнути.

мршаво. — Не море се скувати ова мрле
ДИНа.

мрљанути, мрљанем свр. 1. престати
живјети. — Нема од њега ништа, само

што није мрљано. Ама лако је мрљанути,
но је тешко бијели свијет мијењати.
2. заспати. — Уморно дијете, па одма
мрљану. Једва чека да мрљане.

3. изгубити се, отићи негдје. — Мрља
нуше ми телад у шуму.

мрснути, -нем свp. I 1. омрсити на
брзину (о стоци). — Ја сам мало мрснула
овце, а ти иг напој, мој родо.

2. изгубити се, отићи некуд. — Некуд
си синоћ мрсно у сами мрак? Мрснуше ти
брави у шуму.

муанат, -а, -о плашљив, призирљив (o
животињи). — Најлак са воловима, муа
нати су. Имам нако муанато кљусе, нека
га сто мутнијег вода носи.

мугнути се, -нем се свр. изгубити се,
отићи неопажено. — Куд) се мугну учи
тељ?

мудројеба ж она која мудрује, рачуна,
смишља, одмјерава, тражи свој инте

рес. — Нема тога ко је изашо на крај с
оном мудројебом, но је сваком живом до
ака Ла.

мужњак м 1. тор намијењен за мужу
оваца и коза. — Поре колибе имам велики
камени мужњак.
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мулвијо, но се владо ко и сва његова су

постављен крај струге за мужу оваца. —
Сто пута сам ти рекла да не ваља стајати
на мужњак, е ће овце бољети вимена, а ти

врс.

за инат!

у преградном зиду. — Ласно је чатмити

муз м (само у изразу: што у муз, то у
гуз) онолико колико се умузе млијека при
једној струзи. — Овце скоро закапиле, па

што у муз, то у гуз. Нема млијека да се
купи скоруп, но што у муз, то у гуз.

муздек м 1. дрво чворновато, усукано.

в. измулвијати, умулвијати се.

мулегин, -ина 1. дрвени дирек узидан
кад се ударе добри мулегини. Уćеко сам
стржеве мулегине за чатму.

2. празан простор између чатме и по
витог дијела кровне конструкције зграде.
— Донеси ми ков, ено га у мулегину. На

— Наложи неакав муздек, сву ној је држo

бацо у мулегин сто неаквије тантара.
муроња м назив одмила за мушко ди

ватру.

јете. — А, мој муроња, донеси ми мало

2. онај који је тврдоглав, припрост,

ВОДе.

непопустљив. — Он је вазда бијо задрти

мус, музем несвр. мусти. — Оћемо ли
МуЗДек.

сад мус овце? Имате ли што мус љетос"?

музница ж. овца која се музе. — Лако
ти је ка ти пред кућом блеји стотину му
ЗНИЦа.

музнути, -нем свр. 1. помусти на бр
зину. Музните те овце док није љуснула
КИШа.

2. високо израсти, ижђикати. — Му
знуле младе јасичице, не зна се која је от
које правија.

мук, мука (л. Sorbus aria) шумско дрво
на којем расте јестиви плод црвене ко
штунице (мукиње). — На овом муку роди
ле мукиње, да гране не могу држати.
в. мукиња.

масавир м (ap. musafir) путник, на
мјереник, гост. — Ено врабац чврка на
прозор, доће нам мусавир.

мутвaк м 1. корито од дасака у којем
се размућује, мијеша креч са пржином и
сл. — Није кадро замутити ни мутвaк мал
тера а камоли да ти баци четерес пласта
сијена.
2. мала, влажна, трошна, примитив
но направљена кућица. — Живим ти у
овом мутваку и ту ћу самријети. Није то
кућа, то је обичи мутвак.
в. мутважина.

мукавица, што жмари ка су кише.

мутважина ж в. мутвак.
мутљика ж 1. дугачак и прав прут. —
Зашико се у честaр, па нaćеко мутљика,

мукастели индекл. заинтересован,
пажљив, обазрив. — Вазда је та чоек бијо
мукастели према мојој сиротињи, прет ку

свака је права ко стријела.
2. тмурно, мрачно, облачно вријеме.
— Навукла се мутљика, миђе зрачка сун

ћом му вазда коло играло!

ца. Велика је страшивоћа жуву на овој му

мукавица ж извор који пресушује за
вријеме суше. — Није то живи извор, но

мукиња ж в. мук.

ТЉИКИ.

муков, -а, -о који је од мукова дрвета.

3. мржња, смута, омраза. — Ваке му

— Ну, убери ми један муков прут
муковина ж дрво од мука. — У оном
кршељку има обличје муковине.
мулвијана ж она која је препредена,
лукава. — То је масло оне мулвијане, зли

тљике није било Бог зна отка. Чувајте гла

јој се траг утро.

мулвијати, -ам несвр. лукаво посту
пати, претварати се. — Ништа он није

ве људи, видите ли кака се мутљика нави
ла!

мутљикав, -a, -o 1. помало тмуран,
мрачан, облачан (о времену). — Не смије
мо вријећи жито, виш да је мутљикаво.
2. који је са мржњом, нејасан. — Е,
мој пријатељу, шта дочекасмо: да нам му
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тљикави коло воде, немало нас ка смо ва

наакати, -ам свр. натјерати, напла
шити, нагнати. — Наакај ми овце нисту
страну, тако ти Бог помого.

КИ.

в. мушљикас.

мутљикас, -та, -то в. мутљикав.
мутљиковина ж 1. тмурност,
мрачност, облачност (о временским по
јавама). — Није вајде што косимо по овој
мутљиковини, от откоса ће само остати
трулеж. Не вршите жито на овој мутљико

наарлакати, -ам свр. натјерати, на
гнати, наплашити. — Наapлакај на вране,
поћукаше ти оно клето жито.
в. наарлати.

наарлати, -ам свр. в. наарлакати.
набагузати, -ам свр. наићи вукући се,
без журбе. — Окле набагуза она маија.

ВИНИ.

2. несигурност, нестабилност, рови

Набагузали смо на једну катаву у сре Ја

тост (о приликама у друштву, држави и
сл.). — На овој несретној мутљиковини

ворка.

није чоек сигуран изаћ ни пре кућни праг.
3. онај који воли да мути, завађа, му

набакелати се, -ам се свр. најести се,
накpкати се. — Набакела се неподметена

тиша. — Намложила се, јадан, свакака

ЗеЉa И За СПа.

мутљиковина, па више ара и носи но мут
На ВОДa.

мутом онај који је наизглед мутава у

в. багузати.

в. бакелати.

набакелисати се, -шем се свр. наје
сти се. — Набакелисо се и сад море до ве

ствари је врло спретан и сналажљив. —
Ћути муто и све тијо слаже паре у таку
лин. Варате се ако мислите да муто не зна
тоне ли мутно јаје у воду.

чере.
в. бакелисати.

муч узв. којим се ућуткује. — Муч ту,
смели те јади, ко ће!
мучалица ж особа које је ћутљива. —

баљише путници пре саму ној.
набаречити се, набаречим се свр. 1.

Шта ће јадница но да сегента и ћути ко и
свака мучалица.

мушавера ж договор којим се нешто
скрива или усмјерава у жељеном правцу.
— Ко ће знати кака им је то мушавера.

Њијовој мушавери не море се наћ ни краја
НИ ПОЧетКа.

мушница ж. сандук од млина (водени
це) у који сипи брашно при мељави жи
та. — Забијо главу у мушницу, па га спо

по паспаљ, не би га рођена мајка познала.

набаљити, набаљим свр. наићи, поја
вити се. — Окле набаљише носалице? На

појавити се изнебуха, неочекивано. —
Окле набаречи она џамала? У цик зоре на
баречише дрвари,
2. нарогушити се, накостријешити се
на некога. — Зна он да се набаречи на не
јачег, а кад види да је тврдо подвије реп.

набарјачити се, -им се свр. 1. стаја
ти непомично, осматрати стојећи
(обично са уздигнутијег мјеста). — На
барјачијо се народ на вр брда и осматра.
Ите отале, шта сте се туј набарјачили.

2. истурити барјак напријед, подићи
га више. — Набарјачили сватови барјак и
воде ђевојку.

- набас прил. пригодно, најменски, за

Н

себно. — Милијана ми је набас исплела
чарапе. Набас ми испече каву.

набасрљати, -ам свр. набасати, наи
наајекати, -ам свр. натјерати говеда
узвикујући: „аје!“. — Само што је мљесец
огријо, Мићо наајека волове и оде да вуче
плашће.

ћи случајно. — Не види сирота баба ђавод

нијо, па набасрља на трн и сва се изгреба.
набатлати, -ам свp. I 1. наћи, треви
ти. — Да нијеси ђе набатло на моје коње?
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Ако набатлаш на добар дуван купи ми

срећног ратника. Набрчак босом ногом на

једну оку.
2. набасати, натрапати. — Набатлак
на глиб и ва(с) се нагрдик. Како набатла
на заседу?

срчу.

II — се накупити се, прионути (о сни
јегу, блату и сл.). — Набатло се снијег на

ено су јој и сисићи набубуљили.

доратове копите, па не море да крочи.

љук. — Набуљукај ми те овце, мој Риле.

набубуљити, набубуљим свр. набу
брити, набујати, набрекнути. — Трава је
тек мало набубуљила. Ђевојчица расте,

набуљукати, -ам свр. натјерати бу

набатргати, -ам свр. наићи, набаса

набурљати, -ам свр. потећи (о течно

ти, натрапати. — Набатрго сам на један
изворчић испо саме греде.
в. батргати (1).

сти). — Паде киша, па набурљаше пото
ци. Откопај каналић, вода ће набурљати у
колибу.
в. бурљати (2).

набатрљати, -ам свр. наићи, набаса
ти. — Сад) тудај набатрља Саво и рече
да му је неко запалијо кућару.
набатуљати, -ам свр. наићи, налута
ти, натрапати. — Набатуљасмо на једну
пећину пуну накијег старудија.

набигуз м онај који једе и пије мукте.
— Научијо набигуз да кpка џабе, а кад му
ко дође у кућу, стисне се ко камен.

наблемезгати, -ам свр. напричати,

набуцати се, набуцам се свр. најести
се, накpкати се. — Моба се набуца овну

јине и настави да коси. Како су се говеда
набуцала бусике, само што не пуцају.
набучити се, набучим се свр. набости
се. — Умало се набучик на они шиљак ено
нође.

наваизе прил. засебно. — Све је за ње
га наваизе спремано: ручак, вечера, све.

набрбљати. — Наблемезга нешто, а ја га,
ако ми вљерујеш, нијесам ни слушо шта

Оће за њега да је све наваизе, шипак!

прича.
в. блемезгати.

ком намјером, намјерно. — Није она то

наборонзати се, -ам се свр. исплака

навалице прил, с неким циљем, с не
урадила навалице. Навалице је преградијо
пут, да тудијен не би пролазили.

ти се углас. — Зови оно дијете, наборон
зало се, стркоше му очи, јадо.
в. боронзати.

говеда да се боду узвикујући: „вара, ва
ра!“. — Божо навaрака волове и кад се

набрељати, набрељам свр. намусти

рпише, мишљак да се испод њиг земља

доста млијека. — Брча је велика, па бија

гу набрељали два велика кабла варенике.
в. брељати.
набритвити, -им свp. I насјећи, наре
зати, искајишати. — Набритвијо меса за
ручак ко на Покладе.
II — се најести се, накpкати се. — На

бритвијо се меса и купуса, нека му је на
здравље!

набрбћити се, набрбћим се свр. намр
годити се, натмурити се, намрштити
се. — Чим се појависмо, домаћица се на
броћи. Наброћијо се ко зла година.
в. броћити се.

навaракати, -ам свр. подстакнути

провали.

в. варакати.

навaрдати, -ам свр. 1. ставити што
више дрва на ватру. — Шта си навaрдо
толика дрва, неј гријати долину!
2. нагаламити. — Кад Наварда жена на
НБега, ОН Заласи.

3. натутњети. — Наварда ергела ко
ња у сами сумрак. Око подне навaрда во
ЛОВОДНИЦа, Да се Све ЛОМИЛО.

4. натрпати, нагомилати, насјећи. —
Ама ку(д) си навaрдо толики љеб, Бог ти
свети Јован!

набрчати, набрчам, свр. наићи, наба

навaрдиш м фиг. огревно дрво. —
„Које дрво најбоље гори, стрина?“

сати. — Набрчасмо на костур неког не

„Навардиш, богоми.“ „Е, вала, нема тако
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дрво.“ „Има, има. Кад се доста навaрда

др.). — Ово је добар комад земље, само

на ватру, свако је дрво навaрдиш.“
навегнути, навегнем свр. напомену
ти, подсјетити. — Добро си ми навегно

што вода туда навлачи камење.

за чивије, ја бијаг заборавијо.

наведен, -ена, -ено 1. накривљен, наг
нут. — Сијено ти је наведено на доњу
страну, подупри га нечим.

2. намамљен, преварен, навучен. — На
ведена је, сирота, на танак лед.
3. луцкаст. — Ништа се на њега не љу

навлаш прил. 1. танко, танким сло
јем. — Немаше скорупа да се крка ко срет
нијег година, но би навлаш размазали по
јечменици и тако све док се не отели Ми
Ла Ва,

2. житко, без густине и чврстине. —
Скувај качамак а да биде навлаш.

навранисати се, -шем се свр. навади

ти, па он је мало наведен. Наведен је сва

ти се, стећи навику. — Навранисала се
вражија говеда на купус у врту, неће од

ком вљетру на помету.

њега остати ни ручка.

навезати, навежем свp. ставити у
тов говедо ради клања. — Навезо сам во
ла за клање. Лако је њему кад је навезо
рањеника.

навеланити се, навеланим се свр. на
водити се. — Навеланијо се на врућу ва
ренику, ко мачка на џигерицу.
6. нашевеланиши се.

навријежити се, навријежим се свр.
љутито се окомити. — Ђаво ме надари,
па поменук потру, а он се навријежи на
ме, мишљак свашта ће бити.
наврљачити, наврљачим свр. нарогу

шити, надићи, учинити да штрчи. — На
врљачијо дрва једно на друго, умљесто да
иг је лијепо сложијо.

навелегати, -ам свр. навести, нагово

наврљчити, наврљчим свр. поћи пра

pити. — Навелегало ону незнанију, па ла

во и без застоја. — Ено говеда наврљчила

ју на добре људе.
навељушити се, навељушим се свр.

право на воду. Знаш ли куси наврљчијо?

надићи се, подићи се (о сијену, слами, гра
њу и сл.). — Мало боље погази плас, нека
ко ти се млого навељушијо, Сабиј то гра
ње, виш како се навељушило.

6. навиљушити.

навигањати се, -ам се свр. дуго зва

в. врљчити.

наврмбабити, -им свр. натутњети,
ићи тутњећи. — Предј саму зору наврм
бабише путници са коњима.
в. врмбабити.

наврнчати, -ам свр. 1. поставити
врнчанице на опанке. — Немам добре опу

ти, вигањати, витезати. — Умакни, вала

те да наврнчам опанке, па морам овом

си се навигањо, ако је од вајде.

pђом.
2. напричати којешта, набрбљати. —
Наврнчаће ти оно и што зна и што не зна.

6. вигањати.

навидати, -ам свр. 1. притегнути за
врћући. — Дај навидај вође једну виду.

в. врнчати.

подстакнути, наговорити, наве

навукати се, навукам се свр. најести

сти. — Бојим се да ми навидају оно дијете

се, накpкаши се. — Навукаше се ђечина ко

на како поганство. Лако је манита навида

гладни вуци.

2.

нагавељати, -ам свр. наићи, довући

ТИ.

3. навити (о сату). — Ојли ми нави
дати сат?

навиљушити се, навиљушим се свр.
в. навељушиши се.

навлачити, навлачим несвр. наноси

ти, нагомилавати (о земљи, камењу и

се, доћи са тешкоћама. — Нагавеља Јаго

да мокра и уморна, једва некако дук по
врати.
6. гавељашли.

нагалатити, -им свр. опрљати, испр
љати, запрљати, загадити. — Онако чи
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сту и уредну кућу нагалатијо је за циглу
неђељу дана.

нагрeсти, нагрежем свр. нагрезнути,
набубрити, надоћи. — Нагрезло је тије

наганћати, -ам свр. наићи, ићи кроз
снијег, блато, баруштину и сл. — Куд на

сто, давиш. Кође месо нагрезне ка (д) се
кува.

нагринути, нагринем свр. навалити,

ганћаше проноликог намета?

се, кренути. — У вр вра главе има деведе

насрнути, масовно се појавити, доћи. —
На вашир нагрино бијели свијет. Војска
нагринула са сваке стране, земља је не

сед година и нагеачијо на сијело, мозак

море држати.

му изводнијо дабогда,
в. геак (1).

нагрбњити, нагрбњим свр, бити пун
гроња (о љешницима, воћу и сл.). — На
гроњили љешници, има иг кастиженије. И

в. ганћати.

нагеачити, нагеачим свр, запутити

нагланцијати, -ам свр. гланцањем
учинити што сјајним, изгланцати. — На

шљиве нагроњиле ко иједне године.

нагрувати се, нагрувам се свр. 1. на

гланцијала сам шпорет, ај види како се ća

грмјети се, натутњети се. — Ноћас су се

ји.
в. гланцијати.

нагрували громови, сва је земља подркта

наглумити, наглумим свр. 1. науми

ВаЛа.

да се жени наком распуштеницом.

2. најести се, наждерати се. — На
груво се, па све мисли да неће огладњети.

2. запутити се. — Ђе си то наглумијо,
болан? Наглумијо нако јадан и сакат и оде

нагугучити, -им свр. 1. скупити у гу
ку, избочити, умотати што у гуку. — Би

на пазар.

јаше му се у обрамници нешто нагугучи

наголо прил. само за себе, без приме
се. — Читаву зиму тукли су кумпијер на
голо. Нијесу имали никака смока, па су је

ЛО.

ли љеб наголо.

како ждрокће.
в. надудучити.

ти, намјерити, одлучити. — Наглумијо

наголубати се, -ам се свр. наоблачи
ти се, појавити се бијелосиви облаци. —
До подне је било ведро, а онда се наголу

2. пити нагнувши флашу, балон и сл.
— Нагугучијо боцу варенике и само чујеш

в. голубаши.

нагуђивати, нагуђујем несвр. доми
шљати, премудривати, изводити шалу.
— Не нагуђујно ćеди за трпезу пажонћај!
нагузељати, -ам свр. наићи гегајући,

наготово прил, готово, на готово. —

вући се. — Нагузеља туда нако сакато

баше облаци.

Научијо се па све оће наготово. Нема ни
шта наготово, но засучи рукаве.

створење, прође и не назва ни Бога.
в. гузељати.

нагрдан, -дна, -дно који је грдан. —

нагузичке прил. 1. натрашке, уназад.

Нагрдан је па да му је челенка још оноли

— Не иди нагузичке, панућеш, сметењаче
један!

ЧаЧКа.

нагрдити се, нагрдим се свр. обавити
велику нужду, покакити се (о дјетету).
— Очисти ово дијете, ево се нагрдило у
сред бешике.

2. фиг. рђаво, нагоре, како не ваља. —
У потоње вријеме све ми се окренуло на
гузичке.

нагуљати се, -ам се свр. најести се,

нагрђе, -а с нагрдно створење. — Е
како је оно нагрђе за име великога госпо

наждерати се. — Сви су свати јели бе(з)

да Бога.

оде да бије кокоши.

журбе, само што се чајо брзо нагуљо и

нагребак, -пка м количина вуне коли

нагуслати се, -ам се свр. 1. наприча

ко могу примити гребене при једном гре

ти се, испричати се. — Нека је, нек се до

бенању. — Вође нема но један нагребак.

бро нагусла, па ће сама престати.
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2. надувати се (о вјетру). — Неће вље
трина престајати док се добро нагусла.

тржно нам је имање, па морамо надвоји

над, надам вјера. — Биће добро, у над
Бога. Још имам накав над у ђевера, и ви

надвојичење с гл. им. од надвојичи
ти. — Сморило нас је љетошње надвоји

ше ни у кога.

чење више но вас рад.

надан, -дна, -дно који набуја, надође,
нагрезне. — Немој млого стављати ориза,
он је надан кад) се кува.
надаракáвати, надаракавам несвр. в.

ЧИТИ.

надвoр прил. вани, напољу, изван,
споља. — Изнијеше клупе ис куће и на

двор поčедаше. Не изласте ис куће, на
двор је вљетрина.
6. Htiti36dH.

даракати.

надаракати, -ам свр. подстрекнути,
подговорити, наговорити. — Лако ти је
луда надаракати.

в. деракати.

надгомбавати се, надгомбавам се не
свр. надмудривати се, такмичити се у
духовитостима, знању и сл. — Млади се
почеше надгомбавати о свему и свачему.

надежмекати се, -ам се свр. најести
надарити, -им свp. (обично у изразу:
ђаво му га надари), навести. — Ђаво ме
надари те проговорик за проклету међу и
одмак се затури свађа.

надасе прил. понавише, изнад мјеста
на коме је неко. — Од манастира према
Горанску све је надасе.

надати се, -ам се свр. 1. стопасти, за
десити, снаћи. — Сваки дан ми се надала
нека штета. Нешто ми се надало, па ме го
ни незгода за незгодом.

се, наситити се. — Они су радосни што
су се надежмекали јечмена скроба, а ти
неј ни да га окусиш.

надерендати се, -ам се свр. наплака
ти се углас (о дјеци). — Утјеши то дијете,
вала се надерендало.

в. дерендати се (2).

надијевка ж надимак (често погрдан)
који се даје појединцу или породици. —
Издијевају људи свакојаке надијевке. Сва
коме ће она ижђес надијевку.

2. пристати, ићи за неким. — За мном

надоват прил, близу, при руци, на до

се надало неако пашче, оће да ми дроб
хват руку. — Све је тој друзи надоват. На
проспе.

доват руку јој је и дрво, вода, све што јој

надбити, надбијем свр. надјачати у
тучи (понајвише о овновима). — Мој Бље
које је надбијо сваког овна у селу.
надварати, надварам несвр. надгледа
ти, водити бригу о некоме, нечему, бри

треба.

жити. — Док сам ја ишла за мливо, ђецу
ми је надварала јетрва.

надватити, -им свр. заобићи, ићи из
над, више, поврх. — Не иди про села Но
надвати планином, брже ћеш стићи у
Шавник.

в. натурити (3).

надвигањати, -ам свр. надвикати,
надговорити. — Тамо сви у један глас
причају, па ко ће кога надвигањати ни сам

надовратити се, надовратим се свр.
надовезати се, спопасти. — Уби му гром
вола, па онда сигура два брава, па му се
надоврати ово, па оно.

в. наповељати се, наподерити се, на
подати се.

надодатак, -ткам додатак, наставак,
дометак. — На обље атуле ставијо сам
На ДОДаTaK.

надблмити, надблмим свр. додати,
надодати у довољној мјери. — Не би на

долмијо оној ђеци да падају комади с не
ба.

надоплести, -плетем свр. накнадно

враг Не зна.

наплести, додати на већ оплетено. —

надвојичити, -им несвр. радити по
себно, живјети обашка, одвојено. — Рас

реш надоплети ми рукаве на вањелу.

Надоплети котар, млого је низак. Ако мо
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надржавати, надржавам несвр. придр
жавати овцу при мужи. — Ево коишан

Нађеди мало по лијевој страни, богме си

је, а надржава овце ко велики.

3. дати некоме име, надимак. — Ко јој
нађеде тако име, ни свога немо!

надринцати се, надpинцам се свр.

млого побљего!

увелико се наставати. — Диш се, полужи

нађинђувати се, -ам се свр. накити

но једна, надринцо си се па да нијеси спа

ти се. — Нађинђувала се е има, а да нема
— не би, колико ни ја.

ВО Два чела.

в. дринцати.

надрт, -а, -о љут, надмен, груб, своје

в. Ђинђувати се.
наегленисати се, -ишем се свр. напри

глав. — То је надрта делија. Нешто је ју

чати се, испричати се. — Да се није ш

трос надрт.

њом наегленисала, опала би од ње кокош

надрћити (се), надрћим (се) свр. на
дигнути (се). — Нешто ти се надрћило у

МеCa.

наендекати се, -ам се свр. радити

торби. Надрћијо нос и оде.
преко мјере, „насекати се“. — Наендека

надујачити, -им свр. бити на већој
висини у поређењу са нечим другим. —

ла се радећи за другога. Синови му седе, а
он копа ли, копа, и ка се наендека леже у

Кад) се пободе Сивоња и Медоња, наста
лад и копрчи.

pика и тутњава, али кад га Сивоња надуја
чи, одмак га саби наниже и надбоде.

наеренде прил. 1. накриво. — Мож ли
истесати ову штицу, наеренде је по лије

надулићати се, -ам се свр. напити се
течности, надојити се. — Надулића се

вој страни. Ово косиште ти је наеренде.
2. наопако, настрано. — Вазда он оће

ладне шњежанице, па му удари летка у зу
бе.

в. дулићати.

надупати се, надупам се свр. 1. наје
сти се, накpкати се. — Надупо се цицва
ре и нек му је Бог на помоћи.

2. нарадити се ударајући у нешто. —
Почини, болан, вала си се надупо ударају

ћи у те букове засуке.
надућити се, надућим се свр. 1. узди
ћи се, надигнути се, надићи се. — Увати
ми љеб јака ватра, па му се кора надући
ла, нећемо се од њега вајдисати.

2. наљутити се, расрдити се, бити
љут. — Надућијо се на нас ни због те, ни

нешто наеренде.

наéрити, наерим свp. I гледати разро
ко, нашкиљити. — Наеријо се очима, ко
да гледа у два вука.

II — се накривити се, нагнути се, на
косити се. — Ама нешто си се наеријо,

која ти је невоља? Све ми се чини да ти се
сијено наерило.
наести се, наедем се свр. најести се.
— Народ је загладнијо и заједнијо, па се
не море наес.

наждити, наждијем свр. запутити се,
брзо ићи, јурнути. — Ђе си наждијо у деве
зора? Паде киша и овце наждише ко луде.

због ове.

нажувељати се, -ам се свр. најести
надућкати се, -ам се свр. 1. мало се
уздићи, надигнути, надићи. — Надућкали
јој се сисићи, а тек јој дванес година.

се. — Љуцки смо се нажувељали елдовни
јег приганица.
в. жувељаши.

2. напити се. — Она се надућкала ва

ренике и баш је брига.
нађести, -едем свр. 1. ставити насад,
насадити. — Нађеде ми Драго држалицу

на čекиру, сад ваља не знам шта.
2. раширити основ или средишњицу
стога сијена при трпању, раздјести. —

назад м назадак, назадност. — Оваког
назада нема ниђе на свијету. О назада не

ма горег јада.
назамљерке прил. примјетно, на ви
дљив начин, убрзано. — Паде киша и трава
поче рас назамљерке.
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назбијати се, назбијам се свр. најести

нај свр. 1. наћи. — Одок планином не

се, накpкати се. — Назбија се сира и ско

ћу ли нај коње. Ну, нејли ми нај везитку,

рупа и обори све четири у вис.

вође је пала.
2. пасти (киша, снијег и сл.). — Оће ли

наздраво прил. само од себе, без ви
дљивог спољног утицаја (о болести). —
Скочијо му чир наздраво, има ко ораг. За

нај киша? Неће нај ђавоља кап.
најаде прил, на јаде, на зло, на несре

бољеле га руке наздраво.
називало с фиг. оно што стварно не

ћу. — Најаде ти свануло кард) си така.
Што си пуштијо овце у зијан, најаде ти,

коме припада али га други користи. — То

ко е.

је твоје називало а моје прождирало.

назликати се, назликам се свр. изи
грати се, натрчати се. — Узми, ђаче,
књигу за репе си се, вала, доста назлико!

најарачити, -им свp. тјерати без за
стоја, натјерати, гонити. — Најарачијо
коња про крша, сломиће га.

в. Зликаши.

најевpизити се, најевpизим се свр. на
љутити се, насрдити се, набурити се. —

назло прил. слабо, рђаво. — Ђе ћеш

Најевpизијо се они поганац и не да нико

тамо, назло ти не свануло? Назло му је
све пошло а се уватијо са оном кастигу
ЉОМ.

назбпут прил. на зли пут. — Оде тог

ме проговорити.

најлак прил. полако, лагано. — Само
ви најлак пластите, па ће се, трица, попла
стити, ако се биде здраво.

најмисани, -нија, -није који изазива

јутра от куће, назопут му било, ко е!

назорице прил. назор, на силу, зором.
— Назорице оде у сватове. Ништа не ваља
радити назорице.

назбчас прил. на зли час. — Назочас
оде у планину и тамо га опали муња.

назукнути, -нем свр. укисити, проми
јенити укус. — Назукла вареника па белај
ни мачак неће ни да окуси.

наиверати, -ам свр. насјећи, нацијепа

највећу бригу. — Најмисани су ми његови
јади у тамници и јадици.

најнаредни, -нија, -није који је наји
згледнији, највиђенији. — На сијелу су на
ши монци били најнаредни. Ја млим да је

попова шћер била и најзгоднија и најна
реднија.

најпокоњи, -а, -е крајњи, задњи. —
Није му се угасила ни најпокоња нада. Не

ти. — Наиверо дрва ко за Божић.

дај Боже да му то биде најпокоња ријеч.

наизван прил. вани, напољу, изван. —
Наизван је млого ладно. Изађи наизван,

најприје прил. недавно, мало прије,
малочас, прије један тренутак. — Нај
прије сам ручо, ка ти кажем. Вође су нај

траже те наки људи.

в. надвор.

прије била гвожда.

наиједити се, наиједим се свр. наљу

најунити, најуним свp. јурнути сило
вито, насрнути, навалити. — Она незна
нија најунила, па оће прије да прождре но

тити се. — Наиједијо се они поганац, па
неће да претвори.

в. ијед.
наиндивид прил. посебно, засебно,
обашка. — Нек свак ради наиндивид, па
да видимо ко ће више урадити.

ЗИНе.

нáказница ж наказна жена. — Пи, ка
ка је она наказница!

накалабућити, накалабућим свр. на

наиндивин прил. отприлике, насуми
це, унеглетке. — Тај све наиндивин ломи

гнати, натјерати, сатјерати. — Поче
киша и ја накалабућим овце право коли

про кољена.

би.

наитац прил. на брзину. — Наитац ру
чам, наитац вечерам, наитац сам се роди

јо, е дабогда наитац и умро.

в. накалабуцати, накалабучити.
накалабуцати, накалабуцам свр. в.
накалабућити.
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накалабучити, накалабучим свр. в.
накалабућити.
накапити, -им свр. надвити се, над
нијети се, имати стрм, кос положај (у
односу на нешто). — Накапијо чело изнад

очију. Дај накапи који љиљак на сијено по
јужној страни.
8. натКашиши.

накапулати, -ам свр. натјерати, за
тјерати (о домаћим животињама). —

Накапулај ми те овце поре пута да не уље
гу у Ноково жито.

накапуљити, накапуљим свр. поста
вити на главу нешто (капу, капуљачу и

сл.). — Киша лије, а она накапуљила вре
ћу на главу и дрежди.

накарада жругоба, наказа, грдоба. —
Ај, ćе ту, накарадо једна, шта се мијешаш
ђе ти није мљесто.

накариџати, -ам свр. накомадати,

накекечити се, накекечим се свр. в.
накевечити се (II).

накланчати, -ам свр. наложити што
више дрва на ватру. — Накланчо дрва, па
пламен лиже уз вериге.

6. кланчати, накланџати.

накланџати, -ам свр. в. накланчати.
наклапити, -им свр. натјерати ши
бајући, ошинути. — Наклапи коња и по
жури док није линула киша.

наклаптати, наклапћем свр. наићи
пјешачећи (обично дуго). — Наклапта Пе
po вас мокар одl зноја.
6. Клаштати.

наклатити се, наклатим се свр. 1. око
мити се на некога. — Наклатијо се на не
јачег и оће живот да му узме.
2. јести преко мјере. — Дај престани,

шта си се наклатијо на ту цицвару, пукну
ћеш!

насјећи, нацијепати. — Планинка накари

наклепесити, наклепесим свр. раши

џа пун казан сира, принесе мљешину и

pити, наднијети изнад нечега. — Киша
лије а он калепесијо изрешетану лумбpe

назбија је пуну пунциту.
в. кариџати.

лу и џоји.
наклисати се, наклисам се свр. 1. наи
-

накарпатати, -ам свp. исјећи на кома
де, изломити. — Накарпата сира и љеба,
најела би се десетина.
в. карпатати.

накасати, -ам свр. наићи, натрапати,
набасати. — Бијаше велика магла и ми по
прилици ид, ид, док накасасмо на колибе.
накатунити се, накатуним се свр. на

грати се клиса. — Иди, Томо, узми они
клети буквар, доста си се наклисо.
2. ићи којекуда, преобићи. — Читав бо
говетни дан наклисали смо се про овијег
долина тражећи коње.

накмолити се, накмолим се свр. в. на
квирити се.

станити се. — Накатунили су се у Локви
не још пред они потоњи рат.

наквирити, наквирим свр. помолити.
— Наквири главу кроз прозор, оћак нешто
да ти ренкем.

накобељати, -ам свр. накотрљати,
наваљати, нанијети. — Ко ли је ово нако
бељо камење, кости му се кобељале по
гробу.
в. кобељати.

6. на КМ ОЛиiли Се.

наковати, накујем свp. измислити ка
накевéчити, накевечим свp. I подићи,
направити како било. — Запалише нам
колибу у рату, те ти ми брже боље накеве
чи катаву у сред) шуме.
II — се накривити се, искривити се,

кву интригу, подвалити. — Млозини је
наково и што јес и што није, па ће и тебе.

накондоба прид. која је у трудноћи
након дугог ишчекивања. — Вала Богу,

бити у косом положају. — Накевечило ти
се сијено, иди подупри га. Ова љеса ми се

Дуња је накондоба потље толико година.
накопиштити се, накопиштим се свр.

На КСВCЧИЛa.

наљутити се, насрдити се. — Накопи

6. На Кекечити се.

штијо се на ме и неће ни да проговори.
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накрати, -ам свp. I 1. напасти, напа
дати (о снијегу). — Накpб је грдан снијег,
неће се моћи крочити.
2. напунити, наслагати, назбијати. —
Накpб је пуне џепове љешника. У ту вре
ћу накрај још вуне.

П — се најести се, накpкати се. — На
крб се, па мисли да је свак сит.
накратити, накратим свр. навести,

в. крпељати (1, 2).

наламинати, -ам свр. зазвечати. —
Наламинаше ђеца на коње и они протут
ЊCILIC ПОЉСМ.

6. Ламинати.

налаугати, -ам свр. падати киша и
снијег истовремено. — Налауга нека су
шњежица и преста.

в. лаугати.

навући некога на нешто, насјести. — Ко

налемати се, налемам се свр. најести

ји ме враг накрати да се ја мијешам у њи

се, накpкати се. — Налемо се млијека, па
му бурљају цријева.
в. лемати (2).

јову работу.

накренути, накренем свр. 1. поврати
ти, усмјерити кретање (о стоци). — На
крени јањце према колиби, па ај вамо. Ено
су се говеда накренула према локви.

2. нагнути, накосити. — Кад ти је с
руке, накрени то бурило и уточи мало во

налемити, -им свp. спојити, сварити,
cлемити неки предмет (о металима). —
Море ли се икако налемити пета от косе,
виш да је вође цикнула!

налепирати, -ам свр. наићи лепршаво,

Де.

накривац прил. накриво, укосо, криво.
— Ови јасен расте накривац. То је накри
вац насађено.

живахно. — Налепираше ђевојке исЦр
квичког Поља, не зна се која је от које
ЉСВШа.

в. лепирати.

накрилити, накрилим свp. I надније

налет м проклетник, враг, смутљи

ти, надвити, имати стрм, кос положај
(у односу на нешто). — Киша лије ко ис

вац. — Куд ће ми они налет у кућу? Мак
се отале налету један!

кабла, а он накрилијо врећу изнад главе и
ћуби.

6. налешник.

налетан, -тна, -тно проклет, нагрдан.

II - се навити се, накренути се, зави

— Налетан је он от повоја.
ти једном страном (крилом). — Накрили

ле су се овце према локви, дако иг Кићо
напоји. Виш како су се облаци накрилили

налетник м ђаво, баксуз, обешењак,
спадало. — Сакрили ме Боже таког налет
НИКа.

према Крнову.
8. налет.

накркењати, -ам свp. I oбући, навући.
— Шта си накркењо на се толике џоке,
Бог те нагрдијо?
II — се најести се, преждерати се. —

Накpкењај се тог купуса и не гунђај. На
кркењале су се овце и преживају.
накрнџати, -ам свр. наслагати, натр
пати како било. — Накрнџаше на коња
сто накијег дрангулија.
в. крнџати.

налијепо прил. на лијеп начин, са пу
но такта. — Само налијепо ш њим, па ће
ти дати и крви испод грла.

налимицати, -ам свр. наоштрити ли
мицом. — Новица ми је добро налимицо

ćекиру, свака му час.
налитати, налитам свp. избацити
жидак измет. — Налитала говеда по пу
ту, не море чоек крочити.

накрпељати, -ам свp. I наићи полако,

налицати, наличем несвр. по изгледу

вукући се. — Накрпељај амо ако икако мо

наликовати, сличити. — На кога ли нали

реш.

че ово дијете, забога?

II – се накрпити се, крпити. — Од ју
трос крпи ово, крпи оно, и ако се нијесам
накрпељала данас, нећу никад.

налопарати, -ам свр. нападати круп
ним пахуљицама (о снијегу). — Од јутрос
је снијег налопаро прочарапе.
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в. лопарати.

наљебити се, -им се свр. најести се
хљеба. — Они гладници дођоше на Влас,
наљебише се и почеше да се проводе ко
нико њијов.
в. Љебити (1).

наминути, наминем свр. доћи узгред,
свратити, наићи. — Намину мокар и ја
дан, огрија се и оде.
намиран, -рна, -рно намирен, обезби
јеђен, снабдјевен. — Намирна је са раном
до Васкрса.

намладо прил. (док је) младо, на мла

наљемезати, -ам свp. изударати ље
мезом, батином. — Наљемезали су свако
га ко није игро онако како су они свирали.

нам нама м углед, глас, популарност.
— У Обрада су ђевојке биле на гласу и на
му.

намазало с масло којим су жене ма
зале косу (истопљен скоруп и неосољен).
— Ишчешља се и намаза косу намазалом,

па јој се коca ćajи не море бит боље.
намазаница м скоруп намазан на кри

дом. — Намладо рана брзо зарасте.

намртво прил. смртно, насмрт, до
бесвијести. — Убише чоека намртво, паса
им рђа досмрђела!
намyгати се, намугам се свр. „напља
кати се“, опљачкати, украсти. — Наму
го се, па сад море да продава муда за бу
бреге.
-

нанижице прил. понаниже, низ брдо.
— До Крсца имате да путујете све нани
ЖИЦе.

шку хљеба. — Дај ђетету једну намазани
цу, шта си се стврдла?

наноге прил. само у изразу (за дозива
ње): а наноге, наноге (о ранораниоцима).

намазлунити, намазлуним свp. испри
чати лукаво, љепорјечиво. — Умије те на
мазлунити мимо сваког живог створа.
в. мазлуниши.

наманђупати се, -ам се свр. најести
се, накpкати се. — Оoо, ђецо моја, ме
шчин сте се добро наманђупали кад) тако
отпрдујете!

в. манђушати.
наманути се, наманем се свр. наићи,
навратити. — Чувај, бона, та завежљај
каве, море се неко стидан наманути.

намачица ж омча, петља, замка, вје
шала. — Дошло ми је да намачицу намет
нем на врат и да ме више нема.
в. нанчице.

— Није било сунце још ни грануло, Крсто
застаде и узвикну: „А наноге Стеване, на
ноге!“, а Стеван му, ко испушке, одгово

pи: „А наноге Крсто, наноге!“.
наногу прил. наподногу, нанизбрдо,
низ страну, понаниже. — Чим изађете на
ово брдо испред вас, онда ви је све нано
гу.

наноћ прил. увече. — Ја млим да је то
било јуче наноћ.
нанчица ж в. намачица.
нанчице прил. ничице, предњим дије
лом тијела, с лицем по земљи. — Паде
нанчице колико је дуга и широка.
в. ничице.

наовдан прил. истог дана, наобдан. —

намезгати, -ам свp. истући, ишибати.

Ранијег вакта људи су ишли у млин наов

— Намезгала му је гузицу, па се сад жив
не чује.

дан. Мирко је наовдан ишо из Безуја у

намезграти, -ам свр. појавити се (о
соку испод коре дрвета). — Вала, чим др
ва намезграју, сврнућу ти борију или ме

наовисни прил. само у изразу (наови
сни час): на ови час, сад, одмах. — Ког ђа

неће бити.

наовисни час наоблачи.

Гацко.

вола зивкаш, доћу наовисни час. Како се

шан. — Сир ти је намек. Ова коса је млого

наовице прил, одмах, сад, овог тре
нутка. — Чим је загрмљело, наовице сам

НаМСКа.

изашла исколибе. Дођи наовице амо.

нáмек, -а, -о мекан, смекшан, омек

Светозар Гаговић
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наогњити, наогњим свp. I наоштри
ти (обично брусом, огњилом). — Иступи
јо се ови нож, дај га мало наогњи. Баста

Јоју неогњит ножице.

кот кума Милана. Напамет је Брајан доби
јо Ливор от краља.

напапар прил. на брзину, муњевито, у
једном замаху. — Скочише и напапар по

II - се наљутити се, насрдити се, на
оштрити се. — Наогњила се баба, па са

пластише откосе. Не море се учити напа

мо сикће.

напедељати, -ам свр. наићи вукући се,
идући ситним корацима. — Боле га, јадо,

наодмет прил. сувишно. — Ја млим да
ти неће бит наодмет ако мало притврдиш
лекцију за школу. Покоси оно мало лива

де поре-стаје, неће бити наодмет.
наодмбрке прил. одмарајући. — Иди

пар.

кости, па једва напедеља овуда.
в. педељати.

напенџати се, -ам се свр. наплести

те наодморке, па ћете за вида стићи до у

се, напријечати се, накрпити се. — Ако
се нијеси напенџала отко си се удала, неј

Шавник.

Никад.

наокачити, -им свр. гонећи натјера
ти. — Наокачијојањад по овој живој ва
три умљесто да иг спландује.

наоклагије прил. без реда, без везе,
како било, несистематски. — Не плети ту

љесу наоклагије. Све она ради наоклагије.
наокосице прил. наокосо, поребарке,

в. пенџати.

наперица ж онај који се због каква
успјеха „направи важним“. — Кад му до
бро роди година, он ти је права напeрица,

а кад не роди, онда је рђица.
напиреп м 1. рђица, јадо. — Уортачик
волове са онијем напирепом, па шта биде,
да биде.

бочном страном. — Не бацај љиљке нао
косице. Ко коси наокосице мора се рас

2. трчкарало. — Не мореш ти ићи за
сеоцким напирепима, нако да спанеш с

плећати.
ногу.

наокругалац прил. наоколо, около,

напитурати, -ам свр. премазати бо

уоколо, кружно. — Развуко, па коси нао
кругалац. Иди право, куси завро наокру

јом, обојити. — Бијаше баба за Васкрс на
питурала пуну ћасу јаја.

галац!
в. пишура.

наом прил. наум. — Једном запљево
ђед пред бабом овако: „Ој, ђевојко, душо

брзо. — Ђе си то напишманчијо тако ра

моја, / чим миришу њедра твоја, / ил су

но?

крушке, ил јабуке, Л дај да пипну моје
руке“, нашто ће му баба рећи: „Чуј ђеда,
Бог га клео, и њему пало наом на ђево

јачку душу“.
наопoслу прил. послом, о свом послу.
— Иди наопoслу, а ја ћу да радим како

напишманчити, -им свp. ићи журно,

наплeати, -ам свр. наићи вукући се. —
Ја косак порет пута, кад наплeаше рање
ници. Посекла га глад и жеђ, па једва на
ПЛеa,

наповељати се, -ам се свр. задешава
ти, појављивати се, понављати се. — На

ЗНаМ.

повељо му се таксират, па све има штету

набрлити се, набрлим се свр. бити
гњеван, срдиш, натмурен, насрђен. — Но
вак се бијаше нешто наорлијо.

напакос прил. на несрећу, на жа
лост. — Шта се то десило, напакос” Ђе си
се поčеко, напакос”

напамет прил. изгледа, причају, ка
жу, говоре. — Дошле, напамет, дуванџије

за штетом. Кад се на некога наповеља не

срећа, неће да га пушћи.
в. надовратити се, наповрнути се,
наподати се, натевељати се.

наподарити се, -им се свp. спопасти,
наповезати се. — Наподарило му се, па
му се сваког мљесеца сигура по брав.
в. наповељати се, наподати се.

Из лексике Пиве (село Безује)

наподасе прил, „нанизбрдо“, низа
страну, понаниже. — Лако ви је пластити
На ПОДа СС.

наподати се, -ам се свр. 6. наповеља
ти се. — Наподала му се свака несрећа, па

неће да га мимоиђе.
напoдруку прил. близу, при руци, на
дохват руке. — Пружи ми вретено ка (д)
ти је наподруку.

напоклéку прил. са нестабилном
основом, неучвршћено, лабаво. — Ови ка
мен је напоклеку. Ама, болан, ко гођ има
своје мишљење глава му је напоклеку или

у торби.
напола прил. на половину (о обради
туђе земље). — Читавог живота радијо
сам туђу земљу напола. То је с крви напо
ла зарађено.
-
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неће ни помози Бог. Наприштијо се ко
цријево на жару.
напркендати, -ам свр. напричати ко
јешта, избрбљати. — Шути јадан, шути,
тај умије напркендати сваког ђавола.
в. пркендати.
напрозори прил. на видику, на помо
лу. — Кад сам устала испре зоре, виђок ка
ко неко тумацну напрозори.
6. напомоли.

напpћити се, напрћим се свр. наљу
тити се, насрдити се, надуpити се. —
Напрћијо се што му нијесам дао коња да
врше.

напрутити, напрутим свp. тјерати
прутом, гонити. — Напрутили се за Вука
ном, а он бљеж, бљеж и умаче им ко изме
ђу капи.

напомбли прил. на видику, на помолу,
напрцати, напрцам свр. напунити,
према. — Јањад су ти напомоли Маркова
савардака. Ено избише сватови напомоли
Кршле,
в. напрозори.

напонасе прил. понаособ, засебно, од
јелито, обашка. — Синови су му се поже
НИЛИ И ЖИВC HaГПОНаСС.

напорисати, напоришем несвр. ради

намирити, навршити (о годинама). —
Они манђупац напрцо дваес година, а још
није ништа теже подиго от кашике.

напузати се, -ам се свр. простријети
се преко нечега помичући се, навући се. —
Слабо потпрегну коња, па му се самар на
пуза на врат. Ето ти се гета напузала уз

ти напорно, секати. — Та друга напори

ногу.

ше, отко зна за се.

напустекати, -ам свр. наплашити ву
кове узвикујући: „А пус осто!“. — Таман

напотезати се, напотежем се свр. на
чупати се (о псу). — Што ми не донесе
млин, пасти се меса напотезо. Дођи амо,

бијак уватијо први сан, кат чобани напу
СТСКаILIC.

в. пустекати.

кучка ти се меса напотезала.

нáпрд м шаљивџија, спрдаџија. — Они
напрд је и сит зачећен, и сит задојен, и

нарављив, -а, -о добре нарави. — Ми
лијана је нарављива друга, ко иједна у се

сит подижен, али ће гладан умријети.

Лу.

напрег м напор, напрезање, премор. —
Ове наше жене имају напрег од) сваке

чоек има у кући наред од сваке руке.

руке.

напредан, -дна, -дно на изглед здрав.
— Напредан је ко пуце.

напредачке прил. напријед, лицем
према земљи. — Кад ме бушимице удари
пушком у леђа, ја напредачке љуштик.

наприштити се, наприштим се свр.
намрштити се, намргодити се, „надути
--

се“ од љутње. — Она се наприштила и

наред м 1. алат, прибор за рад. — Та
2. уређај у кући. — Те уредне куће и
тог нареда у њој мало ко има.
3. сјет, савјет, наређење. — Ђе нема
нареда, нема ни реда. Бољи је његов на
ред, но нечи рад.

наредан, -дна, -дно изгледан, виђен,
наочит. — Наредна је погледати, нема

шта. То је добра и наредна ђевојка, није
јој мане да пође за најљевшег монка.
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наредити се, наредим се свр. догово

насаврљати, -ам свр. натрпати, на

pити се, споразумјети се. — Како су се

гомилати, насложити како било. — На

наши људи наредили, и ми то поштујемо.
нарепељати, -ам свр. наићи полако,

брзину насаврљасмо кладњу, па се сорга.

вући се идући. — Ништа не виђок окле на

насад м 1. држало. — Нема туј ни на
сада ни косе. Ови насад на мотици је ко
бабин зуб.
2. полог јаја испод кокошке. — Нале
гла сам кокош на насад од двадесет јаја.

репеља Шањ0.

нариљати се, -ам се свр. 1. најести
се, накpкати се. — Чим се нариља, одма
оде у скитњу.

2. наићи, навратити успут. — Оће ли
се они сметењак нариљати вуда?
в. наритљати се, риљати.

в. насоврљаши.

насекати, -ам свр. навалити, преоп
теретити. — Насекала бреме дрва, па не
море да крочи.

наринути, -нем свр. жестоко, сило

насијецати, насијецам несвр. наслући

вито насрнути, навалити, јурнути. —
Наринуше пашчад испре зоре, мора да су
наћутала дивљач.
в. ринути.

вати. — Не море он живљети што неће
насијецати оно што не ваља.

наритљати се, -ам се свр. в. нариља

ти се. — Нешто сам се насичијо, а ни сам

ти се.

наровашити, наровашим свр. напра
вити роваш, неред. — Наровашијо по ку
ћи, па не зна ђе му је шта.
нарук, -а, -о који је сруке, на руку, од
руке. — Вазда сам му бијо нарук, али није
сам имо коме. Сва су му чељад нарука.

наруку прил, 1. близу, у дохвату руке.
— Додај ми ту дружлицу ка ти је наруку.

2. с руке, од помоћи. — Апелира на
вријеме, и горе му би неко наруку, па се
СПаСИ.

нарумати се, -ам се свр. најести се. —
Има добре зубе, па се нарумо коромана.

в. насећи, насекнути.
насичијати се, -ам се свр. насјекира
Не ЗНаМ За ШТО.

в. сичијати се.

насоврљати, -ам свр. в. насаврљати.
наспрд м онај који је шаљивџија, спр
даџија. — Они наспрд нема мира, па изми
шља стотину накијег таклица, док га неко
не опијучи пролеђа.

насре прил, насред, на средину, у сре
дишту. — Сирома Зеко бијаше лего насре
собе и ту заспо. Њена прича ме је ујела
насре сриједе срца.

насриједу прил. на видјело, на чи
стац. — Изнеси све насриједу, па да види
мо ко је ко.

нарумежити се, нарумежим се свр. за

насртан, -тна, -тно 1. похлепан, грам

румењети се. — Чим те је угледала, одмах

зив, незасит. — Нијесу му ђеца насртна.
Што си тако насртна на туђе, Бог те не
убијо?

се нарумежила.

в. зарумежити се.

наручљив, -а, -о који је спреман да

2. који насрће на другога. — Рђав чоек

помогне, да се нађе при руци. — Наручљи

је насртан на нејач.

ва му је жена, све јој пљевало и играло!
насавардачити, насавардачим свp. I

настаријати, -ам свр. 1. преузети
старјешинство, власт. — Жена, мал по
мал, настарија свог чоека, само што неће

натрпати, наслагати нешто у висину

(како било). — Насавардачијо зид у небо,
па се сорга. Богме си насавардачијо оно
сијено, ћушнуће ти га вљетар.
II — се стајати непомично. — Наса

да то јавно каже.
2. бити изнад, више у односу на не

вардачијо се људима изна главе и не мр

3. надговорити. — Она је настаријала
у причи сваког, па ће и тебе.

Да.

што. — Богме ти је десни зид настаријо
лијеви, дај то поправи.

Из лексике Пиве (село Безује)

настаро прил (које се односи) на ста
ро, остарјело. — Поčече се они баксуз,
тешко ће настаро зарас.
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натакарити, -им свр. навући, обући,
обути. — Натакаријо капетину на главу и
не скида је ни ка(д) спава.

настрекнути, -нем свр. напрснути,

наталагијати, -ам свр. наоштрити.

напукнути. — Од велике ладноће настрек

— Узми ову моју белеђију па њом натала
гијај ту твоју аламанку.
в. талагијати (1).

ну срча на прозорима.

в. стрекнути.

јети, раширити (о млаћевшни кад се по

наталарити, наталарим свр. навући,
обући, обути. — Што идеш бос, зар не

шива кућа). — Они вуци настријеше мла

маш ништа наталарити.

настријети, настрем свр. 1. простри
ћевину по жијокама, па за час стају ПОШИ
LIHe.

2. насложити, убацити (о млаћевини
која се налаже у стељу). — Дај настри
стељу о самара, не море се вака гледати.

насузбити, насузбијем свр. заустави
ти, задржати, повратити (о овцама, го
ведима). — Насузбиј ми ту јањад, вљеpe
ти. Уждиле овце не мореш иг насузбити.
в. наузбити.

насулити се, -им се свр. нагодити се,
споразумјети се. — Ми би се лако насули
ли, но не знам оће ли шћети жене.

насумице прил отприлике, невидје

натање прил, танко, отанко, омање.
— Натање режи то месо, о јаду се не заба
вијо!

нататулати, -ам свр. наићи, набатла
ти. — Нататулак на рој чела у једном при
пећку.
в. татулати.

натевелáнити се, натевеланим се свр.
6. навеланиши Се.

натевељати се, -ам се свр. в. напове
љаши се.

нате-мате узв. којим се исказује чуђе
ње, изненађење или опомена. — У пјесми:
„Нате-мате ђавола, / кака игра џамала, /

лице, неглетке. — Ништа се ту ној није
виђело, па смо ишли насумице.
насуруљати, -ам свp. I почети јако и
нагло избијати, шикљати (дим, пара и
др.). — На димљак насуруљаше велики
колутови дима, мишљак запали се кућа.
II — се најести се, наждерати се. —
Насуруља се скроба и, сирома, задовољан

двадес, деветнес, / ... / ... пет, четири,
три, / пољупте се ви, / да видимо ми!“.
натетрчити, -им свp. ићи крећући се
обично једно за другим (о стоци). — Нате
трчиле нечије овце право на снијежницу.

ко да је јео овнујине.

и неће да га очисте, Бог иг клео.

в. суруљати (1, 3).

насећи, насечем свр. наслутити. —
Она му је насекла да ће му жена родити
сина. У плећу је насеко нешто што таји.

в. насијецати, насекнути.
насекнути, -нем свр. наслутити,

в. тетрчити.

наткапити, -им свр. наднијети изнад
нечега. — Наткапијо снијег изнад) врата
6. на Кашити.

натлаисати, -шем свр. надмашити,
надвисити у нечему. — Натлаисо га је у
памети, нема збора.

натомрштити се, -им се свр. натму

предвидјети. — У пјесми: „У длану му

pити се, намрштити се. — Немотањ је
нешто на ожичицу, па се натомрштијо ко

судбу насекнула, / да ће му се обуpвати

облак.

кула, / жени прича што је у сну било, /

брацко му се саломило крило.“
в. насијецати, насећи.
нат м над, нада, надање. — У нат Бо

га, биће боље. У нат тебе, лако нам је.

в. томрштити се.

натонтати, -ам свр. 1. додати, допле
сти, допријечати како било. — Ократик
ове гететине, па сад морам на њиг натон

тати неколика обртљаја.
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2. навући, обући, обути. — Нека ти ма
нисања но натонтај на се шта му драго.
6. ПОнтати.

натоталити, натоталим свр. 1. набаса

2. захватити једним замахом (кад се
коси трава). — Он зна натурити косом ко
иједан косац овудијен.
3. заобићи, ићи изнад, више, поврх. —

2. навући, обући, обути. — Натоталила
белензуке и не скида иг ни кад кида испо

Натури про Теош дола, па ћеш брже сти
ћи у Шавник.
П — се 1. гонити, тјерати, запутити
се. — Натуријо се за њим и не да му ока

крава.

отворити.

ти, набатлати, наићи. — У оној помрчи
ни натоталик на збљег.

натотрчити, -им свр. покондирити се,
не видјети од себе друге. — А се рђа наје
де, одмак натотрчи и заборави и босотињу
и голотињу.

натпаметити, натпаметим свр. надму
дрити, превазићи у мудрости. — Натпа
метило ме је ово твоје дијете.

2. стећи наваду, навуку, навићи се, на
учити се на нешто. — Натурила се на
грушевину ко мачка на џигерицу.

3. понудити већу цијену (о лицитаци
ји). — Мого сам купити јевтиније лијеп
комадић земље, но се натури они од кога
се нијесам надо.

натуркесати се, -ам се свр. нагалами

натрапити се, -им се свр. најести се,

ти, изгаламити се, навикати. — Ја му пу

наждерати се. — Он ништа не мисли но
само како ће се натрапити.

штила јањад по сред чаира, он се најприје
натуркеса на ме, па се онда насмија и по

в. натрапуљати се.

натрапуљати се, -ам се свр. в. натра
пиши се.

натријети, натрем свp. I добити одре
ђену чврстину мијешењем (о тијесту). —
Додај, бона, мало више брашна и још на
три е ти је тијесто вома влаш.
II - се ојести се. — Ево се дијете натр

ло између ногу, Бог те сами убијо!
в. ојести се.

натртешити, -им свp. ићи, запутити
се. — Натртешијо стари Аљо и занче про
брда.

натртушке прил. 1. окренуто леђима

МИЛОВа Ме.

в. туркесати.

натући, натучем свр. 1. погодити, по
трефити. — Учитељ га упита кад је била
битка на Марици, он не натуче ни у ком је
вијеку била, а камоли у којој години.
2. навући одјећу, обућу. — Натуци на
се шта му драго, неј у сватове.

наћвогуз м онај који је прождрљив,
халапљив. — Наклати се они наћвогуз и
полема пун бакрач зеља.

наћвогуза ж она која је халапљива,
прождрљива. — Научила наћвогуза да по
једе најљевше залогаје, па ено у њој има

у правцу кретања, уназад. — Не иди натр

(СТО КИЛa.

тушке, сломићеш се.
2. наопачке, преврнуто. — Ако ме очи

наћојокати, -ам свр. натјерати гове
да вичући: „ћоја, ћоја!“. — Ми бијасмо
порет пута, кад Радисав наћојока говеда и

не варају, обо си гете натртушке.
3. како не ваља, слабо, рђаво. — Све
му је кренуло натртушке.

натрунтати се, -ам се свр. најести се,
наждерати се. — Натрунта се они кило
ња, па не море ни да пјеже.
натурити, -им свp. I 1. додати, придо
дати, надати (у диоби). — Њега западе
мањи дијо, па му натурисмо једну њиви
цу, да се никоме не крива.

оћера на локву.
в. ћојокати.

нáћупница ж омања просторија по
дигнута уз листру, гдје се пече и кува,
међупница. — Не избија та из наћупнице,
но тамо кра у врат све што му допане.

наћурдити, наћурдим свр. наићи је
здећи, јашући. — Наћурдила сила и свато
ви. Ку си болан рано наћурдијо?
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наћускијати, -ам свр. навадити каме

нацакарати, -ам свр. наложити што

ње ћускијом. — Јеси ли од јутрос наћуски
јо све то камење.
в. ћускијати (1).

више дрва на ватру. — Нацакарали ватру,
све пламен лиже ушчерјан.

наудба ж покуда што остаје као сра
мота, обиљежје, жиг, морална штета.
— Вољела је она да нанесе наудбу и мојој

покиснути, налити се (о киши, снијегу и
др.). — Нацебала је киша, дако се жита
ћокну.
в. цебати.

њиви и трпези, а не види себе кака је.

наузбити, наузбијем свр. в. насузби
tПи.

нацéбати, нацебам свр. наквасити,

нацкварен, -а, -о замашћен, мастан.
— Засела моба да руча, а испред њиг нац
кварена чорба и овнујско месо.

наузвишит, -а, -о који је више (висо
чије) постављен. — Наузвишити је Вој

нацкварити, -им свр. замастити. —
Млого си нацкварила ову цицвару, не мо

ник од Јаворка.

наузгбри прил. у усправном стању (о
стогу сијена, сламе, кладњи и сл.). — По

гледај збpда је ли ми сијено наузгори.
Подуприје ми кладњу и на овој вљетрини
оста наузгори.

гу је од јакоте жвакнути.
нацбпати се, нацбпам се свр. намаза
ти се, умазати се. — Отри браду, ето си
је сву нацопо повлаком.

нацркавичити, -им свp. I накупити,
скупити (мало по мало). — Љетос сам је

наузети се, наузмем се свр. накупити

два нацркавичила ову мљешину скорупа.

се, акумулирати (о хладноћи, топлоти и
др.). — Наузо се студени и дркће ко прут

II — се наузети се, накупити се, аку
мулирати (о хладноћи). — Огриј се, доста

Над ВОДОМ.

си се нацркавичила, ако је за каку вајду.
нацуљати, нацуљам свр. навући, обу
ћи, обути шта му драго. — Нацуљо наку

наузб м (осјећа се и као прилог) узао
који се увезује на задњи крај мјешине. —
Ова чапра је наузо. Ево прогризо миш
мљешину наузо.

наузовањ прил. на зли час, у зли час.
— Кажем му ја: не иди на овој мећави, а

он оде наузовањ му било, ко е. Примири
ту, наузовањ ти било.

наузочас прил. в. наузовањ.
наулити, -им свp. изнијети покуду ко
јом се наноси морална или материјална
штета. — Нека га, нека прича шта оће,
ништа ми то неће наулити.

вањелчину и не скида је ни љети ни зими.
6. нацутати.

нацупати, нацупам свр. в. нацуљати.
начакмачити, -им свр. напричати,
избрбљати. — Начакмачи нам те ово, те
оно, а кад све сабереш, смућкај и проспи.

начандрљати, -ам свр. 1. наструга
ти, нагребсти скидањем нахватане хра

не по дну суда. — Загоре вареника па сам
начандрљала греба, има за двоје.
2. напластити, награбити (о сијену,
слами). — Од јутрос смо начандрљали са

в. улити.
мо неколика гутољка.

науман, -мна, -мно који је у намјери,
замисли. — Науман сам отпутовати за
Подгорицу, да неј и ти којим добром?

наупричу прил. за причање, казива
ње, говорење. — Погибе на срет кутњег
прага, наупричу му било.

науpнути, -нем свр. насрнути. — На
урно је на сиротињу, паса му рђа досмрђе
Лa.

3. набрбљати, напричати. — Дај пре
стани, женска главо, вала си се начандр
ЉаЛа.

в. чандрљати.

начапљускати, -ам свр. напричати,
набрбљати којешта. — Све што нам је
начапљускала уљегло је на ово, а ижље
гло на ово уво.

в. чапљускати.
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начинкати, -ам свр. берући мало по
мало доста убрати. — Узми ову плетива

чу и иди нејли начинкати мало жаре.
начињас, -та, -то који је изгледан,
складно грађен. — Мало ко има онако на
чињасте гусле. Код њега је свака алатка
НаЧИЊaCTa.

начлало с оно које је ружно, грдно,
неугледно. — Кад видим оно начилало,
смучи ми се.

начналити се, -им се свр. направити
се ругобом, нагрдом, запустити се. — И
досле је био начилало, а сад га је старос
још више начлалила.

начугељити се, начугељим се свр.
стати повито, непомично. — Начугељијо

се изнад ватре и дркће, би реко неће се
никад повратити.

в. начугуљити се, начугурити се.

начугуљити се, начугуљим се свр. в.
начугељити се.

начугурити се, начугурим се свр. в.
начугељити се.

нашандрцати, -ам свр. написати неу
редно, ишврљати. — Нашандрцо писмо,
не би га враг прочито.
6. нашвагаши.

нашвагати, нашвагам свр. в. нашан
дрцати.

нашки прил. на наш начин. — Говори
На ШКИ.

нашокати, нашбкам свp. I упутити
некоме оштре ријечи прекора, обасути
га грдњом. — Нашокала ми је и косу на
ГЛаBНИ.

П — се испрљати се. — Идући проти
јег њиветина, вас сам се нашоко.
нашокељати, -ам свp. испријечати,
исплeсти, искрпити како било. — Е, како
је нашокељала ове рукавице, црна је вода
однијела.
6. шокељати.

наштивати, -ам свр. наслагати једно
уз друго. — Наштиво дрвљаник, има у ње
му педесетовара.
6. штивати.

начуpуљати, -ам свр. набрати, убpa

наштукнути, -нем свр. чути нешто

ти. — Начуpуљала пуну торбу штира и
лободе и однесе да кува.
начучуpити, начучуpим свр. натрпа
ти, наслагати нешто у висину. — Што
обузи и начучури Кладњу, очи ти не испа

што још није познато. — Наштукла сам
да ће доћи просци за Милијану.
нашуктати, нашу кћем свр. напасти,
нападати (о снијегу). — За ноћ је нашукто

Ле!

наџагарати, -ам свр. зазвечати, на
звечати, залупати. — Наџагара неаком
звечком и коњи отутњеше Пољем.

наџилитати се, -ам се свр. наскакати
се, находати се, натрчати се. — Наџили
тала се ђеца, па заспаше ко иза молитве.
в. Џилитати се.

наџблати се, наџблам се свр. обући се
у рите, удроњати се. — Наџоло се не би
га рођена мајка познала. Неће да се обуче
ко и други људи, но се наџоло ко какав

проčaк.

снијег, има про кољена.
неака (у женском роду) трудна, у
другом стању. — Жена му је неака има
ДВа МЉесеца.

неаки, -а, -ö некакав, неки. — То је не
ака књига о вараонима и њијовијем робо
ВИМa.

неакав, -ква, -кво неки. — Отприје је
неакав чоек говоријо: ко кука бес невоље,
никад пљевати неће.

неасулан, -лна, -лно који је немиран
(о животињама). — Имам нако неасулно

кљусе, вуци му дроб просули!
небастан, -а, -о који је неодлучан, неу

6. Џола.

наџбрати, наџбрам свр. намусти до
ста млијека. — На једну стругу бијагу на

мјешан у послу, лијен. — Сви су, богме, у
њиовој кући некако небастани.

џорали три велика кабла варенике.

небат м несрећа. — Небат је та чоек
бијо и осто. То је њиов небат.

в. Џорати.

Из лексике Пиве (село Безује)
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моје, благош мене с тобом, ко проčaку с
торбом.
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нееднак, -а, -о неједнак. — Све је у
животу нееднако.

в. неједначит.

незбор м неговорење (кад ко не говори

наборе узв. за дозивање (у магли, веја

са неким). — Од незбора нема горег збора.

вици и сл.). — А неборе, неборе! Ево ме,

Завладала је незнанија и незбор.
незнанија ж 1. незнање, неискуство,

неборе, ево! А ђе си то, неборе, ђе?
невеличак, -чка, -чко омањи, осред
њи. — Невеличак је то иксан, али је добре
ДуШе.

невeнком (л. Саlendula officinalis) на
зив одмила за невен (који се обично упо

требљава у љубавним пјесмама). — У пје
сми: „Мала моја, мој невенко, / носијо те
коњ зеленко, / носијо те преко гора, / до

мојега бљелог двора, / носијо те брду то
ме, / Дурмитору високоме.“
невидбрав м онај који је будаласт,
глуп. — Не зна невидбрав да се коњ това
pи са двије стране (за пријатељство је по
требно двоје).

невиђелице прил, неглетке, насуми
це, отприлике. — Ој ли да се ћорнемо
бритвулинима невиђелице? Раније се не
виђелице просила ђевојка.
6. неглетке.

невка ж невјеста. — Не одучи невком,
што научи ђевком.

неупућеност у нешто. — Нема горег зулу
ма за чоека од незнанија. Незнанија је нај
виша тиранија над људима.
2. непознат свијет. — У потоње врије
ме узмуала се тудај свакојака незнанија.
неизјешан, -шна, -шно који слабо је
де. — Она је вазда била неизјешна.

нејакушица ж нејака, слаба, неот
порна. — Њиово братство је вазда била
она мртва нејакушица. Није ова земља ву
да нејакушица, но дебелица.
в. нејачица.

нејачица ж в. нејакушица.
неједначит, -а, -о в. нееднак.
некудијен прил. некуд. — Одлeћеше
бурлице некудијен.

некуђ прил. некуд. — Одавле се мора
мо некуђ премљештат, чујеш како громо
ви тутње.

некуј прил. некуд. — Ено прође некуј
велика војска.

нелетка ж женска која не одржава
невриједак, -тка, -тко нејак, слабачак.
— Још су му ђеца невријетка, па се мучи
Исусовије мука.

чистоћу, прљавуша. — Оној нелетки не
бик узо ни љешник из руке.

нелок м без прохтјева за јелом. — До
неглетке прил. в. невиђелице.
недодерм (и као непромј. придјев) ко
ји је дуготрајан, трајан. — То је недодер
от чоека. Имам недодер опанке.

недозов м (и као непромј. придјев)
онај који је непослушан, непоправљив,
својеглав. — Кад се неко роди недозов,
остаје недозов до краја живота.
недотаван, -вна, -вно неспретан, сму
шен, збунљив. — Таког недотавна створа
нијесу виђеле моје очи.

недотупаван, -вна, -вно који је огра
ничен, неспособан да схвати и расуђује.
— Жив се поједе због оног недотупавна
ђетета.

шо му накав ђавољи нелок.

немашан, -шна, -шно сиромашан. —
Ако је немашне ћесе, богате је доброте.
немотањ, -тња, -тњо болестан. — Не
мотањ ми је свекар још од Видовдана.

ненађе с оно што изненада дође (ло
ше, рђаво и сл.). — Какав је, ненађе га на
шло! Нико не море унапријед знати окле
ненађе долази.

необичај м осјећај празнине, неугод
ности. — Умрије ми свекрва, па је у кући
велики необичај.

неокадрати, -ам свp. изгубити снагу,
онејачати, остарјети. — Неокадрало се
и никуђ се не море.
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неокле прил, однекле, однекуда. — Из
дрије неокле пуну шаку дувана и даде ми.
неомразан, -зна, -зно који је драг,
мио, неомражен. — Нема вишег богаства
но бити неомразан међ људима.

неотично прил. нехотично, ненамјер
но, непромишљено. — Неотично пребик
јањету ногу. Некако се неотично спотакок

несклатан, -тна, -тно који није склад
но грађен. — Богме му је шћер некако не
склатна виђети, но ће ти се срцу свиђети.

несновица ж вријеме од Преображе
ња до Мале госпојине. — Стотину пута

сам ти рекла: за вријеме несновице не ва
ља на ново почињати никакав рад, а ти јо
пет гониш своје.

несолица ж несташица соли. — У ра
и љуштик.

ту је због несолице млого стоке страдало.

неоткуђ прил, однекуда, однекуд. —
Сирота је неоткуђ скупила трошак, да во
ди дијете код некије видара.

На овој несолици ко да и ове црне овце
друкчије блеје.
несотаван, -вна, -вно в. несатован.

непоменик м враг, ђаво, звијер. — Да

несрук, -а, -о који није с руке, близу

леко ми непоменик от куће. Старе жене
никад неће рећи ђаво, но непоменик.

руке, несручан. — Имам једно парче зе
мље поред) саме ријеке, но ми је некако

непоменица ж змија. — Извуче се и (з)
зида непоменица, има у њој метар.

непретворан, -рна, -рно који је непо
слушан, својеглав. — Што си тако непре
творан, настрану један!

непросијаница ж 1. пита од непроси
јана брашна. — Испече наку непросијани
цу, не би је јео нако да су ми дошле виле
ОЧИМa.

2. глупа, ограничена женска особа. —
Имо је жену непросијаницу и свак се чу

дијо како је извијо вијек ш њом.
нерат, -на, -но 1. који је невесео, не
расположен, без радости. — Млого је не
рат отишо у двомљеceчаре. Нешто је ју

несруко.
в. несручан.

несручан, -чна, -чно в. несрук.
неталик, -а, -о који је без среће, коме
се догађају невоље, незгоде. — Неталика
је отко је помиљела.
неталичан, -чна, -чно в. неталик.

нéћом онај који се нећка, који скоро
за све каже: „нећу“. — Ако неће нећo,

оће оћо. Занећо се нећо у грушевину.
науасуљен (у мушком роду) неушко
пљен. — Пробука тудај нечи неуасуљен
ВОЛОВОДаК.

неузвишит, -a, -o 1. низак растом,
онизак. — Овуда је гора неузвишита. Опа
ли раж нака муња, па оста неузвишита.

трос ђедо нерат.
2. који се не радује некоме, нечему. —
Нерата сам његовом доласку. Нерат је он
свачијем добру.
несатован, -вна, -вно неспретан, сме
тен, збуњен, несналажљив. — Несатовна
створења, Боже мили!
6. несошаван.

2. који се не прави важан. — Син јој је

прос и неузвишит, ко да није завршијо све
СВЉец Ке ШКОЛе.

неулијегати, неулијежем несвр. 1. ра
дити без одмора, стално. — Ради та од

звијезде до звијезде и неулијеже.
2. причати, брбљати. — Прича, при
ча, језик јој неулијеже.

неситка ж 1. она коју је тешко заси
тити, ждера, изјелица. — От подоја до
покрова била је неситка.

ло омрсик.

2. која има слабу исхрану, пука сиро
тица. — Била је неситка док јој ђеца не

неискусан. — Са неумјетнијем се и брод

приспљеше, а сат је сита и оком и трбу

куша. Ласно ти је неумјетне навесна та

КОМ.

На К ЛСД.

неумало прил. замало, умало, за
трен. — Данас је посан дан, а ја се неума
неумјетан, -тна, -тно невјешт, неук,
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неумље с незнање, неупућеност, неу

никуђ прил. никуд. — До своје петне

мијеће. — Е, наше нас је неумље уназади
ло и упропастило. Неумље је горе но зла

сте године никуђ нијесам ишо из мог се

ГОДИНа.

неутрт, -a, -o 1. који је несвикнут, без
кондиције, „неужиган“. — Неутрт у раду
брзо посуста. Најлак се воловима, богме
су неутрти.

Лa.

в. никуј.

никуј прил. в. никуђ.
нилијек прил, ни за лијек, нимало. —
Немам нилијек брашна у кући.

нимет м хлеб, храна уопште. — Губо

2. неуштpojeН. — Оста и љетос они во

ме ови нимет ако сам те виђела. Тако ми

неутрт. Нећемо клати неутрта вола, ни дб

Бога и овог нимета никад тако нешто о

БОГ.

свекра нијесам могла чути.

неучињен, -a, -o 1. који је непречи
шћен, неуређен (о житу). — Зајмијо ми је
стар неучињена јечма. Оста ми неучиње

нинати, нинам несвр. Љуљати, њиха
ти. — „Нина мајка сина Радована, / ćyтра
му је четрдесет дана.“ (У шали се прича

НО ЖИТО.

да тако жена ставља мужу до знања да су

2. који је себичан, недруштвен, без со
цијалног смисла. — Мајка ме је често са
вљетовала: „Немој, сине, бити неучињен,

престале послије порођајне сметње око
редовних обављања супружничких обаве
за.)

а све што учиниш, вратиће ти се“.
неушаван, -вна, -вно који је непри
стојан, неуљудан. — Од нако поштенијег

јесмо могли скучити ниоклен завежљај

родитеља не море бити неушавни пород
но што је њиов.

ниокошта прил, ни због чега, ни око
чега, без разлога. — Посвађаше се ниоко

нечајисати, нечајишем свp. скапати,
умријети. — Кака је, нечајисала дабогда!

шта. Окривише поштена чоека ниокошта.

Боље је нечајисати но овако живљети.
нечесов, -а, -о некакав. — На пљаци
бијаше нечесова скорупа, то и не сликује
На ОВИ НаIIIКИ.

нечис, -ти ж измет, поган, балега. —
Немој станути на нечис. Очисти нечис ис
прет куће.

ниђеси прил. ни близу, ни издалека, ни
сублизу. — Није Милијана ниђеси Олга.
Моја јањад нијесу ниђеси твоја.

нијекало с онај који каже: „нећу“,

ниоклен прил. ниодакле. — Уз рат ни
соли акмоли шта друго.

нитити, -им несвр. 1, уводити пређу у
нити. — Данас ћу нитити, па ако мореш
СКОКНИ Да МИ МаЛО ПОМОГНСЦГ.

2. причати слаткорјечиво, течно. —
Чули га како умије лијепо да нити? Зна
она нитити ко јој и мајка.
3. везати крај с крајем, штедљиво
трошити. — Некако нитимо са бијелим
мрсом, док неће ли се и Зекуља отелит.
4. измишљати, „изнаодити“ које
шта. — Зна тај нитити, што живи створ
Не ЗНa.

кој се одриче нечега (обично дјеца). — Еј

ниушта прил. ни за шта, што је пре

ти мало нијекало! Неће оно нијекало да

ниске цијене. — Слаби су пазари и шиљеж
неће ниушта. Продо сам једно јуне ниу

претвори.

нијекати, нијечем несвр. говорити
„нећу“, нећати се, одрицати. — Шта све
нијечеш ког ђавола, реци једном оћу!

никоговина жрђа, слаб човјек. — Ни
коговина је бијо и осто. Кака је она нико
говина у камен му се име заметнуло.

никудијен прил. никуд. — Нијесам да
нас крако никудијен.

ШТа.

ницина ж (л. furunculus) велики чир. —
Привиј боквицу на ницину, брже ће се
провалити.

ничице при, в. нанчице.
ништавчина, -е м некарактеран чо
вјек, ништа човјек. — Лаже она ништав
ЧИНа КO ПаС.
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новака ж општи назив за храну (жи
то, месо, мрс и сл.). — У здравици:

нбсалица ж женска која носи и про
даје робу по селима. — Купила сам чешаљ

„Здраво десно и лијево, / све ви било
срећно и лијепо, / ракија је рана, / а љеб
новака, / вазда новаке имали, / па другога

и мало карабоје у носалица.
в. одалица (1).
нбсам (контамирана синтагма) него
сам, него што сам. — Нећу бити ни гори

стимали“:
6. НО8(IК/114.

ни бољи носам. Зар могу бити гладни но

новакли прид. (непроменљив) који

сам?

има успјеха у стицању свега што је по

нoска непр. прид. који доста носи (о

требно за живот. — Кад је неко новакли,

кокошкама). — Имам једну носку кокош,

роди му и на камену.

Сад Ваља ДВИЗИЦе.

6. НО60 KGI.

ногостопац м траг, отисак стопала
у смрзнутом снијегу. — Ишли смо ного

ноћаске при, ноћас. — Чу ли ти оно
којевитезање ноћаске?
нугб, нугла м земљиште у углу, угао

стопцем, док смо се рашчеречили.

нодер узв. којим се неко позива да до
ђе. — Нодер вамо часком! Нодер да ти не
што кажем!

ножица ж дио мјешине (предио око
ногу). — Тек смо потрошили скоруп до
предњијег ножица.

но парче земље. — Добијо је на дијо нуго
и једно парче поре(д) стаје.
нудај прил, онуда, нуда. — Ја сам мало
прије нудај прошла и никог нијесам тамо
виђела.

нуде узв. којим се неко позива да дође.

ној, ноћи ж ноћ. — Читаву боговетну
ној падала је киша.
нокат м 1. оштрица раоника. — Орем
тија, кад наједном запе раоник за некакав

— Нуде вамо турска поглавицо!
в. нудер.

камен, волови кинуше, наста шкрипа, кад

дијер, поред Бајове Струге, вазда су се

имаш шта виђети: нокат прсно ко да је од

окупљали комити.

ЛСДа.

2. доњи дио рога куће. — Слабо си
ужглијебијо нокат у вљенчаницу, нудер
да то поправимо.

нудер узв. в. нуде.
нудијер прил, нуда, онуда. — Ено ну

нуђе прил. ондје. — У оном кршу, ено
нуђе, има једна велика каменица.

нужден, -а, -о који је у нужди, потре

ноли вез. него ли. — Волим ићи по

бит. — Никад не ваља нуждена чоека ис
коришћавати.

овом газапу ноли остати у том зиндаћу.
Више волим крушке ноли јабуке.

дође. — Нуодер вамо да ти дам нешто! Е

нолики, -а, -ö онолики. — Купус није
нимало живно, нолики је бијо има петнес
Дана.

ноно прил. на оно, на оно ондје. — Но
но брдо сидијагу два виланца. Ено ноно

нуодер узв. којим се неко позива да
дијете, нудер дођи.
нуткoлити, -им несвр. нудити. — Ја
нећу никога нуткoлити, па нек једе ко оће.
Узми ово паре, немај да те нутколим.

МЉесто ноне вазда смо се Турали Камена
с рамена.

нóње прил, ондје. — Ено Јованке ноне
порет крушке. Уз ону плочу, ено ноне, по
читав дан ćедим сама и ту се каменим.
носак, -ска, -ско који може дуго да се

одржи, трајан. — Ништа нема тако носко
ко вражија кожа.

Њ
њиков, -а, -о зам, њихов. — Није то на
ша но њикова ливада. Скупљи је њиков

динар но нечија два.
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њински зам, њихов. — Њински скоруп

обадати се, -ам се свp. трчати, бје

је вазда првачијо. Провај од њинског си
ра, виш како је мавен.

жати гоњен обадом (о говидема). — Грд
ни је обад навалијо, па се говеда обадају.

њупати, њупам несвр. јести (обично о

обажњети, обажњем свр. пожњети

дјетету). — Ево ти пун сан качамака и

око (ло) њиве, почети жњети около. — Ја
ћу мало обажњети око њиве, а ти потље
дођи.

млијека, па њупај.
њутрав, -а, -о који је ћутљив. — Она
је млого њутрава и стидећа.
њутравком онај који мало прича. —

обајатити, -им свр. отећи, нарасти

Не умије они њутравко рећи ни двије уна

ткиво (обично на мјесту посјекотине,
удара и сл.). — Нога му је обајатила, не

Крс.

море се погледати.

њутро монај који мало прича али вр

oбакуљити, -им свр. остарјети, из

ло вјешто и успјешно остварује свој ин
терес. — Ко би реко да ће њутро доспље
ти до таког положаја.

мијенити квалитет, отрулити (о биљка
ма). — Трава је обакуљила и није више за
кошење. Отури са сијена све што је оба

њуцав, -а, -о који муца, замуцкује. —
Не море проговорити, видиш ли да је њу
НЦава.

њуцати, -ам несвр. муцати, испреки
дано говорити, замуцкивати. — А се за

куљило.

в. бакуљити.

обаметати, обаметам несвр. I 1. оме
тати, сметати. — Немој обаметати ђаке,
виш ли да уче. Не обаметај жену ка че.

2. одвратити од најмјере, поколеба
стиди, одмак почне њуцати.

О
о предл. c, ca. — О млого живијег мука
сам пожњела ову баксузну раж. Ову зиму

ти у некој замисли. — Да ме не обамете
Вељко, ја бик досле бијо на врКрнова.
П - се уздржавати се у извршењу не
ке намјере. — Све се нешто обамето да
иште, а мене ни у врг памети да је дошо
да тражи мало брашна у зајам.

обаметнути, -нем свр. обрубити, оп
тoчити. — Обаметни часком те опанке.

смо издешили о мало мрса.

Виш како је она лијепо обаметнула рупи

о узв. за дозивање. — О Вукота! О Ми
лијана и јадијана!

цу за кошчицу.

о узв. за исказивање чуђења. — О, и ја
бик могла постити једући пастрмке. Ла

ком је и све оће за себе да приграби, о!
оoо узв. за исказивање чуђења. — Оoо,
има он испо главе рођаке на власти! Оoо,
лако је за њега кад му је вазда пуна торба!

оoо узв. којим се исказује дужина вре

oбамиљавати се, обамиљавам се не
свp. испољавати љубав, поштовање, оба
вијати се због неког интереса. — Обами
љава се око његове куће због шћери. Има
накав интерез па се обамиљава око њега.
oбамиљавање с гл. им. од обамиљава

ти се. — Богоми је сумљиво црндупино
oбамиљавање око твојијег довратника.

мена или количина нечега. — Одавле до

обамљерке прил. погледом, одока. —

намастира има најмање три сата и ооо! У
твом волу има пет квинтала и ооо.
обагрити, -им свp. скувати или испе

Обамљерке сам је осмотријо и учиње ми
се да је ко бијела вила.

ћи како било. — Е како си обагрила ову
пусту питу, оће ли те бити.

в. багрити.

обаскакати, обаскачем несвр. 1. око
лишати, прилазити изокола. — Обаскако
је око његове шћери све док га није сикте
pисала.
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2. не бити по мјери, ократити се (око
нечега). — Обо неке гететине, па му оба
скачу око голијени, очи му испале кад је

мљено. Не ите тудијен, млого је обестр
МЉСНО.

На КИ.

обеушка жигла обла око ушица, обло
ушка. — Зађеди неђе ту обеушку да се не

обашити, обашим свр. омекшати, об
неразити, разведрити. — Вријеме је оба

затури.

шило и морете комотно на пут.

обашкати се, обашкам се свр. 1. одво
јити се, живјети обашка. — Чим се оже
нијо, одмак се обашко.
2. свикнути се, привикнути се. — Ди
јете се обашкало код нас, па не мари ни за
оца, ни за мајку.

обезвијати, -ам свр. осјетити се изгу
бљеним, осамљеним, изгубити способ
ност мирног расуђивања. — Обезвијо сам
у оној брежини без иђе икога. Да је ма ко
на њеном мљесту досле би обезвијо.

обезмлијечити,

обезмлијечим

свр.

смањити мљечност, понестати млијека
(о музницама). — Залада и овце одмак
обезмлијечише.

обезнадити се, обезнадим се свр.
остати без наде. — А сам чула како туку
топови, обезнадила сам се сваке добре по
МИСЛИ.

Ђбер м повито узвишење, нагнута
страна бријега, падине. — Чим изађосмо
на обер, пуче испред нас дугачка продо
обрасла шумом.

обескадрати, -ам свр. онемоћати,
ослабити, остарјеши. — Ја се некако и

држим, а баба ми је млого обескадрала. И
држава кад обескадра рамље.
обесолица ж вријеме несташице соли.
— У овој обесолици стока обоље од балав

ца. Кад је била обесолица, ја сам даво ов
На За Пет КИЛa COJIИ.

обесољен, -а, -о који је без соли, нео

сољен. — Омрси овце, обесољене су. Обе
сољене пусте, па блеје.
обестрмити се, -им се свp. ићи низ
стрмен. — Од Безуја према Газу не мо
реш крочити што се неј обестрмити низ
оне уpвине.

обестрмљен, -а, -о који је кос, стрм.
— Одавле па до моста млого је обестр

в. облоушка.

обечити, обечим свр. 1. гријати око
мито (о сунцу). — Обечијо божи суд, све
спржи.

2. бити стрм, нагнут, кос. — Обечила
стрмен од вра па све до дна, страг ме по
ГЛеда.ТИ.

3. усpпити, окренути класје земљи (о
житу). — Жита су обечила, треба иг одма
ЖЊети.

обзинути, -нем свр. обухватити јед
ним отварањем уста (о храни). — Бијаше
загладњела и ојађела, па кад обзину пуну
кашику масонице прогута је беfз] жвака
Ноa.

обид м кружни простор који се по
времено појављује и назире у пуном мјесе
цу. — У мљесецу се скружо обид, вријеме
ће се, вљера и Бог, промијенити.

обијати, обијам несвр. ићи којекуда
претражујући и тражећи нешто. —
Обијо сам дрвље и камење тражећи коње.
Сво драго љето обијо сам чувајући овце.
обијање с гл. им. од обијати. — Наја
де ми је дошло обијање брда и долина
тражећи ону кобилчину.

обити, обијем свр. в. обијати.
обиколити, -им свр. 1. опколити, оп

садирати, заобићи. — На Јаворку је наша
војска обиколила окупаторску и до ногу је
потукла.

2. салетјети, окучити. — Обиколијо
је око мене, мора да му нешто требам.
обичан, -чна, -чно који је доброг из
гледа, чио, здрав. — Јучер ми је изгледо
обичан, а ево ноћас, кукала му мајка, за
КЛОПИ ОЧИ.

облагати, облажем свр. 1. слагати,
преварити. — Нема тога чоека кога он)
није облаго.
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2. говорити ружно о некоме, облаја
ти, оклеветати. — Чим неко окрене леђа

jeке, и кад се дигосмо, ђеду Перку се бија
ше следила облутица за кострeтну каба

од њега, одмак ће га облагати.

ницу.

обламати се, обламам се несвр. оби
гравати, обиснути, умиљавати се са од
ређеним циљем. — Нешто му требаш док
се облама око тебе.

обламирати, обламирам свр. осрамо
тити, обрукати, изнијети на рђав глас.
— За ништа ће те та створ обламирати, па
се сад у памет.

облeдинити, -им свр. претворити у
ледину, залединчити. — Сву сам земљу
облeдинијо, па нек прележи.
oблединчити, -им свр. в. облeдинити.
облизак, -ска м 1. фиг. залогај. — Што
си тако мало напекла љеба за нолику мо
бу, неће им бити ни облизак.

2. дио игре у игри чучкања. — Ја тек
играм облизак, а он још има само да оди
гра трумпу.

в. чучкати се.

облимице прил. 1, уобло, без облико
вања (о дрвету). — ПрибијЈ жиоке обли
мице, шта иг ту редиш?
2. без жвакања, уобло (о храни). —
Ждери то облимице, док нијеси добијо
ћутек.
в. обличке.

облићак, -ћка м обао камичак. — На
купијо се облићака, па гађа у бандијерне,
мајка га немала е је наки!

bбличје прил, велики број, много, пу

обљагњеница ж овца ојагњена. — На
пој обљагњенице и нека твог запрдивања!
обљагњити се, -им се свр. ојагњити
се. — Моје овце су се обљагњиле прије
Цвијети.

bбљед м објед. — Кака је, обљеда не
мала!

öбљедовати, обљедујем несвр. обједо
вати, јести. — Ђеца мала, пиште гладна,
а нема се шта ни обљедовати.

обназадити, обназадим свр. омести,
сметати. — Идем да ти не сметам, е ћеш

потље реј како сам те ја обназадијо.
обнедати се, -ам се несвр. немати
успјеха, недати се. — А се чоеку обнеда,

нема лијека. Нешто му се обнедало, па му
крепавају јањад.
обнеразити, обнеразим свр. отопли
ти, разведрити, промијенити се набоље
(о времену). — До подне је било тмурно и
ладно, а онда обнерази.
обнијемљети, обнијемим свр. поста
ти нијем. — Обнијемило му је једно дије
те, боље да га је муња спржила.

обомотрљати, -ам свр. замотати,
омотати, обавити. — Обомотрљај товар
нину око главара и придендери ту кљуси

ну за плот, па нек џоји.

обости, ободем несвр. 1. отићи, запу

но, безброј нечега. — Дођи амо да видиш

тити се, ићи убрзано. — Куд ли оно кмет
ободе, забога? Ободе у девет зора нама

које је обличје голубова. У присојној

стиру.

страни има обличје јагода.

обличке прил. в. облимице.
облождер м онај који је прождрљив,
слаткохран. — Оног облождера не би за
јажила Босна.

облоповати, облопујем несвр. пре
тварати се, лукавити, домишљати се. —
Ништа немој да врдаш и облопујеш, но
КаЖИ КО ЧОСК.

2. гледати погнуте главе, сневесели
ти се, обрижити. — Прекори га ови ђа
во, и чоек ободе главу. Није он обо нос
бес неке велике преше.

обочити, обочим свр. прићи искоса,
бочно, усмјерити са стране. — Чим обо
чише лијевим крилом према утврђењу
Њемци се повукоше. Обочило сунце по
десној страни да оба ока истркну од вру

облоушка ж в. обеушка.

ћине.

облутица ж. облутак, камен обао. —

обравник музица на торби пртења
чи, обрамници. — Натакаријо наку торбе

Мраз, да се цркне, а ми поседали крај ри
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тину са искиданијем обравником, све се
јаду чудим како је не изгуби.
\обравно прил. равничаво. — Одавле

обручак, -чка м котлић. — Закувала
цицвару у обручак, ко сретније година.
в. обручан.

до Дубровска све је обравно. На овом об
равном земљишту нема ниђе лада.

обручан м в. обручак.
обршити, обршим свр. окончати, до

ображњак м кожа са главе (образи

живјети нешто трагично. — Сви су они
обршили јадно и жалосно. Ко не слуша
старијег, злијем путем ће обршити.

на). — Учињела сам опанке од Галоњиног
ображњака.
в. образина.

образан, -зна, -зно који је поштен, ча
стан, образли. — Мићун је образан ко
иједан живи створ. Не мореш замислити

како је то часан и образан чоек.
в. образли.

öбразина ж в. ображњак.
образли прид. непром, в. образан. —
Постиди се гузице, кад образли нијеси.

обуљак, -љка м камен обао, облутак.
— Дијете ко дијете, накупило се обуљака
па гађа у ревине онијег љеса.
в. обуљан.

обуљан м в. облутак.
обуљас, -та, -то који је обао (о каме
ну). — На обали Пиве било је обуљастог
камења вас бијели свијет.

овакниче м само у вок., и то у значе

обрвило монај који има велике обрве.

њу: те оваки си, те онаки си, те ово си,

— Диго се обрвило по селу, па завирује

те оно си. — Прођок јутрос испред Рутове
куће, кад иж ње излеће она му језикача
жене и поче да баца на ме дрвље и камење

туђе жене, а не море ни својој џевап дати.
oбрискати, обрискам свp. искористи
ти некога, нешто. — Обрискали су га они
у које је вљерово да су му пријатељи. Об

И све ОНО: Те овакниче, те она КНИЧе, док

ми не нагрди и шукунђеда.
8. ОН dКН1/*{{2.

pискала га је и окренула му леђа.

овалито прил. полако, лагано, овла
обритвити, -им свр. 1. одријети, за
клати (о животињи). — Од јутрос је
обритвијо вола. До подне ти неће моћи
они шиљег ни бритву дочекати, но га од
мак обритви, ако ме питаш.

2. појести, изјести. — Обритвила би
нолика ђама да сам им ставила печена ов
На.

\обртљај м 1. дршка од млина за кафу.
— Затурик неђе обртљај од млина.
2. пређени пут од једног круга око
стожера (о вршају). — Нијесмо окренули
неколика обртљаја са коњима, кат поче да
роси киша.

3. један круг уплетене нити (пређе,
шпага и сл.) кад се што плете (чарапа,
гета, рукавица и др.). — Не зната уплести
ни обртљај у чарапу а не да ти исплете ва

дом. — Ложи ова сирова дрва и нека ватра
овалито гори. Немојте трчати и пишати
но овалито радите.

\oвалом прил. в. овалито.
овегарити, -им свр. ударити, ошину
ти, ошклапити. — Ако те овегарим, неће
ти помој ни Огњена Марија.
овекчати, -ам свp. извешчати, остар

јети. — Мора овекчати кад му је скоро
сто година. Овекчала ме свака невоља и

боље да одма зажмирим.
6. Овешчаши.

овељити се, овељим се свр. задржа
ти се, забавити се негдје дуже но треба.
— Ђе си се овељијо толико, за велико име
Божије?

оверчити, -им свр. предосјетити,

њелу.

процијенити, погодити. — Брзо сам овер

обртушке прил. кружно, укруг, кру
жном линијом. — Не иди обртушке, јади

чијо шта она лисица смљера. Ко ће овер

те не смели!

ЧИТИ ШТа Гa И КАКа НСВОЉА ЧСКа.

овешчати, -ам свр. 6. овекчати.
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овит м новчана накнада за коришћење

Ђврчно прил, омало, помало. — Зимус

изнајмљене куће, стана, становање уз

су се овpчно мрсили, па им земља уљегла

одговарајуће услуге. — Живљела је у Ни
шићу и издавала собе под овит. Ђе си на

у образе.
овршан, -шна,-шно узан, узак. — Да

овиту?

де ми овршне рукавице, па ми се у њима

овићак, -ћка м нешто мало, мрвица.
— Док сам ја стиго, они су све појели и
мене није осто ни овићак.
овколити, овколим свр. опколити, оп

укљавише руке о студени.

садирати, окружити. — Овколише Тур
ке на буљуке.

вазда рађо пелин.

овкучити, овкучим свp. салетјети,
притјерати, притијеснити. — Овкучили
су га са сваке божије стране. Овкучише

овудак прил. овуда. — Крени овудак
про овог потока, лакше ти је.
овудијен прил. овуда. — Овудијен је
в. овудијер.
овудијер прил. в. овудијен.
овујати, -ам свр. омечати, смекшати,

в. откучити.

омекшати. — Бијаше затврдоглавијо, па
кад виђе злу уру пред очима овуја, не би
реко да је они. Овујали су откоси, нека иг,

\овладом прил. лагано, полако, без

нек се мало сушну.

ме те им продак они комад земље.

журбе, натенане. — Ништа немојте ита
ти, но све радите овладом. Ко овлaдoм pa
ди све лијепо гради.

в. Омечати.

овчина ж стара овца. — Ено нечије
овчине уљегле у раж, сву ће је белајисати.

Ђвштина ж општина. — У нашој ов

Ђвлаш прил. 1. житко, кашасто. —
Натри што боље тијесто, видиш да је
овлаш. Тијесто ти је овлаш, дај га још ма

штини има преко педесет села.

ло натри.

жбеник. — Нико не зна да се воздигне ко

2. мало, отанко. — Намажи око ране
што више овлаш. Немој трошити толики

какав маљоглави овштинар.

скоруп, но помажи овлаш.

татијо ко да је на овштинскијем јаслама.

6. 6/latil.

оволичачки, -а, -ö оволики. — Ове го

дине родили су све оволичачки кумпије
pи. По брдима је пао оволичачки снијег.
овоштити, овоштим свр. натопити

воском. — Баба Дуња овошти једну крпу и
даде ми је да у њу увијем вљечити кален
Дар.

овштинар, -ăра м општински слу

овштински, -а, -б општински. — Завр
ог узв. бола: ој. — Ог мене, црној кука
вици! Ог, шта ћу од свог живота!

огаиретити се, -им се свр. освјежити
се, окријепити се (јелом, пићем). — Умор
ни људи поједоше нешто и мало се огаи
ретише.

огалатити, -им свp. I опрљати, запр
љати. — Ко је огалатијо ову тавају?

овранзати се, -ам се свр. в. вранзати

II — се обавити велику нужду. — Очи
сти дијете, ено се огалатило. Неко се ога

овратати, -ам свр. в. вратати.
bвратина ж месо и кожа око врата.
— Открој ми неколико растегљаја опуте

латијо на сред пута, пукла му паса поги

од овратине.

моћати. — Је ли пријатељ Митар млого
огерељo? Он је мислио да неће никад оге

Се..

Ђврље прил. отприлике. — Све он
прича овpље. Ајде оврље кажи колико је
тежак Прутоња?

oвровина ж сијено са спољне стране
стога. — Ограби овровину са сијена и

стрпају навиљак, даће руку.

бија!

огерељати, -ам свр. остарјети, оне

рељати.
в. герељ.

bглавина ж кожа и месо око главе. —

Најнеспори су опанци од оглавине.

огланцијати, -ам свр. в. гланцијати.
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оглушак, -шкам оно што се намјерно
избјегава чути. — Неће да претвори, но
прима оглушке, пасаковић један.

одајекати, одајечем свp. тјерати го
веда узвикујући: аје, аје! — Ма куђ она
Сава одајека говеда?

оглушити се, оглушим се свр. бити

бдалица ж 1. она која иде по селима и
продаје робу, носалица. — А дође јесен,

незаинтересован, непажљив, отуђен (од
некога и нечега). — А што си се оглушијо
од оне црне мајке, немала те? Не оглуши

се од оног ђетета, за велико име Божије.
огнојити се, огнојим се свр. бити
љут на некога. — Нијесам му ништа рђа
во рекла и он се без разлога огноијо на ма.

оголицати, -ам свр. огољети. — Дуну
вљетрина и оголица снијег про страна.

овудијен навале одалице и продавају сва
којаку робу.
2. луталица. — Велика си ти одалица.
3. ријеч. — Одалица је бржа од икаке
муње. Једном ме је опржила одалица и не
ће више.

4. облак који кружи, хода тамо-амо.
— Узмуале се одалице по небу, мора не
што наћ.

Оголицаше га до коже и стрпаше у ћузу.
ограисати, ограишем свр. 1. награбу
сити, настрадати, напатити се. —
Ограисо сам ко нико мој. Ограисо је кад
се најмање надо.
2. салетјети, обиграти, обиснути. —
Ограисала ђеца око бабе да им да парицу
шећера.

огрљаци м (обично у множини) чара
пе од којих су остала само грла (услијед

дуге ношње). — На њему бијагу неакви
огрљаци чарапа.

огрбњити се, огpбњим се свр. бити
пун гроња (о плодовима). — Огроњили се
љешници, гране не могу држати.

огулина ж спољашњи дио, кора (нече
га). — Покупи огулине от кумпијера да се
тудај не вуку.

iод узв. (скраћен императив оди!) ко
јим се коза ваби. — Од коза, од! Од ама
кза, од!

одавлен прил. одавде. — Одавлен до
Трсе има три уре и о-о-о!
одавначки, -а, -о давни, доста давни.

— Богоми је ови наш калуђер одавначки.
Ђодад узв. којим се ваби коза. — Одад
бара, одад! Одад амо, ђаво ви га изијо!
одадути, одаднем свр. 1. одморити,
одахнути, предахнути. — Реци моби нек
мало одадне, није пао шећер у воду.
2. одушити, дати одушка (о осјећа
њу). — Чим је сазнала да јој је син жив и

здрав, одадуло јој је нешто у души.

5. фиг. јабука (у пошалици). — Није,
раније, вазда ни воћа било, па би старе
жене држале у баулу по јабуку или неку
другу воћку. Кад се, прича се, нека жена
разбољела, ова која је имала јабуку поне

се је болесници и рече: „Ево, отри уста“.
Болесница је узела јабуку, завила је у ја
глук и кад се касније нека друга жена раз

бољела, однесе јој ту исту јабуку, рекав
ши: „Ево, јадо, отри уста“. И ова жена је
урадила што и она прије ње, па је, тако, та
јабука одала од болеснице до болеснице,

док поново није дошла код прве жене, у
чијем је поćеду најприје била. Кад је ви
ђела јабуку, узвикнула је: „Ау, па ово је
права одалица!“. Од тада би, у шали, за ја
буку говорили: „Да то није јабука
одалица“.
в. носалица.

одасрати се, одасерем се свр. напу
стити, занемарити (некога, нешто). —
Имају седморо ђеце и свако се од њиг
одасрало, па нешто кажи: родбиј иг!
в. осрати (II).

одаћи, одађем свр. отићи. — Ако дође
и одаћи ће. Кад он заседе, не умије одаћи.
одбагузати, -ам свр. отићи полако,
одгегати. — Може ли одбагузати проти
јег џоса?
в. багузати.

одбалати, -ам свр. разићи се, отићи.
— Скупијо се на сијело велики свијет и
никад да одбала.

Из лексике Пиве (село Безује)

одбасегати, -ам свр. отићи, одбаса
ти, одгегати. — Ђе то одбасега под ној?

одбасрљати, -ам свр. отићи, одсрља
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одвезичити, -им свр. отићи причају
ћи. — Одвезичили Милуша, ђаво јој језик
прегризо?
6. веЗИЧttitut 1.

ти. — Нијесам ти кадра одбасрљати ни до
оне бобије, ено нође.
в. басрљати.

ћи. — Само што сам га мало шклапила по

одбатргати, -ам свр. отићи, одгега

туру, заплака се и одвигања. Куд оно од

ти. — Ништа не знам куд пољак одбатрга.

в. батргати (1).
одбатрљати, -ам свр. отићи вукући
се. — Ђе оно дијете одбатрља?
в. батрљати.

одбатуљати, -ам свр. отићи, кретати
се са тешкоћама. — Сакато, обневиђело,
оглувљело одбатуља планином, неће му
се стрв наћи.
в. батуљати.

одблемезгати, -ам свр. отићи прича
јући. — Ја га опоменук да не једе качамак
са качамаља е ће га пашче ујес, а он се на
љути и некуј одблемезга.

одборац, -брца м посебно спремљен
објед за некога. — Није та чоек никад сијо
за трпезу са осталијем, но су му вазда
спремали одборац.

одборонзати, -ам свр. отићи плачући
углас. — Ишиба је мајка и одборонза про
ПОЉa.

в. боронзати.

одвигањати, -ам свр. отићи вигањају

вигања они баксуз, баксузни.
в. вигањати.

одвитезати, -ам свр. отићи витезају
ћи. — Шта би Ћани те у сав глас одвитеза
кући? Посигуро браве, па одвитеза коли
би, куку ми га ко е.
6. витезати.

\одвр предл. од врха. — Скини мало си
јена одвр пласта. Одвр вра па до дна ми
ши су прогризли врећу.

одврг предл. в. одвр.
одврмбабити, -им свр. отутњети,
отићи. — Појо Тоша на јаићака и одврм
баби право у овштину. Одврмбабише ђа
ци на уранак, благош њима.
в. врмбабити.

одврнчати, -ам свр. 1. расплести,
развезати, развалити. — Одврнчај та
пријеплет, па то наврнчај да ваља. Мош
ли одврнчати ови чвор?

2. отићи причајући углас. — Ми седи

одбрчати, -им свр. одлутати, отићи.

јасмо код гомиле а поред нас предијући
одврнча баба Сава.

— Одбрчаше ми овце иза Колибишта, па
кад изађеш на брдо, биди им мукајет.

iодврсти, одврзем свp. I 1. одвезати,
одријешити, пустити из веза. — Одврзи

одбуљукати, одбуључем свр. отјера
ти буљук (о овцама). — Велика је жега, па

коња исприпона и нека иде у сампас.

су чобани одбуљукали овце прије свану
ћа.

одвардати, -ам свр. отићи лупајући,
тутњећи. — Нечи коњи одвардаше про
ждријела.

одвегурати се, -ам се свр. отићи са
тешкоћама, ићи вукући се. — Ако мог
нем, и ја би се одвегуро на славу код Ми
Лете.

в. вегурати се, одвегурчити се.

одвегурчити се, -им се свр. в. одвегу
рати се.

2. одјажити (о води). — Ко одврзе во
ду из локве, крв му се одврзла дабогда.
П — се 1. потећи. — Наједном ми се
одврзе крв из носа, мишљак неће се зау
СТаBНИТИ.

2. одвезати се. — Одврзо се Зекоња,
ајмо да га свежемо.

одвуковати, одвукујем несвр. одвла
чити, односити. — Одвуково је његову
имовину сваки ђаво.

одвутљати се, -ам се свр. отићи, од
вући се. — Одвутљај се отале што прије,
то боље.
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одгабуљати, -ам свр. отићи са те
шкоћама. — Ја ћу полако, одгабуљати, а
ти пођи кад ој.

одгурeмaти се, -ам се свр. гуркати се
идући. — Не могу та ђеца с миром, но се
одгуремаше, пас им траг гонијо.

в. габуљати.

одгавељати, -ам свр. отићи гегајући
се, једва се вући. — Дако, у над Бога, одга
вељам на ови потоњи причес.
6. гавелbаши.

одганћати, -ам свр. отићи газећи
(снијег, блато и др.). — Одганћо је кроз)
снијег потпуно бос.
в. ганћати, доганћати.

в. гурeмaти се.

одгуслати, -ам свр. 1. отпјевати уз
гусле. — Једва смо га премолили да нам

одгусла једну пљесму.
2. пројурити, протутњети, проћи
(обично вјетар, облаци и сл.). — Мећава
гусла неђељу дана и никако да одгусла.
Одгуслаше облаци према Дрини.
3. рећи, испричати, казати. — Она је

своје одгуслала, па ти сад размишљај.

iодгарнути, -нем свр. обости, лако до
дирнути коња (мамузом), гарнути. —
Чим виђе злу уру пред очима, одгарну ђo

Ено монци одегаше на сијело. Чујеш ли

гине и отутње.

како одегаше чобанице?

одéгати, одегам свр. отићи егајући. —
6. егати.

в. гарнути (3).

одгерељати, -ам свр. отићи ста
рачким корацима. — Није кадра одгереља
ти ни до гувна, а не да се усули ићи на та
ко далеки пут.
в. герељ.

одгигати, одгигам свр. отићи гегају
ћи, клатећи се. — Што одгигаше просци
нако шутке? Погно главу и замишљено
ОДГИГa.

одгилтати, -ам свр. отићи газећи
(снијег, блато и др.). — Да сам кадра, и ја
бик одгилтала про тијег намета.

bдер м рад који исцрпљује, напор, те
рет. — То није рад ко и други, то је одер.
Убијо га одер у младости.
iодерина ж 1. оно што је исхабано,
остарјело. — На њему бијагу све наке
одерине, грота га виђет наког.
2. мјесто са којег је мећава однијела
снијег. — По косама се виде одерине и

прошарице. Дуну мећава, понесе снијег и
указа се одерина.

3. земљиште које су воде (кише) мно
го исплакале. — Имам нешто одерина, то

6. гилијаши.

је голи крш и ништа више. Спрала киша

одглавињати, -ам свр. одлутати,

земљу и остала одерина.

одзвијукати, -ам свр. 1. отићи зви

отићи. — Не смета га памет, па одглави
ња про села.

в. главињати (1).

одголубати, -ам свр. одлепршати,

ждући, фијукћући. — Узе двојенице и од
звијука про тијег долина.
2. брзо некуд одјурити, отићи. — Она

отићи (о облацима). — Облаци су порано
одголубали про Голије.
в. голубати се.

кросплотњача одзвијука некуја се смра

одгранати, -ам свр. отићи весело, ле

отрчати. — Наљути се и одзлика, пас му

пршаво, радосно. — Одграна невљеста ни
свљетлица јој није равна.
в. гранати (1).

одгринтати, -ам свр. газећи отићи
(снијег, блато и др.). — Одгринташе ђаци
про намета, неће се жива корталисати.
6. гринтати.

ЧИ.

одзликати, одзликам свр. одјурити,
СС Меса на ПОТеЗ().

в. Зликати.

одигнути, -нем свр. одселити, пре
стати становати. — Одавле су Таушани
ОДИГЛИ Има Педесе ГОДИНа.

одијанија ж незнавено створење, при
митивац. — Одијанија је то, зар не ви

Из лексике Пиве (село Безује)

диш? Не море се са оном одијанијом изај
на крај.
\одина ж сијено отруло од земље (са
дна стога). — Отури ту одину, па нека се
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lоднекуј прил. однекуд. — Намиљеше

мрави однекуј. Однeкуj дува пасављетри
На.

однијети се, однесем се свр. остати

суши.

сумња на некога. — Однијело се на њега

одлагати, одлажем несвр. отресати,
трескати ногама (о стоци). — Чим гове
да одлажу ногама, мора застуђети.
одлапирати, -ам свр. одлетјети,

да је поčеко манастирску шуму, а није ко
лико ни моја покојна баба.
\oдник м 1. пут, одлазак. — Нема му

лепира. Ајти мала одлепирај до косаца и

више одника међ људе. Ишћера кучак пу
ницу искуће, па му сад нема одника у та
збину.
2. ходник. — Млогу му је узак одник,

ОДНеCИ Наковањ.

не море се окренути.

отићи лепршаво, живахно, брзо. — Не
могок уватити оног жутог лептира, но од

в. лепирати.

oдломина ж дио од неке цјелине, пар
че, остатак. — Имаше једну одломину
старог чешља.

одљевача ж. отвор куда се вода изли
јева из чатрње. — Паде киша па шикну
вода на одљевачу. Поведи коња на густи
јерну и напој га на одљевачу.
в. прољевача.

\oдмаг прил, одмах. — Шта зиндаш,
одмаг ћу дој. Одмаг ужинајте, па да иде
МО.

одмаглирати, одмаглирам свр. побје
ћи, нестати, повући се кришом. — Одма

глирала му је жена, није за њим ни десе
Дана ОСТаЛа.

в. маглирати.

одноктити, одноктим свр. утећи, по

бјећи. — Одноктијо је прије но је настала
гужва.

\oднуд прил. одонуда. — Ај да развије
мо јечам, ево однуд дува вљетар.
одобадати се, -ам се свр. 1. растрча
ти се бјежећи од обада. — Одобадаше се

говеда прождријела.
2. отићи љутито, демонстративно.
— Нешто му рекоше и он се одобада.
в. обадати се.

\oдoвутке прил. одовуда, са ове стра
не. — Одовутке није нико ни ријеч прого
вoријо.

\одом прил. полако, лагано, без журбе,
лаганим ходом. — Иди одом, па ћеш прије

стићи. Не умије она ићи нормалним одом,

одмак м помјерени рок, одлагање, од
год. — Одмак је назадак. Одмак је рђав

но све трком.

друг ко и дуг.

једно на моби и одондај се нијесмо гледа
ли. Јео сам меса на Ноковој моби и одон

одмлазити, одмлазим свр. одмусти
млазом, измусти. — Закрендала је крава,
иди одмлази је.

одмљерке прил. од шаке до лакта
(кад се „одмјера“ некоме). — Добро се
усрећио стари Драгутин кад га снаја дари
ва одмљерке.

одмозгати, -ам свр. 1. размишљајући
одгонетнути. — Умијеш ли ти, болан, од
мозгати шта се ово збива у свијет? Ко, бо
лан, море одмозгати како се земља окре
ће?

2. отићи галамећи, причајући углас. —
Уђа на јаићака и одмозга про Поља.

одондај прил. од онда. — Били смо за

дај га нијесам туро на моја уста.
одонутке прил. одонуда, са оне стра
не. — Ено одонутке иду наке жене.

одотраг прил. позади, остраг. — Одo
траг су ти прсле чарапе. Приобуј обуваче,
вуку ти се одотраг.

одрепељати, -ам свр. отићи полако,
лагано. — А Периша виђе да га сви гледа
ју попријеко, узе штап и одрепеља.
в. репељати.

одриљати се, -ам се свр. отићи. — Куј
се одриља она бестија? Боље ти је одри
љај се, море ти потље бити касно.
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в. одринтати се, одритљати се, ри
љати (II).

одринтати се, -ам се свр. в. одриљати
Ce.

одритљати се, -ам се свр. в. одриља
tти Се.

одрлија ж земљиште огољело, каме

одуминути, одуминем свр. минути,
престати, смањити се (о боловима). —
Болијо ме зуб, па ставик ракије на њ и сад

ми болови одуминуше.
одумице прил, неглетке, одока, по
прилици. — Неће он ништа да ради одуми
це. Измљери, па што каже кантар, а не од
умице.

њар. — У одрлијама се неће ове године ни

одундај прил, од оне стране, с оне

откоса откосити. Елда најбоље роди у ка
кој одрлији.
в. дрлија.

стране. — Зажњите, бестијо, одундај, жи
то је здрелије.

bдућкати, -ам свр. посисати (из виме
одробити, одробим свр. ослободити
ропства. — Заробише нас Угари, али нас

на, дојке). — Одућкаше телад сваку кап,

па ћеш посpкати евово!

вљешто одроби баталијон војводе Мончи

в. дућкати.

Лa.

одртина ж оно што је исхабано, поци

бђе прил. овдје. — У пјесми: „Шарено
се коло креће, ( ће је ноћас моје цвјеће, И

јепано, старо. — Обуко сам наку одртину
капута. Види како она одртина загледа ту
ђе жене.

мој драгане што не дође, 1 на сијело ноћас
ође?“.

одртинавити, одртинавим свр. омр

бђек прил, овдје. — Ођек је мало прије
ударијо гром. Дођи ођек да се клисамо.

шати, ослабити, остаријети. — Убијо га
слаб ваган, па је одртинавијо и ојадијо.

в. ођека, ођекан.

бђека прил. в. ођек.
бђекан прил. в. ођек.
бђен прил. овдје. — Ођен је вазда бијо

в. одртинити.
одртинити, -им свр. в. одртинавити.
— Да ти је слаб ваган и ти би одртинијо ко
и сваки други.

iодya ж 1. промаја, протух. — Ушурко

обичај да пуница изнесе пре зета пун
пљат куванијег јаја, а сад ни тога нема.
в. ођенај.

и удесијо кућу, ниђе у њој одуe. Сви су

бђенај прил. в. ођен.
ођести, ођедем свр. отићи, поћи, запу

прозори затворени и нема вала никаке
одуe.

2. предах, одмор. — Дај мало себе
одуе, шта си кидисо за живот.

одувријети, одуврем свр. 1. подупри
јети, упријети у врата (да ко не уђе). —
Неко је одувро ногама у врата, па не могу

тити се. — Поп Милета уђа на бедевију и

некуј ођеде.
ођогатити, -им свр. остарјети, осије
дјети. — Ништа нема грдније но ка чоек
ођогати. Ко се гођ родијо та ће и ођогати
ТИ.

оживинати се, -ам се свр. разбољети

да уљежем.

2. изазвати бол, надражај, пренијети
бол на другу страну, супротно од надра

жаја. — Забоље ме у врат, па одуврије у
мозак, мишљак нећу ни данути.

iодука ж одвика, одуча. — Код вука не

се од тешко изљечиве болести. — Оживи

нало ме мајчино млијеко, ако ћу заложи
ТИ.

öжица ж 1. кашика од метала. — Ра
није нијесмо имали ожице, ково што сад

ма одука. Тежа је одука но обука.

имамо, но смо иг градили о дрвета.

одулићати, -ам свр. посисати, одоји
ти (из вимена, дојке). — Пуш јање нека

2. средишњи дио између груди и трбу
шне дупље. — Забољело га је нешто на

мало одулића па га одлучи.

сред ожице.
6. и 24Cичица.

в. дулићати.
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bжичица ж в. ожица.
ожуљ узв. оном, за имитирање звука
(шамара, камџије и сл.). — Није лако тр

пљети кад почне: ожуљ, ожуљ! Увати оно
дијете па по њему ожуљ, ожуљ
ожуљегати, -ам свр. дићи у игри на
коцку, опљачкати. — Прода вола па га
Грацки калцакани увукоше у коцку и ожу

љегаше му сваки динар. Неко га је ожу
Ље ГО ДО ГОЛе КОЖе.

öжурнути, -нем свр. ударити, ошину
пи, ошклапити. — Поја алата, ожурну га
и стиже у Црквице прије но је сунце пре

oja, / кад ђевојка није твоја, / она има љев
ше младе, 1 на сијелу није саде.“
в. ија (2).

ојађелик м страдалник, несрећник,
ојађеник. — Шта ради они ојађелик?

bјађелица ж страдалница, несрећни
ца, јадница. — Немој цвијељати ојађели
цу, доста јој је и њенијег јада.
ојаричати се, -ам се свр. добити
акутно запаљење коже (у виду плиха)
око уста. — Ојаричо се око уста, не море
се ни насмијати.
в. изјаричати се.

ćенило.

ојевтињати, -ам свр. појефтинити. —
iозабога прил. побогу, забога. — Оза
бога, што не би косаца? Па зар озабога

Ојевтињала су шиљеж, не иду ни у шта.

Више је, болан, сад ојевтињо живот но от

нијеси чула да језа (језик) прича а гуза
плаћа (бију по њој).

прије.

оздбљ прил. одоздо. — Ништа оздољ
нијесам могла виђети шта је вамо било.
озидина ж остаци зидова од поруше

ти једно јаре. — Перока се ове године
оједнојаричила, а досле се вазда близни

не зграде. — Зјапи озидина и прича млоге

оједнојаричити се, -им се свр. ојари

Лa.

bјемчити, -им свр. обиљежити, раз

приче.

мјерити,

уцртати,

„планирати“.

—

озунђурити, -им свр. 1. остарјети,

Ојемчијо сам шуљ и са ћемо да ге шегамо.

оронути. — Ови клети живот брзо прола

Ћико је ојемчијо кожу за опанке, па ако ој
одрежи једне.
bјести се, оједем се свр. утрти се, из

зи, па чоек и не осети колико је озунђури
јо.

2. осиромашити. — Раније су лијепо
живљели, а са су озунђурили. Озунђурили
смо, па нас сад мало ко и познаје.

билати се, -ам се свр. постати неис
крен, подао, пакостан, завадљив, себи
чан. — На овом мутном времену народ се
оило и завадијо.

ујести се. — Милуша и јадуша, па ево се
дијете ојело између ногу.
в. изујести се, натријети се (II), оки
нути се.

ојкати, -ам свр. кукати, узвикивати:
„oj, oj!“. — Умрије јој дијете, па тужи и
стално ојка, ископа се.

оич м више пари волова ујармљено у
једну вучу. — Одебљо је, не би га повуко
оич волова. Упрегосмо волове у оич и из
вукосмо уз ону страну пешес шуљева.

ој узв. 1. за одазивање: ево ме. — Ма

\ojрад узв. кози да се врати. — Ојрад,
коза, ојрад! Ојрад амо, ђаво у ве!
bје узв. којим се тјера во. — Ојс, воко
мој, ојс!

Мијољка!“, а она се одазва: „Ој!“.
2. којим се исказује бол, туга, жа
лост. — Ој мене данас и занавијек! Ој ме

bјстамо узв. волу у јарму да се оркене
другачије него што је у том тренутку. —
Кад Сићо доћера до краја бразде, узвикну:
„Ојстамо, соколе мој!“, волови засташе и

не, црној друзи!

вратише се натраг.

оја узв. момка кад игра у колу. — Кад
момак заигра у колу и узвикну: „Оја!“, ђе
војке му отпљеваше: „А што вичеш ија,

бк узв. за исказивање невјерице. — Ок,
та слота а се појави, сви ће се разбљежа
ти! Ок, рђо једна, ти да ми прескочиш.

шан стави руке око уста и узвикну: „О
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ок узв. бола. — Ок мене данас и за на
вијек! Боли ме туј, ок!
bкавица ж навојница на налив-перу. —
Ко ми сломи окавицу, оковали га пасијем

се за њом окарило. Неко ми је снашу на
љутијо, па се јутрос млада окарила.
окесити, окесим свр. бити брижан,
забринут, замишљен, погнуте главе. —

веригама.
в. оковица.

Шта си окесијо, дај се мало тресни, јадо
мој!
6. ОКеfift({14.

окалапити, -им свр. ошинути, удари
ти. — Ако те окалапим овом омаговином,

окéчити, окечим свр. в. окесити.
iокештрити, -им свр. засјести негдје,

другу ћеш кајду пљевати.

окалапурити, окалапурим свр. малак
сати, омлитавити, изнемоћи. — Нешто

задржати се. — Окештријо око пријекла
да и не мрда.

сам ти окалапуријо, све мртвачки зној из

oкинути се, -нем се в. ојести се.
окланица ж мали снијег. — Иде бос по

ЛаЗИ ИЗ МЕНе.

окалачити, -им свp. I „ударити“ ка
лац, млада трава. — Око Ђурђевдана ва
зда је окалачила трава сем ове године.
II - се напасти се младе траве. — Је
су ли ти се овце окалачиле?

окланици и ено га здрав ко дријен.

окланути, окланем свр. пасти мало (о
снијегу). — Ено снијег оклано брдима. Го
ни овце у пашу, снијег је само мало окла
НО.

6. окаочити.

в. олуњити, опpлити, опрљити, опр

iоканути, -нем свp. I одморити, почи
шељиши.

нути. — Окани мало, душа ти испаде.
II — се омразити се, осјећати одврат
ност (о јелу). — Окануло ми се ступано

жито, не могу га очима виђети.
oкаочити, -им свр. в. окалачити.
окапати, -љем свр. 1. капати, цурити
кап по кап. — Леденице су рано окапале.

оклапак, -пка мокрајак, дјелић нече
га. — Узми ови оклапак коже, море ти ва
љати. Наложи ове оклапке о дасака.

оклапурити, оклапурим свр, бити за
бринут, невесео, тужан, снуждити се.
— Оклапуријо Шћепо е му је празан таку
ЛИН.

Ојужило је и ево свака стреја окапала.
2. презренути (о житу). — Немој че
кати да жита усрпе и окапљу, но иг жњи
на вријеме.
3. скапати од глади, жеђи. — Куку
мене, окапаше ми ђеца од глади.

4. чамити у невољи. — Окапо је не
сретник у тавницама овог паéег режима.

окапина ж нанос снијега изнад мје

ста на којем је неко или нешто. — Соргај
ону окапину снијега изнад врата, е ће се
некоме сручити на главу.

окапити, -им свр. наднијети, искоси
ти, учинити косим. — Окапијо си сијено
по јужној банди. Млого је окапила греда
изна саме кривине, само што се није сру
ЧИЛa.

окарити се, -им се свр, бити брижан,
тужан, снужден, забринут. — Срце му

6. ОКлеми ишли.

оклачен, -a, -o 1. који је окречен. — У
школи су оклaчене све учионице.

2. који је „ударан, ошинут“. — Отишо

је оклaчена репа, а вамо прича како је ура
дијо ово и оно.

оклачити, -им свр. 1. окречити. — Не
мам нимало клака да ОклаЧИМ Портик, Не
могу га ваког гледати.

2. ошинути, ударити. — Оклачи га ти
јем прутом, тако ти крста и славе.
оклебесити, оклебесим свр. бити сну
жден, покуњен, опустити се (о изгледу
лица). — Оклебесијо доњу усну и само
што не плаче. Нешто је оклебесијо, би ре

ко да је сисо у кобиле млијеко.
в. оклембесити, оклепесити, отoрби
10/11.
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\oклем прил. одакле, окле. — Оклем ми
паре, црњо моја? Оклем ти је мајка, бого
ТИ?

оклембесити,

оклембесим

свр.

в.

оклебесити.

оклемпити, оклемпим свр. в. оклапу
pити.

оклепати, -ам свр. отковати (о коси
за кошење). — Ојли ми мало оклепати ко
су?

в. ојемчити.

окопијерити се, окопијерим се свр. 1.
опоравити се, побољшати се (здравстве
но, физички). — Потље прележане шпањо
лице мало се окопијерила. Е, са се он око
пијеријо, ишчупо би кобили реп.
2. заимати, стећи, повећати добро. —
У потоње вријеме окопијеријо се и држи
ВелиKO ЖИВО.

в. окупијерити.

окљунити, окљунем свр. бити забри

oкорак, окбрка мокрајак од дрвета.

нут, снужден, погнуто гледати. — Гло

— Купијо сам накe окорке о штица, даће

били га овштинари, па окљунијо нос.
окобрљавати, -ам несвр. откотрља
вати (о камењу и сл.). — Не смета га па

руку.

мет, па по ваздан окобрљава камење.

Окошта идoсте у Нишић. Окошта се сва
ђате, рђаве гонила!

окобрљати, -ам свр. откотрљати,
откобељати. — Неко окобрља камен низ
влаку, умало нас не поби.

в. оиерак.

Ђокбшта прил. зашто, због чега. —

окракати, окрачем несвр. дочекива

нека, тако му (ми, ти...) треба. — Окок,

ти, угошћавати, служити. — Окракала
сам око њега годинама, па ме сад облаја
ва. Не могу више окракати око кусог и ре
патог, доста ми је свега.

тако му и треба! Окок, поганћеру један!
околаисати, околаишем свр. 1. заоби

окракање с гл. им. од окракати. —
Узалудни јој је рад и окракање, нико јој за

ћи, обићи, поћи дужим заобилазним пу

то нити знава нити узнава.

оковица ж в. окавица.
\окок узв. за одобравање у значењу:

тем. — Околаисали смо изнад села и из
бљегли заседе.

2. фиг. околишити у приповиједању. —
Причај отворено, шта си околаисо ко
мачка око вруће варенике.

околоматити, околоматим свр. обру
бити коломатом. — Како си околоматила

опанке, ђаволи се с тобом околоматили.
окомак, окбмка м 1. оно што није до
бро окомљено. — Дао ми је окомак од ур
метинова класа, па мисли да ми је спасо
ЖИВОТ.

2. мало узвишење, брежуљак, стрми
на. — Видиш ли, бона, да се нако чељаде

начугурило на оном окомку поре школе?
окомотити се, окомотим се свр. ра
спремити се, раскомотити се. — Окомо
тите се људи ко у својој кући. Неј ноћас
ић одавле, но се окомоти и да нoћимо.

окончити, -им свр. размјерити кон
цем (канапом), уцртати утврђену мјеру.

— Јеси ли окончијо јапију за кућу?

oкрачивати,

окрачивам

несвр.

в.

окракаши.

окрижити, окрижим свр. 1. одсјећи,
одрезати кришку. — Дед ми окрижи од
љеба ако је печен да ваља. Окрижи ми
једну оцапину сланине.
2. бацити некога или нешто да се

кружно покреће, закрижити. — Окрижи
Ш њим по ледини ко са каком черужином.

окрилатити, -им свp. тргнути се из
учмалости, добити снагу (као да крила
добије). — Кад је чула да јој се син врати
јо из војног стана, окрилати ко да није
ОНа.

окрњак, окрњка м оно што је крње,
окрњено. — Узми ови окрњак сапуна па се
изми, е си се вас изглибо.

окрбшњити, окрбшњим свр. 1. доби
ти велики стомак. — Што си тако окро

шњијо, побогу брате?
2. развити велику крошњу, разграна

ти се, истицати се великом крошњом (о

174

Светозар Гаговић

дрвету). — Она шљива је окрошњила, дај

Оли се она мртва тањич и мисли да је ше

да је мало поткрешемо.

ница бљелица.

окрпан, -а, -о дотрајао, руиниран. —
Богме ти је листра од) стаје сва окрпана.
\округа ж црна марама без реса, којом
се удата жена забрађује, убрадач. —
Нигда се та друга није забрађила ни вре
цулетом, ни велом, но каком округом,

што није ни за шта.
округалац округалца м онај који је у
виду круга, округао. — Сва му је имовина
један мали округалац земље испот куће.
окршак м мали крш. — Напасле су се
овце око окршка, па кукуријечу.

олуњити, олуњим свр. 8. окланути.
ољенак, -енка, -енко лијен, спор,
тром. — Није она оЉенка, но пржећа ми
МО СВаКОГ ЖИВОГ.

омагањити, -им свр. лоше урадити. —
Шта гођ узме у своје руке све то омагањи
и бестрега.

омаговина ж подуже дрво, дебљи
прут. — Нудер ми ту омаговину. Удри то

јуне каком омаговином, да се тудајне ко
ЧИ.
6. Atala O 814 Hći.

в. окршањак.

окршањак, -њка в. окршак.
окуљати, -ам свр. добити куљу, по
стати куљав, трбав. — Čкуљб КО СТСОНа
крава. Окуљб, па не види од дроба ни ку
дијен краче.
в. окуљатити.

окуљатити, -им свр. в. окуљати.
окуп м 1. скуп, састанак већег броја
људи ради договора, дискусије и сл. — Ка
кав је оно окуп испре школе?
2. фиг. онај око кога се окупља својша
(обично родитељи, виђени људи и др.). —
Мајко наша, наш окупе, ка те неста, све
нам неста. Сердар је бијо окуп у селу и

омакнути, омакнем свр. отићи пода
ље од мјеста на ком је неко, одмакнути,
измакнути подаље. — Богоми су коњани

ци омакли испре вас за сат и ооо!
оман, омана м (л. inula helanium) биљ
ка са јаком апотропејском моћи чији се
коријен ушива дјеци у појас, коњима у
хам, стоци се даје у со и сл., употребља
ва се и као чај против кашља, пантљича

ре, свраба а чобани упоређују овна под
чактаром са оманом пјевајући: „Ој ова
не, мој омане, Ломан, оман о гигоман, /
чактар звекну, овца блекну, / оман, оман
о гигоман, /ој оване котомане.“
омањак, -ăка м парче, дјелић, мрвица.

племену.

окупијерити се, окупијерим се свр. 6.

— Сломи се они несретник низ греде и од
НbСГа Не ОСТА НИ ОМа НБКа.

окопијериши се.

Ђкуч ж стрмен којом пролази пут са
више кривина, окука, вијугави пут у
страни. — Одмарасмо у окучима, кат по

ред нас протутње вук, има ко брав.
оландати, -ам свр. појести. — Олан
даће све што му се да, само нек огладни.
оледити се, оледим се свр. 1. охлади

ти се, расхладити се. — У, ова ти се кле
та цицвара сва оледила, неће нико од ње

омаћати, -ам свр. обољети од маће,
пламењаче (о житу). — На овом пасем
времену и жита омаћаше, неће бити ни
ручка.
в. маћати.

омаштрачити, -им свр. 1, ошамари
ти, ударити, ошинути. — Бљеж отале
док те нијесам омаштрачила овом омаго
ВИНОМ.

2. појести мало и на брзину. — Јуче
жвакнути.

2. фиг. лоше се оженити или удати.

смо с ногу нешто омаштрачили и више

— Није се оженијо, но оледијо, куку му ко

ништа нијесмо стављали на уста.
омéчити, -им свр. 1. омекшати, смек

e!

блити се, олим се несвр. Зорити се,
дичити се. — Оли се ко свитац с ГУЗИЦОМ.

шати. — Овлажи љеб нек мало омечи.

Подгрија питу и омечи.

Из лексике Пиве (село Безује)
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2. ојужити, отоплити. — Дако данас

онеклен прил, однекуд. — Онеклен га

мало омечи, не море се трпљет ова сту

ђаво нанесе, па се ш њим заговорик. Бо
лес онеклен наиђе ко на коњу, а отиће ка

ДCH.

3. бити попустљивији, предусретљи
вији, попуштати у свом тврдом ставу. —
Трговци су, мешчин, мало омечили. Кад

смо увече просили ђевојку, нијесу сhели
ни да нас чују, а ујутру омечише.
омисити се, омисим се свр. замисли
ти се, бити брижан, сјетан, нерасполо
жен. — Бије га сто грднијег јада, па није
чудо што се омисијо.

омјерати, омјерам несвр. 1. мјерити,
узимати мјеру. — Добро је, шта му толи
ко омјераш рукаве.
2. посматрати некога, процјењивати

на пужу.

оничас прил. онај час, одмах. — Све
кар оком, а снаја оничас — скоком, Бог је
поживијо ка је нака.

бно зам, у погрдном значењу за неко
га. — Оно би ишло без гаћа кроз село,
каке је памети. Дигло се оно да соли љу
ДИМа Памет.

оногај зам, оног. — Сачувај ме боже
оногај зла. У оногај пожмирепа вазда до
бро роди раж.

онођен прил, ондје. — Онођен сам на
бро велику киту јагода. Онођен смо се ту

га. — Омјера га и ћути. Омјерала је не

рали камена с рамена.

омјерала је, што јој је ту јој је.

оноишан, -шна, -шно који је мали,
омањи. — Ја сам оноишан почо чувати ту

\омраз м мржња, омраза. — Нема ни
шта теже од омраза. Омраз је голема љуц
ка болес, којој нико досле није доaкo.

Омразан, -зна, -зно омражен. — Оста
ла је ријеч: тешко јадну и омразну.
iомраморити се, -им се свр. бити оса
мљен, ћутати. — Најтеже ми је љети ка
сви оду на рад, а ја се вође осамим и
омраморим ко студени камен.

ђу стоку и ево ме здрава и весела.
lономо прил. онамо. — У оном виру
oнoмо има пастрмка ко жутијег мрава. Ка
ка је то граја ономо?

онбнђе прил, ондје. — Ононђе је бук
нула вода и (з) земље. Нашо сам дуванску

кутију ено ононђе.
онудар прил. онуда. — Онудар је било

iомрс м мршење. — Сиротиња нема
омрса сем за славу и свадбу.
bмудина ж дио око мошњица. — Обу

траве до кољена. Никад онудер није било
јагода.

ла опанке од сивоњине омудине па поска

имаше доста мљечике, Слазили смо низ

кује.

оно точило онударке.

онударке прил. онуда. — Онударке

омуњити, омуњим свр. 1. ударити му

онудијен прил. онуда. — Онудијен, по

ња, гром. — Ђе муња омуњи, ту трава не
ниче. Само што је крено про једне влаке,

онијем превијама, има кремењача колико
Te BOJEa.

в. онудијер.

загрмље и муња га омуњи.

2. фиг. урадити брзо, спретно, добро.

онудијер прил. в. онудијен.

— Жетелице пожњеше жито и све омyњи

онча ж. омча. — Она је ставила ончу

ШĆ.

око врата чим се за њега удала.

онакниче при. в. овакниче.

ондале прил. оданде. — Ондале је бав

оњањ узв. кози да се врати. — Оњањ,
коза, онањ

Ка а НС ОТаЛС.

Ђндарке прил. онда. — Ондарке си ми
рекла да ћеш ми убрати уликов прут.

бнђенак прил, ондје. — Онђенак изми
ље зелембаћ и шмугну у зид.

бње прил. ондје. — Ено оње, испод
оно (г) камена, извире ладна вода.

Ђп узв. при замаху. — Миле узвикну
„оп!“ чим баци велики љиљак на врсије
На.
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бп узв. при скоку, замаху и сл. — Ан
тоније никад није бацијо камен с рамена
што није узвикнуо: „бл“
Ђпажан, -жна, -жно који благовремено

и опељешише до коже. Млоге је опеље
шијо, али му доакаше.

опази (о псу). — Имамо опажна и преопа

зити, обузити. — Три пута мљери ако ми
слиш да се опељиш. Опељила ми је капу

ЖНа ПСa.

опалит, -а, -о љут, нагао, пријек. —

в. опељушити, пељешити.

опељити, опељим свр. омањити, су

љачу.

Од опалита чоека море се чуват, а од под

опељушити, опељушим свр. в. опеље

мукла тешко.

шити.

ôпалица ж. она која је љута, нагла,
оштра на језику. — Богоми је и она опа

Ово дрво је оперо. Издвој побанди те опе

лица, којој и мајка.

ре штице.

опер, -а, -о који је крив, искривљен. —

öпалич м жега, оморина, старина. —

bперак, -ерка м в. окорак.
iопет узв. коњима у вршају да се окре

Завладо је накав опалич, све спржи.

опанчар, -ăрам калуп дрвени за опан
ке. — Овом опанчару има сто година и мо
ре бити још која.

ну другачије него што су у том тренут
ку. — Опет, маљи, опет! Кад коњи у врша
ју привију уже око стожера узвикне се:

опанчара жигла за израду опанака. —
Ево ти једна опанчара, ваљаће ти. Ђе ми

„опет, опет!“, коњи се окрену на другу

затури ону опанчару?

мотавајући и замотавајући уже.
опећак м мало улегнуће у греди, пећи
ница. — Склонијо се от кише у опећак и

опарлаисати, опарлаишем свр. удари
ти, ошинути. — Опарлаиса вола дренови
јем вологонцем, па му скочи пожилица

страну и наставе трчати по вршеници од

куња.

низ рбат.
опартосити, -им свр. 1. упутити за
мјерку, осудити, приговорити, рећи. —
Тако ме је опартосила, да нијесам умијо

опизмити се, -им се свр. постати па
костан, зао, завидљив. — Опизмијо се и
опакостијо, па од) злоће и сам себе поје
ДC.

бекнути.
2. ударити, ошинути. — Ако те опар
тосим по туру, ватаћеш се за њ док си
ЖИВ.

опачило с мржња, злоба, неслога,
распор, раскол. — Неко је унијо опачило
међ људе, траг му се утро ко шаренијем

в. пизма.

опијушкати,

Ђпачке прил. наопачке. — Обо чарапе
bпаши узв. воловима у јарму да
„окроче“ (око онога што треба да се
прикачи ради вуче). — Ај опаши, соколе!
Опаши, опаши, воко!

Ђпе прил. опет, поново. — Ено опеко
коши напале на простирала. Он ће опе да

свр.

покрасти,

-

опити, опијем свр. 1. окренути на

КОЊИМa.

опачке а иде да проси ђевојку.

-ам

опљачкати. — Вазда су вољели да другог
опијушкају, мало им било црне земље, па
се немали ђе укопати.
в. пијушкати.
личје споља, преврнути, изокренути. —
Напила се пљандура, па опила капутину и
онако пљано понавља: ко пије и напиће
Се!

2. открити карту да се види (о кар
тању). — Подијели љуцки те карте, пола
си иг опијо!

опитурати, -ам свр. премазати бојом,

ради по свом.

обојити. — Да немаш мало питуре да опи

опељешити, -им свр. узети џабе,
опљачкати. — Засретоше га на срет пута

турам они клети баул”
опкучити, опкучим свр. в. овкучити.

Из лексике Пиве (село Безује)

оплинути, -нем свp. истопити се бр
зо (о снијегу). — Паде мали снијег и брзо
оплину. Чим грашну сунце снијег оплину.

опљуснути, -нем свр. ошинути, оша
марити (обично и с једне и с друге стра
не). — Опљусни га, аманати Божи, па ће
мање нагуђивати.

опоганити се, -им се свр. обавити ве
лику нужду (о дјетету). — У, ево се дије
те опоганило у сре сриједе коћете, дај га,
јадо, очисти.

iопрденб пуце изр, што је сувишно,
безначајно, до кога нико не држи. — Не
пита се оно ништа, то је опрдено пуце у
рођи.

öпрежина ж 1. попруг, колан, појас од
седла, самара. — Притегни му побоље
опрежину, е ће ти товар на кљусету кри
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ми мало опростити завој око руке, не уми
јем ти казати колико ме стеже.
опрућити се, -им се свр. испржити
се. — Прикупи ноге, шта си се тако опру
ћијо! Опрућила се пуста, љевша је о сун
IЦа.

опршељити, опршељим свр. в. опрли
tПи.

iопсигм плод, сјеме бијелог јасена. —
Окитила се гране опсигом, би реко да су
се по њима излегли пљевчићи, репићи.
в. пијевац.

опувати, опувам свр. фиг. појести. —
Говеда су опувала све што сам им метно.

Да су гладни опували би и пошљедњу мр
вицу.

bпузлити, -им свр. овлажити, пусти
ти влагу, откравити се. — Јутрос бијаше
смрзло и чим отопли одмак опузли. У ку

вати уз окучи.

2. кецеља. — Опасаћеш ти опрежину а

ћи му опузли зидове од влаге и у тој му
ТЉежИНИ ЖИВИ ГОДИНа Ма.

се ожениШ, ПОПаЗИ што ти кажем.

3. фиг. онај који је тром, лијен. — Нај
мик наку опрежину, па први дан сигура

два брава.

опречавина ж исјечена кожа у каише
за пријечање опанака. — Да немаш мало
опречавине, оћак да испријечам наке тра
ње опанака. Ова опречавина је од говеђе
КОЖC.

опречаница ж в. опречавина.
опрзнити, опрзнем свр. нехотично

bпутан, -тна,-тно хитар, живахан. —
У нашем селу нико није опутни од Марка.
Свако му је дијете опутно.
опутњак м опанак преплетен опу
том. — Обула опутњаке па иг загледује.
У потоње вријеме извикоше шпагајлије
умљесто опутњака.

опуча ж. сатирање у раду, напоран
рад. — Ћускијање је једна велика опуча.
Није то рад ко и други рад но црна и жа
лосна опуча.

пробушити желудац или цријево (кад се

коље стока). — Ето, ђаво се усро, забора

iопучити се, -им се свр. 1. добити ки
лу, окилавити се. — Само што сегну да

вик да прометнем узо кроз летњак, па

опрзник сву лубину од јањета.
в. прзно.

опpлија ж снијег који је мали, прљуг.
— Брзо ће се истопити ова опpлија.

опpлити, опpлим свр. в. окланути, по
прлити.

опрљити, опрљим свр. в. окланути,

ишчупа камен, опучи се.

2. радити напорно, сатирати се. —
Опучијо се радећи за другог, па му сад то
нико и не познаје.
3. откачити се, одломити се, отисну
ти се, склизнути се. — Опучи се камен из

греде и откобеља право у ријеку.
4. фиг. преждерати се, прејести се.

пропрљити.

— Опучили смо се једући ране од) сваке

опростити, опростим свр. учинити
лабавијим, олабавити, опустити, попу

врсте.

стити што је притегнуто. — Опрости
Зекоњи тељиг, млого си га притего. Ој ли

Дара оћаше да унуку пљевуши: „Шетала
шетка, орагерска, на букову листу, лис се

ораг м (л. Juglans regia) орах. — Баба
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провали, баба се помами, сву ђецу помла

ти, само моје дијете остави.“
брагов, -а, -о који је од ораха, орахов.
— У пјесми: „Мој драгане, орагова грано,
/ још се мене удавати рано, / мој драгане
цвијете у гори, / брзо дођи па ме разгово

pи, / брзо дођи па ме разговори, / остали
ти пусти твоји двори.“
öраговина ж дрво ораха. — Направијо
дуванску кутију од ораговине.

брад узв. кози да се врати. — Орад
амо, орад Орад, мала моја, орад!

в. орјад.
оранчити се, -им се свр. ојагњити се

6. рожац.

орубан, -а, -о који је изрован, изду
бљен, избраздан. — По зидовима од) собе

вас клак је орубан.
освакле прил. одасвуд, са сваке стра
не. — На пазар се бијаше освакле окупијо
Грдни народ.

освитити, -им свр. опточити концем,
чохом, свилом. — Освитили му џамадан
позлаћенијем концем, па се у њему коко
ти ко паун.

освићен, -а, -о који је обрубљен сви
том, чохом, концем. — Чувај то освићено
одијело за излаз.

прије уобичајеног рока. — Бљека се рано
мрка, па се оранчила међ првијем.

oсебе прил. од самог себе, у природи

брда узв. којим се тјера ован. — Орда

ствари. — Осебе су јој ђеца злорана. Мр
шав је осебе.

гриве, орда! А орда, соколе мој!

осевапити се, осевапим се свр. учини
ордакнути, ордакнем свр. потјерати
oвна узвикујући му „орда!“. — Умијеш ли
ти ордакнути или не?

орезилити, орезилим свp. изложити
ружењу, критици, срамоти. — Орезилијо

ти севап, добро дјело. — Осевапијо си се
ка(д) си наранијо гладне. Ако мислиш да

се осевапиш помози ону несрећну удови
цу и јадовицу.
\осијек м ивица, руб. — Ну, нејли по

га је и пред селом и пред племеном.
правити та осијек от котла, видиш ли да
в. резилити.
се вас потковрно.

орепак ж окрајак. — Узми евови оре
пак љеба, шта ће ти та дуса. Наложи на

осилетити, -им свр. ошамарити, уда

ватру ови орепак даске. Кад развијамо

pити пљуску по лицу. — А, што нако оси
лети оног тужног рајетника, јуначино
љуцка, рече баба и пљуну.

жито на гувну, па ону тањич што вјетар
однесе подаље од пуног зрневља, назива

се орепак, разумијеш ли или не.

oсичијати, -ам свр. претрпјети много

орепица ж в. орепак.
opиз ж фиг. облик украсних шара при

нервозе, брига и сл. — У пјесми: „Мене

плетењу. — Исплела сам вањелу на ориз,

мој драгане, мој коншија, / што ме тако

ваља стотину динара.

\opјад узв. в. орад.
орлић, орлића м назубљени дио граба
ља. — Бијаше кум Шурко затаслачијо на
ко дрво за орлић. Сломик орлић по сре

мајко осичија, / прва љубав и кончија, /
oсичија?“
iоскоке прил. скачући, с ноге на ногу.
— За тако младе и здраве оскоке је одавле
до Жабљака. Оскоке је стигла у Зукву.

осланица ж мала слана. — По нугло

орожак, -шка мрошчић прирастао уз

вима бијаше јутрос мало осланице. Ђе
ћеш бос по тој осланици?

рог. — Донеси ми шегу да ошегам орожак
Гриваљу.

дак. — Ослачала му се туђа мука. Ослача

сриједе.

орожити, орожим свр. обољети у очи
навлачењем криласте навлаке (о живо

ослачати се, -ам се свр. постати сла
ла му се грушавина.

тињама). — Орожи ми кљусе, нагрди ме

\ocле прил. од сада. — Осле ћу и ја дру
гу пљесму пљевати. Што је било досле,

грдом.

неће осле!
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\осмоке прил. помало (о смоку). —

остојбаша м косац који се налази на

Осмоке, снашо, са скорупом, осмоке!

зачељу мобе. — У пошалици: „Здрав ко

осовати, осујем свр. опсовати, нару
жити. — Ја никога нијесам ни криво по

збаша, /ђе си остојбаша, / коси брже, 7 ко

ГЛСДаЛа а КаNIОЛИ ОСОВаЛа.

осоврљати, -ам свp. исплeсти како
било. — Осоврљај ми један шал, уши ми
опануше о зиме.

осбњик м осојна страна, осоје. —
Преобишла сам све чечаре и осојнике, а
ждријепца нема, па нема.

бсока м сок који се циједи (о сиру,
скорупу, месу), вода која се лучи из ђубре
та. — У јесен би заклали вола и месо би
држали у осоки док је добро не упије. Од
јажи ону осоку испод бањине, не море се
од ње проћи.

bсолак, -блка м осољај, онолико коли

збаша те стиже!“

остpижак, -шка м остатак, дио неке
цјелине. — Упандpчијо остpижак кажипр
ста па њиме пријети.
bсукм подуже дрво, батина. — У ру
кама имаше дрвени осук. Ћуту, џенабету
један, док те нијесам врезнула овијем осу
КОМ.

осукати, осучем свр. 1. одмотати,
размотати. — Ко је засуко, нека и осуче.

Умотало дијете пређу, па је једва осукак.
2. тјерати осуком, гонити. — Узо на
кав кеп па осуко овце, оће да иг поломи.

осумице прил. отприлике, неглетке,
насумице, одока. — Боље да измљеpимо
ово жито, но да осумице нагађамо.

ко је потребно за једно сољење јела. —
Потрошила сам сву со, немам више одј
ДВа ОСОЛКа.

6. осољај.

\ocољај м в. осолак.
iосрати, осрем свp. I фиг. родити. —
Осрала га је, па се сад ње стиди, pђа га
убила. Не слуша ме ни дијете које сам
ocро, а не туђе.

П — се оставити, напустити некога,

нешто. — Сва се својта осрала од њега, па
сад живи у једној јатари. Неко усеко два

осунути,

осунем свр.

1.

одлити

течност. — Осуни мало воде из котла,
виш да прелијева.

2. просути, засути (о житу и сл.). —
Кад насијеваш жито осуни што више кра
јевима њиве.

осуручити, -им свр. пустити бистру
жућкасту течност, сурутку (о млијеку).
— На овој живој ватри осуручило је кисе
ло млијеко, ево поглај.

bсути, оспем свp. I 1. просути, рас
плести оплетено. — Обузик грло от чара

шуља и од њиг се осро.
пе, па га морам осути.

в. одасрати се.

осред предл. од средине, са средине. —
Пођи осред средине ливаде, па раскоси.

2. фиг. намножити се, посути, рађа
ти једно за другим (о дјеци). — Осула га
ђеца, па нолику ђаму није лако ранити.

остановити се, остановим се свр. на

П — се просути се, исхабати се, рас

станити се. — Какав си, ниђе се не оста
новијо, но ти свукуј било тијесно.

пасти се. — Све су ми се љесе осуле, мо
рам иг поплес. Осо се котар са јужне стра

остароковити, -им свр. бити под

НС.

роковили, нијесу поткивани од) Спасов

oćеверити, оčеверим свр. осјеверити,
преовладати сјевер (о времену). — Оćеве

ДаНа.

pи, па кише одмак престаше.

старим потковом. — Коњи су нам оста

в. старокован.

oćенавити се, оčенавим се свр. натру

Ђстви ж мн. гвоздене бодље које се

нити се трином, труњем од сува сијена.

мећу телету на њушку да не посе краву.
— Метни теладима остви, па иг слободно

— Очисти се, вас си се оčенавијо.
oćepāвити се, оčеравим се свр. умаза
ти се сјером (жућкастоцрвеном маше

пушти нек иду куд оће.
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ријом која љети настаје и задржава се у
овчијој вуни). — Стриго је овце, па се чи
тав оčеравијо.
oćећати, осећам несвр. 1. осјећати. —
Одавно осећам велике болове у крстима.
2. наслућивати, предосјећати. — Оće
ћала сам да међ њима има неки распор,
али нијесам ни у сну вљеровала у оно што
иг одведе злијем путем.

bćећи, оčечем свр. 1 одсјећи (нешто).
— Оćекли смо они велики јасен испред
старе куће.
2. исклијати, изнићи. — Усијали смо

Noте узв. којим се коњ тјера. — Оте,
вук ти просо цријева! Оте амо!
\оте (2. л. мн. импер.) ходите. — Оте
вамо да се поиграмо. Ану, ђецо, оте да
вам бака да мазу.

iотел м хотел. — Заноћисмо у један
ОТСЈП И НСКИМ

је аЛАЛ

ОНО ШТО СМО ИМ ПЛa

ТИЛИ.

oтeљeница ж крава тек отељена. —
Јеси ли ишта метнула отељеници?

отећ, отећа, отеће који се опорави, от
ме. — Јечам је отеће жито, само нек му
мало налије. Млад је и отећ, дако брзо

кумпијер нема неђељу дана, и ено сваки је
oćеко.

3. рећи нешто оштро, реско. — Оćече
му брк у брк и он ућута.
bćечито прил, оштро, одсјечно. — Кат
прича, прича оčечито.
отаманити се, отаманим се свр. на
станиши се, улогорити се. — Ено дошли
гурбети и отаманили се у сре сриједе Ма

оздрави.

отиднути, отиднем свр. отићи. — Не
мој ти отиднути без мене, тако ти Бог по
МОГО.

bтјесак, -ска, -ско који је тијесан,
узак, тјескобан. — Он је отјесак чоек, па
полако ш њим. Његова кућа је отјеска.

отканути, -нем свр. одлити течност.
— Ако ти је препун саплак са водом, ти

гарина дола.

\отанко прил. у малој количини, недо
вољно, мало. — Отанко вечерасмо, ћико,
отанко. Ове године смо отанко са бијели
јем мрсом.

откани коју кап.
отканчелати, -ам свр. одмотати пре
ђу са канчела. — Ко је ово отканчело, ж
ђаволима у колу игро!?
8. Канчелаши.

Ђтање прил. в. отанко.
отапавити, отапавим свр. постати
несавитљив, нееластичан, крут. — Ота
павиле јој руке, па не море да увезе конац
у иглу.

отка-себе прил. одавно, ко зна откад.
— Отка-себе чекамо брашно из млина.

откеречити, откеречим свр. одломи
ти, одљуштити, одврнути (о дрвету). —

iотарак, отарка, г. мн. отарака м уга
рак. — Запрећи неколика отарка у ту ва
тру и нек тињају. Удри је тијем отарком,

Паде велики снијег и откеречи двије гра

соли ти!

ловаши,

Не С ОНе ВСЛИКС ШЉИВе.

откијати, -ам свр. одлежати, одбо

\oтарасан, -сна, -сно који добро служи

трпјети
посљедице,
„отпагати“. — Откијо је за све оно што

намјени, који на вријеме завршава посло
ве, уредан. — Имам шпорет отарасан, не

је урадијо. Иде бос по снијегу, а не зна да
ће једног дана све то откијати.

ма збора! Зага је отарасна жена.
отатулати, -ам свр. отићи, одлутати.
— Ђе отатула дијете, Бог ти на помоћи?
отворизати, отворижем несвр. стално

ти, издвојити (обично јагњад из оваца).
— Откиткајте јањад од оваца и ајте да ру

откиткати, -ам свр. одлучити, излучи

Чам О.

отварати-затварати, „шклапирати“ (о

отклаптати, -ам свр. отићи, отпјеша

прозорима, вратима и сл.). — Ђеца отво
рижу па не море ова клета соба да се за
грије.

чити (обично дуго). — Некад је јао најбо
љег јаићака, а сад отклапта пљешке.
6. Клаштати.

Из лексике Пиве (село Безује)

отклапусати, -ам свр. отићи, одлуња
ти. — До мало прије ту је сидијо они лу
њо, и куд отклапуса, враг му га зна.
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отолити, отблим свр. отоплити. —
Било је млого ладно и ево мало отоли. А
отоли, дођи мало амо.

отко прил. откад, откако. — Није та

oтoнтати, -ам свр. 1. исплeсти, окрпи

ког чуда настајало отко се зна за ови сви
јет.

ти, опpијечати како било. — Оћак да
отонтам приглавке но ми се неђе игле за

откобељати, -ам свр. откотрљати,
скотрљати. — Откобељо се један велики

турише.

2. одвезати, одријешити, одмотати.
— Не могу ову мртвоузлицу никако отон

камен с вр вра Обле главице.
TaTIИ.

в. окобрљати.
открати, -ам свр. 1. одвојити дио од
цјелине, одбити, одвалити, одломити. —
Морешли открати чвор од) тог балвана?

2. прећи, препјешачити. — Они су от
крали до у Комарницу. Војска је одавно
открала до Гацка.

откратуљати, -ам свр. отићи полако,

6. отпенџати.

отопрачити, -им свр. засјести. — Иди
кући, шта си ту отопрачила! Отопрачијо у
туђој кући ко да му је бабовина.
отбрбити, отбрбим свp. снуждити се,
покуњити се. — Оторбијо ко да су му са
мљели све кости у Мљешини.
в. оклембесити.

лагано. — Док он откратуља до у село,

\oтоташан, -шна, -шно који је позама

сунце ће преćенити.
открмељати, -ам свр. отићи покуње
но, одлутати. — Ђе открмеља оно дијете,

шан, гломазан, одебео. — Ототашне жене,

знаде ли ти? Ништа не знам куд открмеља
она крмељуша.

открнџати, -ам свр. однијети. — Је
два сам открнџала аљине до кућаре.

кукали га јади! Сашијо ми је ототашну ка
баницу.
в. отуташан.

отпагавати, отпагавам несвр. трпје
ти, осјећати посљедице, одболовати. —
Живљела је јадно и жалосно, па сад) све
Те НСВОЉС ОТПа Гава.

открочити, отркочим свp. супротно
од закрочити.
в. закрочити (1).

открпељати, -ам свр. отићи лагано,
отићи са напором. — Све каже: боли ме
вође, боли нође, а ено открпеља про
ждријела. Они крпељ открпеља да пласти.
в. крпељати (1).

отпалакарисати, отпалакаришем свр.
скинути уже којим је товар на коњу при
чвршћен. — Прво се товар отпалакарише,
па се онда отовара, незнанијо једна.
в. пала карија.

óтпанути, -нем свр. отрчати, отићи,
тркнути. — Ану, дијете, отпани часком
до колибе и донеси једну боцу воде.

откукљати, -ам свр. откачити не

отпањити се, отпањим се свр. отуђи

што што је закукљано, закачено, спојено

са куком или на други начин. — Ну нејли

ти се, отпадити се. — Нас двоје старо
вијемо се на имању, а ђеца, ко и свуда, от

откукљати куку, виш да се закачила за

пањила се и не ају за нас.

жијоку. Пас се закукља са кучком и ника
ко да се откуКља.

откулачити, -им свр. откачити, од
везати, одврсти. — Дај, мој Муро, отку
лачи ми влачег од) те крље.

ото прил. од то, од толико. — Не мо
ре бити паметније дијете ото година. Ото
доба се не креће на пут.

6. Ошвањити се.

отпедељати, -ам свр. отићи корачају
ћи стопу по стопу. — Коишно је и отпе
деља да повратијањад.

отпенџати, -ам свр. в. отoнтати.
отпишманчити, -им свр. отићи, одју
pити. — Бијагу трговци заказали пазар, па
кад виђоше да су сељаци закpутили са ци
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јенама, нешто се здоговорише и отпи

шманчише без ријечи.
отплeати, -ам свр. одгегати, једва
отићи. — Уморни су и једва отплeаше ку
ћи.
6. Плеати.

отплећати, -ам свр. одмотати то
варнину којом је коњ потплећан. — От
плећај ту кобилчину и пушти је нека гло
ђе.

отpлити, отрлим свр. разићи се. — Не
гурај се, но сачекај мало док неће ли отр
лити ова гужва.

loтрбв ж фиг. јело, пиће. — Узми од)
те отрови, ако ти се не гади. Јеси ли јео
каку отров“?

отромбољити, отромбољим свр. 1. по
стати млохав, млитав, опуштити се. —

Подвољак му отромбољијо и све шеледа
ТаМО-а МО.

в. потплећати (I).

отпошити се, отпошим се свp. скину
ти мараму, убрадач, или какву повеску са

2. фиг. снуждити се, бити забринут.
— Пропала му апелација и ено отромбо
љијо ко да му је дошо смак.

главе. — Оба око изгореше од врућине, а

отртешити, -им свр. отићи гегајући

она неће да се отпоши.

се. — Ђе ли је отртешила она куропалина?

отпрвашњи, -а, -е који је ранији, не
кадашњи. — Отпрвашњи људи били су
млого поштенији.

отпрве прил. од прве, из прве. — Вук

отсегентати, -ам свp. секати, носити
са напором, однијети нешто што је те
шко. — Кад) сам дошла да јој помогнем
однијети жито, она бијаше све отсегента

сан нам отпрве пребаци камена с рамена.
Лa.

Амбарну и отпрве нађе прстен.
в. отпрвице, отпpвке.

отhурдити, отhурдим свр. отићи. — А

отпрвице прил. в. отпрве.
отпрвке прил. в. отпрве.
отпрђети се, отпрдим се свр. остави
ти, напустити некога, нешто. — Та се

je oćетијо да му гори под ногама, одмак је
отћуpдијо.
Ђтуј прил, отуда. — Чује се отуј неa

давно отпрдијо и од) дома и од рода.

отурак, -уркам оно што је за одбаци
вање, шкарт. — Изабро је за себе најбољу

в. отпрднути се.
отпркендати, -ам свр. причајући оти
ћи. — Сад је бијо туј и некуј отпркенда.

в. пркендати.
отпрнути, отпpнем свр. одрасти, оја
чати, осамосталити се за живљење. —

Ca(д) су му ђеца отпрнула, па је мало по
чино. Кад мало отпpне вратиће ти мило за
драго.

кав тутањ. Отуј пири неака вљетрина.

јањад, а њој дао отурке.

iотуташан, -шна, -ШНО 6. опио шашан.
отутке прил, отуда. — Ено отутке
улеће вук у сре моијег оваца.
отуцати, отуцам несвр. сисати млије
ко (ударајући њушком у виме). — Одлучи
јањад из оваца, да не отуцају оне скубе.
\оћ узв. кози да се врати. — Оћ коза,

iотпpнути, -нем свр, одморити, пре
оћ! Оћ, бара моја, оћ!
дахнути. — Што си кидисо са копањем,

бћо монај који све хоће. — Ако неће
отпрни мало,

отприути се, отпрнем се свр. в. отпр

нећo, оће оћо. Подај ти то оћу, па ће он
све покркати.

ђети се.

öтресит, -а, -о који је хитар, жива
хан. — Она је отресита и дамарли жена. У
тој кући нема отресита створа.

отpзлити се, отрзлим се свр. ојагњи
ти се касно. — Калоперка ће се отрЗЛИТИ
око Спасовдана.

\оћук м погрд. за очух. — Јеси ли ћук
или оћук? Јесам борами и ћук и оћук.
оцавуњати, -ам свр. одлутати, оти
Ђи, ићи којекуда. — Оцавуњо је некуја је
сунце грануло.

6. цавуњати.

Из лексике Пиве (село Безује)

оцапарити, -им свр. одрезати, осјећи.
— Оцапари ми један брупац сланине, ва
зда је имо!
в. оципарити, оцатити.

оцапина ж комад, парче (о храни). —
Имаше у торби руку љеба и једну оцапи
ну меког сиpa.

оцапити, -им свр. в. оцапарити.
оцегељати, -ам свр. отићи причајући,
галамећи. — Сад је оцегељо про тијег
страна.

в. цегељати.

оципарити, -им свр. в. оцапарити.
очавељати, -ам свр. отићи причајући
углас. — Пред) саму ноћ очавеља према
колибама.

183

нема среће. Оћак од овије очинака да ис
плетем које уже.

очинкан, -а, -о који је оглодан, очуп
кан. — Очинкана је свака травчица од цр
не земље. Шта ће ми очинкано плеће.

öчинкати, -ам свр. оглодати, очупка
ти. — Очинко мал сваку травчицу, нема
вала ни зуботке.
6. ОчинКОлиши, чинкаши.

iочинколити, -им свр, в. очинкати,
ЧинКОлити.

\очит, -а, -о виђен, изгледан, наочит. —
Има крупну и очиту шћер. То је очито
младе, узалуд не стано ни на студени ка
IMeН.

bчкинут, -а, -о који је отворен, од

6. Чавељаши.

шкринут. — Кад) смо прошли поред ње

\очајлије ж мн. наочари. — Нудер ми
те очајлије. Сломик очајлије и сад) сам
ко ћорав.
в. очарлије.

очандрљати, -ам свр. 1. остругати,

гове куће, бијагу му очкинута врата.
очкинути, очкинем свр. отворити,
одшкринути. — Очкини врата неће ли
уљегнути ова јадна пилад.

очоктан, -а, -о који је оглодан, изли

скинути нешто са неке површине. —

Очандрљај ту таву и поједи гребе.
2. попластити камениту ливаду. —
Једва сам очандрљала оно мало откоса у
Кремењачи.
в. чандрљати.

очаплити, -им свр. откинути, очуп
кати, очупати тргајући. — Ко је вако
очаплијо ове кости, пос му његов”

зан, омршао. — На очоктанијем веригама
крчкаше, у старом бакрењаку, купус са
МССОМ.

очоктати, очокћем свр. 1. оглодати.
— Баци те кошчуpине, вала си иг очокто.
2. дуготрајном употребом, трењем и
сл. оштетити, излизати, изгристи. —

Очоктала му се она јадна белеђија и неће
да купи нову, прнем му у ћесу.

6. очоплиши.

Ђчарлије ж мн. в. очајлије.
очеврљити, очеврљим свр. откинути
заврћући, одврнути. — Увати кокош и
очеврљи јој шију. Како је овијањац оче
врљијо рог?

3. веома измршати, ослабити. —
Очокто му се врат, ко да је сушен на чер
јану.
8. ОчОпати.

очомити, очомим свр. 1. окомушати,
окорубати, огулити. — Набро пуну врећу

очепити, очепим свр. кренути у исти
Љешника, Никад ИГ ОЧОМИТИ.

мах, отићи, разићи се. — На ваширу се
слего силни народ и у сами мрак очепи
она сила на све стране.

очинак, -инка м 1. слабо наливено зр

но (о житу). — Прикупи те очинке на јед
ну гомилу, па ћемо иг потље развити а
вљетар пуне.

2. чуперак, отпадак од вуне (кад се

стригу овце). — Не купи очинке, од њиг

2. одломити. — Очоми ђетету мало
љеба, гладно је.
6. чомити.

очомљен, -а, -о који је окомљен, огу
љен, одломљен. — Донеси од онијег очо
мљенијег љешника. Ови љеб је очомљен.

очбнати, очбнам свр. в. очоктати.
очоплити, -им свр. в. очаплити.
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очуpуљати, -ам свр, очупати, обра
ти. — Нема вуда ни стручка сријемуше,
сву је неко очуруљо.

в. чуруљати (1).
очуручити, -им свр. осакатити, оба
гљивити. — Имала сам зорна коња, но
очуручи кад ми је највише послово.

bџагати, -ам свр. отићи галамећи. —
Нешто му не би право на кметију, па ћа

ошкомрачити, -им свр. приштедје
ти. — Ошкомрачи мало маслинова уља,
нек се нађе за лијек.

ошотљати, -ам свр. оплести, окрпи
ти, опpијечати. — Ошотљај те чарапчине
како му драго, шта иг ту личиш!

оштрија ж она која је оштра на јези
ку. — Није такве оштрије, ко што му је
снаја, препишавало кутњи праг, тог по
ШТСНОГ ДОМа.

лану ону капутину про рамена и некуд
ОЏа Га.

8. Оџагљати, џагати.

оџагљати, -ам свр. в. оџагати.
оџигаричити се, оџигаричим се свр.
разбољети се на плућима. — А чоек оџи
гаричи, боље, брате, да га није.
оџилитати се, -ам се свр. отићи тр
чећи, растрчати се. — Ено се говеда оџи
литаше ниш чајире, дабогда иг гром поби
јо.
6. Џилитати.

оџогаричити, -им свр. остарити,
промијенити се физички. — Оџогаричијо
је и сневеселијо се, једва сам га препозно.
6. оџогити.

оџбгити, оџбгим свр. в. оџогарити.

Ђш узв. којим се неко сиктерише. —
Ош испре моје куће, неваљали сине! Ош
осим крста, крстоломе један!
ошаврчити, -им свр. ударити, ошину

iоштрикав, -a, -o 1. који је оштар (на
језику). — Оштрикава је на језику али је
по души добра ко добар дан.
2. хладан (о мразу). — Оштрикава ју
тра, Боже благи! Је ли надвор оштрикаво?

оштримице прил, оштрицом, сјечи
вом. — Удари га оштримице и грдом нагр
ди. Заману оштримице и оčече младицу.

оштровун, -а, -о који је оштре, грубе
длаке, вуне. — Закољи оно оштровуно ја
ње. Овце су ми оштровуне.

оштровунас, -та, -то в. оштровун.
оштрокбнџа ж женска особа оштра
на језику. — Нагрди му оштроконџа и де
вето кољено. Ожени се наком оштрокон
џом, па шта му Бог да.
ошупотрити, -им свр. зашутјети,
умучати са осјећањем нелагодности. —
Ошупотријо и не проговара. Ја га нешто
припитак а он ошупотријо и не мрмори.

пи. — Немој да те ошаврчим овом прути

ном, пасаковићу од пасакоковића.
ошајсовати, ошајсујем свр. проникну
ти, процијенити, оцијенити. — Ошајсово
сам да је метно прстен под бијели пригла
ВаК.

ошвањити се, ошвањим се свр. в. от
пањити Се.

\oшвице ж вез низ прса на женској ко

шуљи. — Ове ошвице ми је извезла покој
на свекрва, лака јој земља била.
bшклапити, -им свр. ошинути. —
Џандари га мало ошклапише, а све прича
да су га мучили ко неаког Тантала.

в. шклапиши (1).

П
пагати, -ам несвр. осјећати посљед
цице, трпјети. — Накупила му се у живо
ту свака невоља и сад пага.

пагрисковати, -ујем несвр. стално
нешто јести, грицкати. — Сачекај ручак,
шта све ког ђавола пагрискујеш!
паклић м кутија дувана (о папирној
кутији). — Некад сам радијо читав дан за
десет) динара, рану и паклић дувана.
6. пакло.

пакло с в. паклић.

Из лексике Пиве (село Безује)

палакарија ж уже којим се превезује
товар на коњу (обично бале сијена, сла
ме). — Понеси палакарију и добро палака
pиши товар е ћеш га претуpити.
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2. имати горак укус, клатити. — Бог
ме ти скоруп пали.

паљ, паља м дрвена палица којом пла
нинка сабија тврди сир у мјешину. — Кад

в. палакарисати.

је моја покојна свекрва доведена у ови

палакарисати, палакаришем свр. пре

дом затекла је ови паљ, па са види колико
му је љета.

везати палакаријом товар на коњу. —

Сто пута сам те čетово: кад) товариш си
јено или сламу палакариши товар да стра
не не кривају, а ти неј да претвошиш но
ћераш своје.
в. запалакарисати, отпалакарисати,
палакарија, препалакарисати, распала
карисати.

паљеника ж повећа зубља луча. —
Ако имаш зажди једну паљенику луча, не
виде чељад вечерати.
6. liaљенКа.

паљенка ж в. паљеника. — Ево ти ова

паљенка луча, ваљаће ти.
паљоска ж ознака, значка на капи као

паламар, -ăра м парче, дио. — Окли

обиљежје припадности неком сталежу,

зну се низ једну плочу и згули с руке ево

организацији и сл. — Пришијо паљоску,
па ни Бога не види, а не сиротињу, јадо
мој.

личачки паламар коже.

паламет м невријеме, лоше вријеме. —
Паде снијег, а онда окрену мећава, пала
мет мимо све паламете. Кад сунце јако

грије уз вјетрину, то му дође ко какав су
ви град, паламет који ватром пали.
паламетина ж паламет, лоше врије
ме. — На овој паламетини о жита неће би
ти ни ручка.
6. паламеш.

паметар, -ăра м мудар и паметан чо
вјек. — Он је бијо риједак паметар. Рече,
богоми, паметар, да и добру мачку поне
кад миш превари.

паметлијам онај који је мудар, паме
тан. — Богоми је сад омање паметлија.

Мој ђевере добро моје, паметлијо села
СВОТа.

паланћур, -ура м мјесто изложено

пантаж дрвена греда која повезује ро

вјетру. — Имаг нешто земље у оном па

гове кровне конструкције. — Обљесијо

ланћуру, и од ње нема никаке вајде.

МесО На Панте, ИМа Га Касти Г.

палац, палца м владарев двор, пала
та, вила. — Кад смо ми учили, гимнази

пантура ж промаја, пропух. — Дела,
дела, само ти седи на тој пантури.
пáпак м рожнати дио на нози папка

ја у Нишићу је била у палцу књаза Нико
ЛC.

палија ж 1. овећи прут, мотка. —
Врезну ме наком палијом, пала туга на њ.
2. онај који је свађалица, интригант,
подстрекивач. — Не знаш ти њега, велика

је то палија и тулија. Таког палије није
било отко ватра гори.

ра. — У рату немасмо ни соли да омрсимо
клете овце, па обољеше у папке.
6. статка.

папулаж пире кромпир. — Обезубијо
сам, па ми најбоље пасује папула.

параж урезотина, бразготина, жли
јеб. — Ови гумењаци немају ниједну пару,

палина ж онај који је остарио, изне
могао, дотрајао. — Ој ли продавати ову

СВаКа СС ИЗЛИЗаЛа.

палину коња?

иде планином и напаса се). — Отиснули
смо коње у парађину. Не ливши, магарче,
док не стигне парађина.

палинaти, -ам несвр. кретати се са
тешкоћама. — Нијесам више кадар ни
ЖИВЉСТИ НИ ПаЛИНаТИ.

палити, палим несвр. 1. пушити ду
ван. — Пали од) своје седме године.

парађина ж испаша (кад сама стока

парађип м онај који је неуглађеног по
нашање, прост, „засукан“. — Уда се за
нака парађипа, ками јој у сред) срца.
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парађипац, -пца м в. парађип.
парапoгaн м и ж онај који ништа не
вриједи, ништавило, рђав човјек. — Пу

пастув, -ува м пастух, неуштpojeН
коњ. — Има Мираш пастува, море опасти
све овштинске кобиле, и да му се ништа
НС ПОЗНа.

тем се проритља она парапoгaн и нико га
и не погледа колико ни оног са веригама.

в. пастуг.

парати, парам несвр. расијецати цри

пастуг, -уга м пастув. — Није, дијете,

јева уздуж, чистећи их (о животињи). —

важно ђе је пастуг кобилу пасо, но ђе се
ождријебила.

Чим закоље шиљeже, одмак ти парај дроб,
а ја ћу гледати ручак.
2. правити бразготине, огреботине.
— Не парај по зиду, зло те не нашло!

пармак м грубо отесан колац, пpo
штац. — Измијени, болан, на љесама она
отруле пармаке.

парожак, -шка м 1. рошчић прира
стао уз рог. — Откини, јадан, парожак
оном двисцу, виш да се савијо па га жуља.
2. дио вила (о алатки). — Скрати мало

парожак о тијег вила, млого је упандpчијо

пастушат, -a, -o (у мушком роду) 1.
који је неуштpojeН, недошројен. — При
вило се нечије пастушато кљусе око ко
билчине, па неће да се одвоји.
2. који је још сексуално способан, жи
вотан. — Нема ђавољи зуб у глави, а па

стушат је ко бик.
пасака ж ситна и оштра длака (о ов
цама). — За сваку длаку прионуће варба, а
за пасаку се није така варба још прона
ШЛа.

в. пасакас.
увис.

пасати, пашем несвр. одговарати,
пристајати, пасовати. — Паше јој нади
мак, не море бити боље. Обуци докољени
це, баш ти добро пашу.

пасати, пасам свp. I минути, проћи,
заћи. — Кад) сам се пробудијо било је па
СаЛО ПОДНС.

П — се мимоићи, проћи се, оставити

пасакас, -та, -то 1. који је од длаке па
ćaке. — Ја би реко да је ово руно пaćaка
сто или ми се тако претвара.

2. који је љут, својеглав, тврдоглав. —

Пасакасто је оно, не знаш ти. Колико је
пасакасто, неће да претвори.
пасотрага мона која носи у себи траг
pђавих предака. — Кака је она пасотрага,

на миру (некога, нешто). — Пасај се, Ми
ладине, ћорава посла. Дај се једном пасај

од ње ни трага не остало.

ЧOе Ка.

патрљак. — Она је кљакава у руке, нема

пасирати, пасирам несвр. одговара

патаљак, -љка м дио нечега, парче,
нако два патаљка от прста.

сира ови орлић, узми га. Њему пасирају

патан, -тна, -тно који је паћенички,
патнички. — Није лако живљети у патни

моји опанци.

јем крајевима. Ови патни народ свако гр

ти, пристајати, пасовати. — Ако ти па

6. пасенш.

паске прил. 1. пасући (о стоци). — Не
мој, била тавна, ћерати овце, но нек иду
ПаСКС.

2. фиг. с части на част, од куће до ку
ће, све полагано. — Научијо па иде паске
от куће до куће, куку му у врглаве.

паспаљ, -ăља м брашно накупљено
око витла млина (поточаре). — Навато се
по њему паспаљ, ни очи му се не виде, а

он ни јаде.

дило трпи.

патарица ж 1. палица, прут. — Вра
шти га том патарицом, амана ти.

2. онај који има какву власт, који је на
положају у власти. — Сад ти је он велика
патарица у началству.

патеније с патња. — Овог патенија
није било от Косова. Живота без патенија
нема ниђе.

патина ж 1. обојена пресвлака и на
слага на металним предметима. — Ува

Из лексике Пиве (село Безује)

тила патина бакрењак, не море се иж њега
више јес.
2. маст за чишћење и одржавање

обуће, ималин. — Да немаш окле мало па
тине да ове клете цревље мало доватим?

патлук м патња, патеније. — Завладо
је велики патлук и јадлук. Није научијо
живљети у добру но у патлуку.

патљика ж 1. (л. Сеstodaе) тракуља,
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педељати, -ам несвр. ићи, кретати се
кратким корачајима. — Гледо сам у Бр

дима ситне људе, па кад иду педељају, би
реко су ђеца.
в. до педељаши, запедељати, испеде

љати, напедељати, пропедељати.

педогуз м онај који је мали. — Који
шан је они педогуз, мого би му пијевац
кљунути у тур.

пантљичара, глиста (живи у танком

пеик м и ж онај који је брз, окретан,

цријеву). — Дијете ми има патљику, крв

вриједан. — Пантим ја његову бабу, то је

му попи. Причају да има нака горка со от

била пеик жена.

које патљике поцркавају.

пека ж 1. патња, грижа, тиштање,
печење у души. — Оставијо на голој равни

2. пантљика са нитима од гуме, под
веза. — Ево ти патљика и подвежи гете е
су ти се зарозале.

патркољица ж дјелић нечега, оста
так. — Набоде се босом ногом на патрко

љицу от крчевине, ено му сва нога набре
КЛа.

в. патрљак.

патрљак, -љка мв. патркољица.
паћан, -ћна, -ћно који је уредан, ра
дан, чист. — Паћна је мимо све друге. То
је чиста и паћна кућа.
в. паћница.

пáћница ж она која је уредна, радна,
чиста. — Има жену паћницу, свака јој
час. Нема таке паћнице куда сунце грије.

и ђецу и жену, па га тек сад једе пека.
2. жаовица, увријеђеност, љутња. —
Вала ми је на њега остала велика пека.

пелевентати, -ам несвр. брбљати,
причати збpда-здола. — Пелевента и
стално понавља како јој је баба говорила:
нек причају уста, да нијесу пуста.
пелемисати, пелемишем несвр. ради
ти лаички, нестручно, како било. — Сти
јо би он да ради и нешто пелемише, али
Не ЗНa.

пељав, -а, -о тијесан, узак, скучен. —
Обуко пељаву кошуљу, немају му рукави
ДО Ла Ката.

пељешити, -им несвр. узимати мук

в. паћан.

те, пљачкати. — Пељеше га годинама,

пачек речца осим, поред тога. — А

рђа им кости појела.

да, заборавијо сам пачек да ти нешто ка
жем. Оћак пачек да ти дам они дуг, па не
како преумик.

пачина ж течност испод масноће

(обично у чорби). — Плива мас по пачини,
има дебљине унча.

пашајлија ж женска одважна, хра
бра, одлучна, бритка на језику. — У ту
жбалици: „Јеси ли се одморила, / пашај

лијо рода мила, / женски створе, мушки
зборе, / женски пасу, мушки гласу.“
певељ-шевељ миндекл. оно о чему се
мисли да је без вриједности. — Све ово
што радимо је певељ-шевељ. Оплео наке
јадне љесе, то је певељ-шевељ.
6. шевељ-певељ.

в. опељешити, пељушити, попељеши
tПи.

пељити, пељим несвр. радити нешто
по мањој мјери, узити, крашати. —
Ражђеди сијено што више, немој га, бо
лан, пељити. Не пељи ђетету аљине, оно
расте.

пељушити, пељушим несвр. в. пеље
шити.

пенџа ж женска која се са лакоћом
пентра кршевитим и неравним просто

ром. — Куда пенџа прође, једва се море
дивокоза провући.

пенџати, -ам несвр. I плести, крпити,
пријечати. — Било би боље да си грабила
оне откосе, но што пенџаш те чарапчине.
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II — се пентрати се, ићи неравним

4. промјене на лицу у облику крвних

просторима. — Што си пуштила ђецу да
се пенџају онијем џосама?
в. запенџати, испенџати, напенџати

подлива. — Наљути се, па му скочише
еволичачке пече по образу.

се, ироиенџаши се.

пењало с четка, четкица. — Јадан
клак а јадније пењало, па сат клачи собу

печити, -им свр. ујести, пецити,
жацнути. — Кака си, поганац те печијо!
Најсретнија би била да ме сад печи змија
међ оба ока.

а КО. МОШ.

пердо с листра од брвана. — Оћерај
та говеда да се не рнају о пердо. Код нас
свака колиба има пердо.

перéтак, -тка м парченце. — Немају
нако један перетак земље. Добро му роди
јо јечам у оном перетку.

перити, перим несвр. нишанити,
управити нешто (на некога). — Не пери
пушку на људе, па нека је празна.

перница ж држалица за перце (о ма
стилу). — Ову перницу сам купијо још
прије рата и ево је ко нова. Сад нема ниђе
да се купи перница.

перчинати се, -ам се несвр. хватати
се за косу, трзати косу (перчин). — Ни
шта нема јадније и жалосније но гледати
како се жене перчинају.
в. поперчинати се.

песта ж жеља, жудња, воља. — Отко

сам заслабијо немам, вала, песту ни на
ILITа.

петакати се, -ам се несвр. играти се

пешкати, -ам несвр. красти. — Баста
њему пешкати, ко му и оцу, губало иг, ко
ће.

пешнути, пешнем свр. украсти. —
Људи су давно рекли: ако пешнеш туђе
пиле, вежи своју кокош за плот.

пи узв. кад се гнуша нечему срамном;
кад се осјећа смрад. — Пи, срам га било,
зар је он то мого тако урадити! Пи, како
нешто забажђе!
пиждрити, -им несвр. буљити, гледа

ти нетремице, избечених очију, бленути.
— „Шта пиждриш у жену, аветињо јед
на!“, узвикну отац на тек ожењена сина.
„Оћу да приждим, оћу да приждим!“, пот
комољено одговори син, не знавши тачно

ни да изговори ријеч пиждрити.

в. испиждрити, упиждрити.
пиждрење с гл. им. од пиждрити. —
Море те твоје пиждрење у туђу жену ску
ПО КОШТаТИ.

пиждрока ж она која непрестано за
гледује, буљи. — Не море се од оне пи

чучкања са пет камичака. — Чобанице се

ждроке ништа сакрити.

петакају а овце им занкоше бестрва.

пижуља ж лампа петролејска без ци
линдра. — Ко је отприје имо и пижуљу,

в. чучкати се.

петлити се, петлим се свр. дичити се,
поносити се, размешати се, правиши се

бијо је задовољан.

важан. — Нико се не зна петлити КО СКО

пижуљица ж дем, од пижуља.
пиздити, пиздим несвр. 1. фиг. плака
ти углас (о дјеци). — Ај престани, шта ту

ројевићи. Не петли се туј, фукаро једна.
пец узв. којим се страше говеда од
обада. — Пец, обад у јунад, пец!
печа ж. 1. дењак, увезано бреме, све
жањ. — Доћеро ми синовац једну печу
дрва, дао му Бог сваку срећу.
2. у котур умотано сукно, платно. —
Имаше у кући двије пече сукна.
3. састав, грађа, конструкција (о љу
дима). — То је жива печа од) чоека. Таке
пече се мало ђе рађало.

в. пижуљица.

пиздиш, pђо једна!

2. фиг. брбљати, причати којешта. —
Стално нешто пизди, досадни је от подгу
зне муе.

пизма ж мржња, омраза, завидљи
вост. — Ја ти кажем: пизма је што и вран
за. Појела га пизма, па ено дошо ко поди
нара сира.

в. испизмити се, опизмиши се.

Из лексике Пиве (село Безује)

пијевац, -вца м плод бијелог јасена,
опсиг. — Набрала ђеца пијеваца, па иг ба
цају небу под облаке.
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пионути, пионем свр. умријети, из
дахнути (о дјетету). — Пиону сирото
дјете и без крста.

пип узв. дјетету да не дира, пита, до

6. Отсиг.

штини, па су га пијушкали знани и незна

хвата (нешто). — Пип, ђавољи створе!
Пип, кућеш за угарак, црњо моја!
пипав, -a, -o 1. који је спор у раду. —

НИ.

Пипава створа, забога! Они су по природи

пијушкати, -ам несвр. узимати џабе,
поткрадати. — Кућа му је на оној сан

в. опијушкати.

ПИПа ВИ.

пик м 1. чежња, жудња, прохтјев,

2. који захтијева да се ради мало-по
мало, постепено, поступно (неки посао).
— То је пипав посо, да га Бог убије. Ни
шта нема пипавије но чињети жито за

жеља. — Вазда сам имо пик на преврату
шу, али оћеш.
|-

2. тежња, намјера да се некоме учини

МЛИН.

каква штета (морална, материјална). —
8. пишак.

Одавно он има пик на мене.

пиктати се, пикћем се несвр. смијати
се. — Ништа се немој пиктати, но ме по
слушај што ти вељу.

пипавко м онај који је спор у раду,
без брзине, недовољно експедитиван. —
Док се пипавко обује и спреми, други ће
стићи на кошевину.

в. пиликтати се.

пипак, -пка, -пко в. пипав.
пиликтати се, пиликћем се несвр. в.
пи-пoгaн м лош човјек, свашточиња,
пиктати се.

пилиптик м конац од тврдих влакана.
— Не ваљати ови танки конац, но ти мени

нађи пилиптика. У овој кући нема пилип
ТИКа ИМа Та ЗСМАН.

пилити, пилим несвр. жуљити, иза
зивати бол притиском. — Нешто ме пили

крош чарапу. Пили ме обувача, не могу
крочити.

в. препилити.

нико и ништа. — Прича се за њега да је
пи-пoгaн, а није, но су му узнијели сваког
ђавола.

пипољак, -öљка м ситан кромпир. —
Скува пуну калицу неостругaнијег пипо
љака. Дај крави тијег пипољака.
6. пишмољак, типољак.

пирга, пирги ж кокош шаренкасте
боје. — Пирга ми је највиша носиља. Ћук,
пирга, ћук!

пиљак, -љка м 1. каменчић, камичак.
— Потријебили су ливаду и не мош у њој

кастобијел. — Ови твој пиргасти пилин,

наћ ни пиљка.

TIJE, СВа КО. Ма НИТ.

2. оно што је ситно, мало, закржља
ло. — Слабо су родили кумпијери, нема
НИШТа НО ПИЉa Ka.

пиљити, пиљим несвр. упорно гледа
ти, бечити. — Пиљи у њу, не умије по
глед сметнути.

пиљотина ж пиљевина, струготина
од дрвета. — Потоње двије године роби
јања лежали смо на сламарицама са пиљо
тином, па нам се чињело да таког добра
нема ни у једном свљецком затвору. На
ложи о те пиљотине, дако се разгори.

пиргас, -та, -то који је грахораст, сив

пис узв. само кад ко кија (обично ди
јете). — У пошалици: „Пис кијо, мачку
лизо, / уочи петка, испод репка, / у суботу

по рбату!“
писаницаж 1. ожиљак на руци који је
остао од пелцовања против малих боги
ња. — Мене се примила само једна писа
ница. Она има на мишицама три велике
ПИСаНИЦе.

2. јаје које је ишарано. — Ко ће да се
туцнемо писаницама? Отко умрије баба,
НČСТА И ПИСАНИЦа.
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пис-милет м погрд, светина, багра,

ну, благо му у памет. Ја имам куповну пи

олош. — Окле се накоти велики пис-милет

шталину.

великијем те Богом кумим?

2. извор који жмари, повремено се ја
вља и престаје да истиче. — Покрај саме

писнути, писнем свр. 1. проговорити,
рећи, изговорити коју ријеч. — Не смије
он од жене ни писнути. Писно би та, па
са кад би га обљесијо за језик.

2. издахнути, умријети (о дјетету).
— Писну она Мушова тица и не даде ни
гласа. Чим се родила, одак је писнула.
3. поникнути, проклијати из земље,

понићи, тек се појавити. — Огрија мало
боље и трава одмак писну. Жита су тек
Писнула.

4. вриснути. — Повири на прозор, ме

шчи неко писну. Кад дијете писну, ја се
СЛеди К.

густијерне има пишталина кастиженије.
6. К(10 ЧИН d.

плам, плама м 1. пламен. — Нацакари
ли ватру и плам лиже ушчерјан. Разгрни
ватру, виш да плам лиже шљемену.

2. скица, план, нацрт. — Лијеп му је
плам за кућу, срећна му била.

3. црвенило у лицу. — Ја јој нешто ре
кок, па јој се по образу разлеже плам.

пландовати, -ујем несвр. лежати у
хладу. — У пјесми: „Овце моје, јади дуги,
/ доћи ће ви чобан други, / ja вам одок,
пландујте се саме, / ко вас пита, не казујте
&&

питник м дијете које још питају,

хране. — Немој га, ћико, он је још питник.
питура ж боја, фарба. — Да имам
имало питуре вала би опитуро клете про
зоре, не могу се ваки гледати.

6. запишурати, напитурати.

питурати, -ам несвр. премазивати бо
јом (титуром). — Ја не бик питурала ову
клупу, но нек остане бијела.
в. препитураши.

пића ж храна за стоку. — Ура пићу

За Ме.

в. спландовати.

планка, г. мн. планки ж пропланак. —
У сре(д) шуме има једна планка. Посади
ла дивљу каву у сре сриједе планке.

планћија ж она која сувише гласно
говори. — Нијесам могла заспати от план
ћије и њене диваније.
планћијати, -ам несвр. говорити су
више бучно. — Не планћијај толико, није
пао шећер у воду! Мозга и планћија ко да

плаћа. Све што имам пиће ено је у кота

смо сви глуви.

ру-глави стоке.

плао прил. плаховито, плахо. — Си
ноћ је пала плао киша. Он је и плао и зао

пиће с крсна слава. — Оћемо ли на пи
ће за Јовањдан? Бијо је у тазбини на пиће.

ЧОСК.

пичкопреж м 1. онај који се претјера
но удвара женама. — Салетијо је они

сијену, слами). — Донеси пласно уже и не

пичкопреж и не море жена да га се отара

си. А шта туј прежеш, пичкопрежу?
2. онај који није у стању да уради не
што квалитетно. — Муч ту, пичкопре

жу, ка(д) ти ништа не баста урадити!
пишигаћа м онај који мокри у гаће,
постељу (о дјетету). — Немојте га звати

пласни, -а, -ö који припада пласту (о
ка ти твоје приче. Мишљак скoлутала се
змија од пласног ужета.

платица ж дугачка даска (о поду од
куће). — У пјесми: „Скочи, монче, не ско
чијо, / oбље ного саломијо, / нит је лед
нит је мед, / но платице лучеве, Л зулума
ти не чине, 1 поскочи, потруди се, 1 са ђе

пиши гаћа, но га ноћу одведите у каку Шу

војком, пољуби се.“

му, па нек мало засијече неко дрви и од

платичас, -та, -тб који је витка ста
са, витак. — У пјесми: „Ова цура дивна

мак ће га пиша проћи.
пишмољак м в. питољак.

пишталина ж 1. писак, свирала, ди

стаса, / платичаста преко паса, / руке су
јој ко два крила, / коме не би мила била, /

пле. — По засунцу дијуличе на пиштали

коме не би мила била, / живина му очи
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пљоштити, -им свр. пасти, тресну

пила, / ко је не би пољубијо, / језик му се
огулијо.“
плачком онај који плаче углас (о дје

ти, лупити. — Наједном јој се опузаше

ци). — Кад дијете учестало плаче подра
жавали би га пљевајући му: „Плачко чува
говеда, / и бабину јуницу, / закла баба ју

до зачу како се коншије псовињају, мало

ницу, / даде плачку гузицу.“
плашак, -шка м стрепња, страх, за
страшеност. — Уватијо ђецу накав пла

узвикну: пљу, каки сте!
пљунути, -а, -б који по изгледу и осо
бинама подсјећа на некога, сличан. — Ва

шак, па не смију изаћ ни преткутњи праг.

ла је Милосав пљунути Шундо. Шћер је
пљунута мајка. Све то што кажете је лије

ноге и пљошти на сред) средине пута.
пљу узв. којим се негодује. — Чим Ро
застаде, заврће главом, пљуну у ваздук и

плеaти, -ам несвр. ићи полако и са на
по, али не могу никако да сватим како чо

пором. — Једва плеам, ако ми вљерујеш.
в. заплеати, отплeати, проплеати,
уплеaти.

ек море бити пљунута жена.
поајли прил, доста, подоста. — Има

плекати се, -ам се несвр. уплитати

мо поајли и сира и скорупа. Метно је меса
за вечеру поајли.

се, мијешати се. — Воли она да се плека
ђе јој није мљесто.
плескати, плескам несвр. брбљати,

ње. — Не моремо никако да прокљувимо
ко је поарник.

поарник м онај који је похарао има

лупетати, причати којешта. — Научило

поáсити се, поасим се свр. ојачати,

да плеска и од) тога га не мош одучити,

постати снажан, пресилити. — Бијаше

па сат кад би пуко.
плеском онај који много прича, лупе
та. — Прича плеско како је неки чоек на
правијо влачег от камена, језик му се ска
менијо кад је наки.
плоча ж фиг. огњиште, дом. — Не мо
ре мене нико заповиједати на мојој плочи.
Не дају ми живљети на мојој рођеној пло

скуpипсо, а ено се сат поасијо. А се мало
окућари, одмак сe пoаси.

побакуљити, -им свp. измијенити се
споља, отрунуши, остарјети (о биљка
ма). — Оставијо штице на голој равни, па
ено свака побакуљила. Сијено ти је поба
куљило са северне стране.

в. бакуљити.

побаул прил. побаучке, погурено, пу

ЧИ.

плоштимице прил. лицем по земљи,
ничице. — Паде плоштимице на сресрије
де бијеле равни.

плоштинке прил. в. плоштимице.
пљесмарица ж збирка пјесама (књи
жица). — Ојли ми купити једну пљесма
рицу?

пљéшња ж она која је неуредна, нечи
ста, без осјећаја за личну хигијену. — Ис
проси се пљешња, па сад) ви причајте

зећи. — Нема ми живота чим овако побаул
пјежем.

побрдњача ж горња попречна даска у
брдила (која држи нити разбоја). — Сло
ми се побpдњача, у њену главу, дабогда.
побрс м таваница од прућа у торићу
гдје се јагњад спраћају. — „Што плетеш
побре у коцу, Ћико?“ „Па да јањад не
оболе у папке, јање моје.“
побусати, -ам свр. поставити, поса

шта оћете. Доћерала се пљешња цакум,

дити убокорено бусење на неком мјесту.
— Побусали смо телечар по крову и више

пакум.

не море прокишњавати. Ајте часком по

пљешњив, -а, -о који је ухваћен плије

сном, буђав. — Ништа ти неће шкодити
пљешњив сир, но једи колико ти душа
оће.

бусајте колибу, шта се ту излежавате.
в. бусати.

побуџакати се, -ам се свp. споречка
ти се, посвађати се. — Побуџакали су се

192

Светозар Гаговић

ни те ни ове. Нешто су се око потре побу
џакали, сагорела им.

8. поџагаши се.

повађати, повађам несвр. поново тра
жити бика (о крави). — Крава ми повађа
по други пут, крепала дабогда!
повољу предл, због, ради, што се ти

поговнати се, -ам се свр. посвађати
се, завадити се. — Све док се нијесу по
говнали, живљели су у слози.

погодбаш, -ăша м купац. — Слаб је он
погодбаш. Оста коњ пот погодбом и пот

погодбашем.

че. — Повољу мене, немој ни ручак кува

поголем, -а, -о прилично голем. — Бог
ме ти је ова повозница поголема, мораш је

ти. Повољу њега ја бик се згаланцала.
повраж сијено остављено за површи

добро стесати.

вање. — Ја млим да је доста да оставимо

се око нечега, посвађати се. — Мало су се
љетос погомбали око међа, али су и даље
у лијепо.

ова два пласта за повру.

повразица ж иметак, имовинска ма
са. — Воли чоек да има своју повразицу.
Ко нема повразицу, нема ни живота.

повратан, -тна, -тно који се брзо по
врати. — Колико је љут, толико је и по
вратан. Стави цвијеће у воду, оно је по
вратно.

погомбати се, -ам се свp. споречкати

в. гомбаши се.

погрда ж срамота, брука. — Чим
почне дијете да пљеже учено је да не пра
ви погрде. У страу од погрда ђетету би
пљевали: „О дијете, дијете, 1 кокошке ти
пријете, Л да не једеш јаја, / за годину да

повторити, повтбрим свр. поновити,

на.“ (Прича се да је ђеци забрањивано да

изнова почети. — Ове године мора повто
pити други разред. Нека ти скакања, но
дај повтори уну лекцију.

једу јаја за годину дана, вљерујући да ће,

в. покторити.

повукушаж 1. змија. — Скoлутала се
повукуша на сре(д) пута и само је стоји

ако се те забране буду придржавала, у
браку остати вљерни, а ако прекрше за
брану, правиће брачне погрде и вљеpo
ломства.)

погрешница ж она која је родила ван

IIIИКа.

2. онај који се вуче, скита којекуда. —

брачно дијете. — Нећемо је, јадо, камено
вати што је погрешница!

Па ти се, повукушо једна, само излежа
ваш!

погрмљети, погрмим свp. јурнути,
упутити се журно. — Кад се појавише

поганац, -нца м 1. неизљечива бо
лест, рак. — Какав је, поганац га раздро.

вуци, овце погрмљеше да се поломе.

Мори је накав поганац.

погузија монај који је похлепан на је
ло. — Отко је свијета и вијека било је по

2. фиг. нечовјек, поган. — Да ми каже
чоек, па да се замислим, но ми то прича
они мртви поганац.

3. фиг. змија. — Печијо те поганац, ка
СИ ТаКа

погансуз м онај који је немиран, непо
слушан (о дјеци). — Дај том погансузу да
жонћа и нек иде да спава.

в. поганћер.
поганћер м в. погансуз.

поговарати, поговарам несвр. изра
жавати негативан однос према нечему,

приговарати (обично о дјеци). — Воле ђе
ца да поговарају о ономе што им се каже.

гузија.

погурeмaти се, -ам се свр. потискати
се, погурати се. — Кад учитељ даде од
мор, ђаци се погуремаше на врата.
в. гурeмaти се.

подавијати се, -ам свр. покренути
парницу код суда или другог управног ор
гана. — Подавијали су се око бабовине,
губала иг!
подавирати, -ам несвр. 1. упирући гу
рати напријед. — Сагну се она љуцка сло
та, подаврије раменом испод) саони, по
диже иг и преврну.
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2. подливати, потицати (о води). —
Дај ćедитуј, не подавире ти вода под вр
сницу.

в. подавријети.
подавријети, подаврем свр. в. пoдaви
рати.

подаракати, -ам свр. подстрекнути,
напујдати, навести. — Лако је манита по
даракати. Подаракаше дијете и оно поче
да иг сује.

подарачити, -им свp. I 1. присвојити,
узети мукте, користити се туђим до

подбуђекати, -ам свр. подстрекнути,
наговорити, напујдати. — Неко га је под
буђеко, није то иж његове главе.

подбујарити, подбујарим свр. обујми
ти, обухватити, обузети (о ватри). —
Наложи наку сувљад, па пламен подбуја
ри око котла.

подбурити се, подбурим се свр. под
бучити се, одвојити се кора од средине
(о хљебу). — Нагло се загоре ватра, па се
љеб вас подбуријо.
в. подбучити се.

бром. — Подарачијо туђе имање и врути

подбучити се, подбучим се свр. в.

га. Нема у кући мушке главе, па су јој по
дарачили сву сиротињу.

подбурити се.
подвала ж оно што се потури, под

2. обујмити, обухватити (о ватри). —
Подарачијо пламен око котла, па лиже ус

метне, подвуче испод нечега, подлога,
подметач. — Не умије да подметне једну

вериге.

3. Завадити, посвадити па владати.

— На вљеш начин је подарачијо људе и
ca(д) њима влада.

П — се поткопати се, подузети се не
коме. — Што ли му се кмет подарачијо,
ваљетно име Божије?

подастријети, подастерем свр. про
стријети испод (некога, нечега). — Пода
стри мало сламе испод) телади.
в. преподастријети.

дрвену подвалу испод ћепала, па му ће
пало колеће ђа тамо, ђа амо.
в. подвлачак.

подваракати, -ам свр. подстакнути
говедо да се боде узвикујући: вара, вара
бу! — Подварака бакове и одмак се рпи
IШе.

6. Варакати.

подвиреп м онај који се повуче на
траг (од некога, нечега). — Чим оčети
тврдо, одмак подвиреп устукну.

подасати, подабем свр. засјати испод
облака. — Подасало је сунце, дако про
ЉСВЕШа.

подбаран, -рна, -рно барљив, подво
дан. — Ови комад земље је подбаран. Ву

подвлачак, -чка м в. подвала.
подвој м парче сукништа које се ста
вља волу на врат, да му јарам не поврије
ди кожу. — Вилоња је осетљив у врат, па
му стави подвој.

дијен је подбарно.

подврнути, подврнем свp. I подвити у
подбирак, -ирка мостатак јела иза
обједа. — Кад ти врсница изгладни тражи
ћеш и подбирке.

подбити се, подбијем се свр. направи
ти набој (на стопалима). — Волови су ми
мекопутни, па се бојим да ће се, у тој твр
ђи, подбити.

подбраздити, подбраздим свр. заора
ти прву бразду. — Раније ми није нико

супротном

правцу,

посувратити

(не

што). — Подврнула ми је Милуша рукаве
от кошуље. Подврну му руку и обали.
П — се 1. немати успјеха, ићи натра

шке (о раду и животу). — Подврнула му
Се ШТCTa. За ШТСТОМ.

2. зауставити се, зачекати се, слити
се на неком мјесту (о води). — Паде вели
ка киша, па се вода подврнула по долама.

требо да иде пред воловима да подбра

подгарнути, -нем свр. обости, подбо

здим, но су они ишли сами, а сад не умију

сти, џарнути коња. — Подгарни коња, па

ни рало потегнути.

НеК ИДе.
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подгоруша ж оно што расте испод
шуме (трава, јагоде и сл.). — Лако ти је
косити подгорушу, но дођи у ови чипац.
Румени се ко јагода подгоруша.
подгуркавати се, подгуркавам се не

2. помало прелијевати преко ивице

(котла, кофе и сл.). — Насо препун ра
жљевак, па вареника подлизује ђа тамо, ђа
Вам (),

подлијепити, подлијепим свр. 1. зали

подгучити, -им свp. смотати нешто
у гуку и ставити под пазух или гдје друго.

јепити, завити, улијепити влажно жи
то при вршидби или мељави. — Немој, бо
лан, вријећ брeково жито подлијепићеш
га и белајисати. Не осуши јечам како ва

— Подгучијо испот капута накав завежљај

ља, па млин подлијепи и све бестрага.

свр. гуркати се из потаје. — Све ш њим
лијепо причају, а тијом се подгуркавају.

И ОДНесе Га.

поди м мн. првиче, први одлазак род
бине невјести у њен нови дом. — Оће Ву
ле да иде у поди. Ка су ми долазили у по
ди била сам сва сретна.

подижан, -жна, -жно који се брзо по
дигне, одрасте, сташе. — Највиша је сре
ћа кад) су ђеца добро подижна.

подистински прил. истинито, тачно,
без увеличавања. — Марко ће нам поди
стински испричати шта је и како је било.
подјавити, подјавим свр. отићи, кре

2. имати непријатност, неприлику,
незгоду. — Нешто му се ове године подли

јепило, па га ћера штета за штетом.
подметнути, -нем свр. уштројити (о
стоци). — Пајо има лаку руку и најбоље
је нека он подметне ждријепца. Подметно
шишака, прекријо га покровцом и вода га
ТаMО-а МО.

подмирам 1. исплата, отплата дуга.
— Тежа му је подмира нo не знам шта.

2. опскрба. — За подмиру сам утроши
ла све што сам имала, па сам са мирна до

Ђурђевдана.

нути се понавише, уз брдо (о стоци). —

подмуклице прил. исподмукла, испо

Тек бијагу овце подјавиле ус Кремењачу,
ка(д) сину, загрмље, а ми заучињесмо:

таје. — Не ваља ништа подмуклице ради
ти. Ко из подмуклице ради, радило му се

„Свет господ Бог!“.

О ГЛа ВИ.

подјармити, подјармим свр. подвити
јарам у супротном правцу (испод врата).
— Брже испушти волове из јарма, ено су
подјармили.

подлачак, -чка м онај који је подао,
подмукао. — О, јадан, јадан, још ти не
знаш колики је он подлачак!

поднараманчити, -им свр. подуприје
ти нарамак (бреме). — Поднaрaмaчијо
једну дугачку врљику и отсегента је коли
би.

подногу прил, на низ брдо. — Идите
право све ви је подногу.

подојчити се, -им се свр. побацити,

подлигурати, -ам свp. I подметнути,

ојањити мртво јагње. — Нема, брате, у

потурити, подвући испод (нешто). —
Ако мореш подлигурај коју грану испот
пласта, вас ће одоздољ отрунути.
II – се 1. подвући се, увући се испод не
чега. — Подлигура се испот плоче ко

овцама никака бата, све су се подојчиле.
Поједоше овце мишоједину, па се све по

МаЧКа.

2. улизати се, бити подрепаш. — Под
лигуро се власти, па са (д) ради шта оће.

дојче, Бог иг клео.
подотавак, -вкам ливада под отавом.
— Немој пуштати браве у тај подотавак.
подотавити, -им свр. порасти трава
по покошеној ливади. — Подотавиле су
ЛИВа Де КО ИКа Д.

подлизивати, подлизујем несвр. 1. об

подража ж надраживање, изазивање.

ујмљивати, обухватати (о пламену). —

— Не ваља метати подражу ђе јој није

Скини лој са верига, да га пламен не под
лизује.

мљесто. Међ њима је подража, белају бе
лајни.

Из лексике Пиве (село Безује)
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подргати, -ам свр. 1. подлити, поте
ћи, подлизати (о води). — Паде велика ки

це ти је оно моје плашће, па ако ој, шћерај

ша и вода подрга на све стране. У, ево по

подупетити се, -им се несвр. засјести
чекајући да други уради оно што је сам
требало да уради или онај крај њега. —
Све се то подупетило, па чека да други

дргава вода испо врећа брашна!
2. проџарати ватру. — Подргај у ту
клету ватру, утули се!
3. подстакнути (распру, свађу и сл.).

га, нећу ти дужна остати.

уради његов посо.

— Она воли да подрга, па да се повуче. Не
подргавај под туђе подумијенте.
подрéпити се, подрепим се свр. пову

вити. — Подуплинула је вода све до прага

ћи се од каква посла (обично поражен). —

дуплинула сваку луку.

подуплинути, подуплинем свр. попла
от колибе. Надошла вода, па је Пива по

А је чуо да сам купијо јаићака, одмак је

в. подусплинути, потплинути.

подрепијо. Није му ишо пазар како ваља,
па је подрепијо.

подускрај прил. до подврх, уврх. —
Умузла сам у краве подускрај ове краља

подријекло с поријекло. — Ама људи:
причали ми или не, било нам криво или
не, чоек бес подријекла је ко дрво бес ко
ријена.
-

подријети, подрем свр. довести до
крепаћа, сморити, поморити (о стоци).

Че,

подускрајан, -ајна, -ајно који је до вр
ха, скоро пун. — Врећа је подускрајна са
јечмом. Напунила ми је стрина подускрај
ну плетивачу љешника.

подријеше стоку, а млоги само чактаре у

подускрајнути, подускрајнем свр. пo
спремити, уздигнути, средити (обично
по кући). — Подускрајни аљине, ево иду

торбама донијеше.

наки људи.

— На овој злој зими неста пиће и људи

подрoбац, -пца м затоп од животињ
ске утробице заварен у лоју. — Накpко се

подуслонити, подуслоним свр. в. пo
дујачити.

подропца, па му се пуши глава.

подуспара ж старина, запара. — По
подуза ж везица, подвеза за чарапе. —
Исплела сам подузе од) три боје. Не вуци
подузе за петама!

подујачити, -им свр. 1. подупријети.
— Бијаше ти се сијено нагло, па сам га ма
ло подујачијо.
2. помоћи гурањем. — Волови запрли,
никако не могу да извуку плас уз једну
страну, те ти ми подујачи, подујачи и не
како извукоше.

в. подуслонити.
подујести се, подуједем се несвр. сит
ничарски се светити некоме, инсистира
ти на нечему ради неког личног интере
са, хватати се (за нешто). — Није се те
бе подујео учитељ, но ти нећеш да отва

Tље кише наиђе нака подуспара, не мога
шe сe дијати.

подуспарити се, -им се свр. потпари
ти се, угријати се. — Подуспари кожу од
oвна, па ћеш је лако опуљати.

подусплинути, подусплинем свр. в.
подупчинути.

подустати, подустанем свр. надоћи,
накупити се, повећати приток (о води).
— У јесен све ријеке подустану, па се не

могу прегазити без грдила.
подушити се, подушим се свр. смија
ти се углас и дуго. — Подушили смо се
o(д) смијека. Ђеца се подушила па кико
ћу.

подуштунути, подуштунем свр. поду

раш књигу, паса погани! Подујео се он
нама, а ево му га од) шаке до лакта.

подумљестице предл. близу, покрај,
на мјесту. — Наклони се и поглај ми ја
њад, подумљестице тије. На подумљести

пријеши. — Велика је вљетрина, па што
боље подуштуни љесе од) тора. Ако наи

ђеш поре кладње, подуштуни је одоздољ
Ке.
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пођед м основ, ширина, база стога (о
сијену, слами). — Обузи пођед, па се сије

познâвати, познајем несвр. признава
ти, памтити (добро дјело). — Чинијо му,

но наже, само што се није сорвало.

не чинијо му, ништа ти неће познавати.
Данас нико никоме ништа не познава.

пођеђен прил. понегдје, ту и тамо. —
Пођеђен је жито никло не море бити бо

поиш узв. којим се ваби теле на по
дој. — Поиш, тела, поиш!

ЉČ.

пожилица ж 1. крвни суд, вена. — Ка
ко су му се надуле пожилице низ сле

почнице, само поглај?
2. (л. haemotolysis) траг по кожи (од
удара). — Виђе ли оног несрећника, ено га
цијелог у пожилицама. Ошину вола кан
џијом, па му скочи пожилица низ рбат.

пожмиреп м онај који је лош, злобан,

појаван, -вна, -вно 1. који је наочит,
виђен, развијен. — То бијаше појавна и ли
јепа ђевојка. Горштаци су појавни људи.
2. који иде пред стадом. — Нема по
јавнијег овна од мог гриваља.

појадити се, -им се свр. пожалити се.
— Појадила ми се на муке своје. Појадила
ми се на снају, живот јој, каже, узе.

злонамјеран. — Изабраше за кмета најви

појадити се, појадим се свр. бити у

шег пожмирепа у селу, куд им се памет

тузи и жалости. — Немаш куђ кракати
код њиг, они су се појадили због оног ђе

ђеде?

тета што им погибе.

пожонћати, -ам свр. појести, покуса
ти. — Пожонћаћеш што ти се да, кад) ти

појекивати, појекујем несвр. испу
штати дубоке и болне гласове, стењати

гузица изгладни.
в. жонћати.

(о болу, тузи и сл.). — Неко је сву драгу
ноћ појекиво.

позамрцати, -чем свр. затећи се не
гдје у ноћи, смркнућу (двоје, троје или ви
ше њих). — Позамрцаше ђеца тражећи ја
њад, ђаво им вајду понијо.

појекивање с гл. им. од појекивати. —
У тору се чује појекивање, ну види да ни
је то зpња.

појекуша ж она која појекује, јечи
позасунцу прил. по заласку сунца. —
(обично о стоци). — Закољи појекушу, не
Позасунцу прође поштијер. Дођи позасун
море се више нака гледати.
цу да се прстенамо.

појести, поједем свp. сузити, ократи
поздраво прил. 1. опет, поново. — На
платише ми порез поздраво. Поздраво су
ме казнили, казнијо иг Бог.

ти, направити по мањој мјери. — Што ми
не саши гаће по мљери, но иг поједе и на
грди.

2. неочекивано, изненада, ненадано. —

појмати, -ам свp. I помислити, зауми
Ове јесени продасмо јањад поздраво. Ду
ванџија ми даде поздраво пуну ову ћесу

ти, хтјеши казати. — Појма нешто да ка
же, па шипак: утече му клета мисо.

дувана.

3. сигурно, поуздано. — Он ће ти све

П — се 1. порасти, нарасти, кренути

набоље. — Од лањске године Вуле се пој

рећи поздраво, ништа се ти не секирај.
МО, МаШаЛа.

Поздраво ти причам, ко да се исповије
ДаM.

позлобан, -бна, -бно који је злобан,
pђав, лош. — Позлобан је, колико је те
жак. Не зна се ко је од кога позлобни.
познан, -и ж који се препознаје, сличи,
наличи. — Дође иставнице и од оног ве
ликог чоека нема ни познани. Говеда су
поарала купус и од њега нема ни познани.

2. поћи, крочити, направити који ко

рак. — А сам се појмала пропрага, зачу се
црквено звоно и ја се просто одузек,
3. доспјети до неке границе, појавити
се, досегнути. — Чим појмасмо уз брдо,
НеКО НаС ЗаЗВа.

покакити се, покаким се свр. обавити
велику нужду (о дјетету). — Очисти ди
јете, ено се покакило.

Из лексике Пиве (село Безује)

покарабасити, покарабасим свр. пo
реметити, покварити, нарушити (не
што). — Ко ли ми је покарабасијо они

плас, пас му се меса наијо?“
поклапан, -шна, -пно који је лаком,
халапљив. — Поклапна је на јелу, то очи
ма нијеси видијо.
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„Зашто даде стотину динара, покороња је
дан!“.)

покошкати се, -ам се свp. споречкати
се, посвађати се (обично о уздржљивој
свађи). — Вала, међ њима није било ни
шта израније, али су се са дј само нешто
ПОКОШКаЛИ.

-

поклапач, -ăча м онај који је лаком,
поклапан на туђе. — Не причај ми за ње
га, то је поклапач мимо људе.

пократи, -ам свр. појести, покркати.
— Покрб јој је све што је имала, па је сад
и не познаје.

поклепавати, поклепавам несвр. по

покривити се, покривим се свр. 1.

нављати исте ријечи иза некога (обично

смијати се, исмијати се до суза. — По
кривили смо се слушајући Перова нагуђи

дјеца). — Окани се дијете, шта све покле

BaЊa.

паваш моје ријечи.

2. скупити се уз рику (о говедима). —

6. ПОКлеишаваши.

Ништа жалосније нијесам гледо но кад се

поклептавати, поклептавам несвр. в.
говеда покриве на траговима крви.
поклешавати.

покривка ж покривач (поњава и сл.).
поклисар, -ăра м трчкарало, слуга,
извидник. — Мани га се, не море он бити
ни жени поклисар а не шта друго. То је
поклисар бијелог свијета.

— У тој клетој кући нема ни покривке, ни
простирке.

покрнџати, -ам свр. понијети, потје
рати, потоварити (о стварима). — Шта

поклисарити, поклисарим несвр.
трчкарати, ићи којекуда. — Ама, ćе ту,
зар не видиш за кога поклисариш, јадо
моја.
поклисарење с гл. им. од поклисари
ти. — Зар ти није дојадило поклисарење
за туђ интерез, црнијо се!

поколико узв. при коликању (У игри

си покрнџала толике суде, јеси ли мани
Та?

покторити, покторим свр. в. повтори
tüи.

полаж дио, половина сукње. — Свака
котула има предњу и задњу полу. У, јадо,
па ето ти је исцијепана задња пола, а ти
Тако ИДе Ш ГОЛа.

коликања један од играча, кад упита дру
гога, колико има љешника у стиснутој
песници, узвикне: „поколико!“, овај други
одговара: „полијо или потако!“). — Оћа
ше Обрен да узвикне: „Поколико, Блажо,
поколико!“, а Блажо би из истијег стопа

су се вазда полагале, ко да је једна кућа.
полагачке прил. полагано. — Ите уз

одговоријо: „Потако, Оле, потако!“
покорак, покбрка м дио стабла испод

полазник м положајник. — У току ра
та дошла редица на једног ђетића да биде

коре. — Дај да купимо оне покорке даса
ка, нек се нађу за сваки случај.

полазник код) стрица. Спремо се он и из

в. прикорак.

покброња монај који се нечим осра
мотио, који је за прекор (о младићу). —
Приčеди ту, покороња један. (Прича се у
шали да је нека жена, кад је чула да јој је
суд, због напастовања неке жене, казнио
сина

са

стотину

динара,

узвикнула:

полагати се, полажем се несвр. слага
ти се, помагати се. — Те двије вамилије

брдо полагачке, а низ брдо како ви драго.
6. tiолаЧКО.

деве зора ти улети у стричеву кућу, заспе
иг житом и узвикне: „Христос се роди!“,
а онда узме ватраљ да скреше бадњаке ко

ји су били скоро сагорјели и утуљени, го
ворећи: „Колико синуло варница, толико

у нашега брата домаћина било оваца, јага
њаца, коња, волова ... шенице бљелице а

највише мушкијег глава“. Док је скресаво
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утуљене бадњаке домаћин је, видећи да
не сијева ни једна варница, понављo: „Не

/ монци ће те просити, / а не твоју сестру
млађу, / да међ вама ставља свађу, / адет

до Бог! Не до Бог!...“

сејо код нас није, Л просит млађу кот ста

поландати, -ам свр. појести. — По
ландај то и мучи!
полаптати, -ам свр. пoлoкaти. —

рије.“
полбжж 1. назив за равно земљиште,
равница. — Лако је орати у тој положи.

Успи пашчету, све је полапто.
полачко прил. в. полагачке.

полегуша ж оно што полегне по зе
мљи (трава, гране од дрвета и сл.). —

Најлак идите, све ви је полож до њиове
куће.
2. полегла трава, жито. — Паде киша
у ову полож, све ће иструнути.

Шума зачестала и од полегуша се не море
прој.

пољачина ж 1. накнада пољаку за
рад. — За пољачину морам дати нешто

полегушити се, полегушим се свр.

жита, десет) динара и рану по редици.
2. накнада која се исплаћује на име

ићи повито, сагнуто. — Полегушијо се ко
мачка и провуче се испод љесе.

поледеpити, поледерим свр. пођoни

оштећења (о усјевима). — Потрије ми
мал туђу ливаду, па дајем за пољачину и

ти ципеле. — Нема вође нико да умије по

Ка ПОМ И НЕПаКОМ.

ледеpити ове клете цревље.

помавењети, помавеним свр. помо
дрити, добити модpу боју. — Бијаше вас
помавенијо од ладноће. Ево ти је скоруп
помавенијо!

полеђушке прил. леђима, на леђима.
— Докобеља се до шуме полеђушке и не
куј шмугну. Спава полеђушке, па крче
и[з) све снаге.

полемати, полемам свр. појести, по

кркати (о кашастом јелу, млијеку и сл.).
— Бијаше загладнијо и зајаднијо, па поле
ма пуну ћасу киселине.
в. лемати (2).

поленути, -ем свp. изазвати надра
жај у грлу, надражити на кашљање. —
Полену му се од језгарице, па га обузо ка
шаљ Да Цркне.

помазлунити, помазлуним свр. поми
ловати, помазити. — Само је ти мaлo пo
мазлуни, па ће је љутња прој.
помалац, -алца м оно што се даје по
мало (обично да се дијете придобије). —
Помалац баби говеда чува.

помамина ж обузетост (неким, не
чим), помама, ненормална страст, жуд
ња, занос. — Не би ја то урадила ни у по
МаNIИНИ.

поливоња м љенчуга. — Дошо накав
поливоња да је проси и она га не шће ни
ПОГЛедати.

полијо прил. непарно. — „Поколико,
чик погоди!“, рече Митар и испружи руку
пуну љешника. „Потако!“, узврати Петар
и кад пребројише било је полијо.

помамуша ж 1. дрво на којем расте
ситни плод црвене боје, облика дивљег

грожђа, која, ако се поједе, према вјеро

6. поколико, полиKO.

вању, изазива помаму. — Баци те помаму
ше, помамићеш се, Бог с тобом!
2. она која се помамила, коју више но
си снага него разум. — Не би с оном пома

полико прил. в. полијо.

мушом мого изаћи на крај ни војник под
ОПаСаЧОМ.

политати се, политам се свр. проли
ти, избацити жидак измет. — Неко се
туј полито, немало га.

полица у изр. на полици прил. на ре
дици за удају (о сестрама). — Прошле је
сени удала јој се старија сестра и са је она
на полици. У пјесми: „На полици са си ти,

пометеник, -ика м 1. онај који је на
страдао од мећаве, помео се. — Сазнали
се ко ли је они пометеник?
2. велика хладноћа, зима. — Не море
се по овом пометенику никуђ. Данас је
прави пометеник.

Из лексике Пиве (село Безује)

пометина ж (л. placenta) постељица
(о животињи). — Напој краву млаком во

дом а побаци пометину.
2. фиг. онај који се вуче, иде тромо. —
Вуче се она пометина, баш ко кака преби
јена вашка.
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попијевчити се, попијевчим се свр.
прецијенити се, не виђети од себе другог,
понијети се успјехом. — Натакоше му

зобницу, па се попијевчијо.
попиш м мокрење, испуштање мо
краће. — Он не смије изаћ ни на попиш.

помрк м помрчина. — Ја нећу ићи са

попрека ж мјера за дужину (људско

ма кроз ваки помрк. Обезвијала сам у

стопало по ширини). — Скочијо је седам

оном помрку.

стопа и попреку.

помркивати, помpкујем несвр. поново

попрекача ж торба са попречним ша

се мркати, тражити праза. — У чита
вом овом буљуку само се једна овца по

рама. — Упртијо попрекачу и у њој пуно

мркивала.

помутаж смутња, завађа, мржња. —

дебе скорупа и рука љеба.
попрлити, попрлим свр. оснијежити,
мало пасти (о снијегу). — Прошо је Ни

Не дајте људи да вас поједе помута, вели
кијем ве Богом кумим.
понанижице прил. понаниже. — Није

кољдан, а снијег није ни попрлијо.

успрто одавле до на Дужи, но све понани

ти, топpлити.

ЖИЦČ.

в. опрљити, пропрљити.

пропрљити, пропрљим свр. в. опрљи
попружина ж 1. колан, попруг, појас
којим се самар веже за коња. — Ето ти га

понасe прил. посебно, обашка. — Има
њиг шез брата и сваки живи понасе. Ако

де: пуче попружина, самар се слиза низ)

мислите да сте заједно, живите понасе.

сапи и Товар оде по долини.

понеари прил. у невријеме, у невакат.
— Он вазда коси понеари. Поћеро сам сто

2. онај који је споро покретљив. — Је
ли ти рече да су га назвали попружина?
Јес, вала, права попружина.

ку на пазар понеари.

порад предл. ради, због. — Помаго сам
понеби прил, мало потраја, прође. —
Понеби неко вријеме, а ево ти и сердара.
в. пронеби.

понешен, -ена, -ено који је брижан,
осјећајан. — Понешена је за књигом, то
нијесам виђела тако нешто.

пониско прил, мало ниже, ниско. —
Пушти овце пониско, па нек пасу.

му пошивати кућу порад себе, а није за

служијо. Ово сам ти урадијо порад твог
доброг и поштеног оца.
порђати, -ам свp. смршати, помрша
ти. — Нешто су ти шиљеж порђала. Што
си порђо тако забора?

поре предл. поред. — Припни коње по

понтати, -ам свр. поћи, крочити, на

ре куће. Поре оваца промиље бауљина,
имаше у њој метар и више.

правити који корак. — Таман понтак уз
брдо, кад ме зазваше да се вратим.

порез м унутрашњи дио површине зи
да зграде (дужином листре). — Додај ми

поњински прил. по њиховом. — По
њински грушавина се зове јардум.
попардусити се, попардусим се свр.

ла сам ови порез за полицу.

показати се надмен, охол, прсити се, ше

пурити се. — Упантите: никад се не треба
попардусити у добру, ни понизити у нево
ЉИ.

порезати се, порежем се свр. догово
pити се о удјелу, учешћу (у нечему). —
Порежите се и помогните чоека у невољи.
Сељаци се порезаше и скупише нешто па
ра да оправе Школу.

попељешити, -им свр. в. пељешити.
поперчинати се, -ам се в. перчинати
Ce.

велике виле, ено иг на порезу. Искористи

порикивати, порикујем несвр. рика
ти са прекидима (о говеду). — Има више
o(д) сата, како порикује нечија крава.
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порикуља ж крава која порикује. —
Смакнуће на јесен порикуљу, па да ваља

— Посекала се она два дерепа и падоше

сувог злата.

КОКОШКЕ.

пориљати, -ам свр. појести. — Узе ко
мадину пите лојанице и пориља је без за
мљерке.

в. риљати (I).

посекати се, -ам се свр. појакати се.

посигурати, -ам свр. в. посатарити.
посијеч ж 1. посјекотина. — Нико не
ставља со на посијеч, нако ти, луда главо.

2. фиг. патња, туга, бол. — Не треба

поринта ж 1. женка пса, куја, керу
ша. — Ћера се нечија поринта, дроб јој се

нам виша посијеч од његове тираније.

исуко!
2. фиг. скитница, луталица која пони
ре којекуда. — Дигла се она поринта по

сриједе срца.

Умрије јој дијете, то јој је посијеч по сре
посискивати, посискујем несвр. 1.

порблје с уже којим се вежу (исто

упорно молити, досађивати молећи. —
Посискивала је од немила до недрага, тра
жећи да јој јединца пуште из тамнице.

времено) два вола (један једним, други
другим крајем) па се тако повезани воде.
— Узми како порожје и упорожи волове.

час једну, час другу овцу (трчећи по бу
љуку). — Побљегоше јој јањад у туђе овце

селу, па не да људима мира.

2. сисати час једну, час другу сису,

поруганица ж женска којој се ругају,
поспрдују. — Она је поруганица рода сво

и само посискују час ову, час ону.
поскикивати, поскикујем несвр. испу
штати оштре, продорне крикове, ври

Га.

штати. — Не смета га памет и нек поски

6. заторожити, уторожити.

поругуља ж она која воли другоме да
се руга. — Неће поругуља да престане ла
јати, нако би је за језик обљесијо.

пос, поста м 1. пост, вријеме кад се не
мрси. — У тој сиротној кући пос је и кад

кује.

поскурник м дрвени печат, шаралица
(за хљеб, колаче и сл.). — Раније је скоро
свака кућа имала поскурник а сад га неј

се мрси и кад се пости.

наћи ни у плећу.
в. прекадница, шаралица.

2. фиг. мајчино млијеко. — Ћу ту, пос
ти се оладијо! Бљеж отале дијете, пости
твој!

— На брзину нешто посмерчише и то им
је све од) сванућа.

6. liошњак.

посад прил. од сада, унапријед. — Шта
је досад били и било је, а посад има да би
де како ја вељу.

посмéрчити, посмерчим свр. појести.

поспијешан, -шна, -шно који брзо и
добро отарашава намјенске послове. —
Имам поспијешан котлић, не бик га дала
За Не ЗНа М LIITа,

посатарити, посатарим свp. сатpије

посре предл. посред, средином, среди

ти, уништити, нанијети штету (о сто
ци). — Како посатаристе нолики мал, Бо
гом вас кумим? Посатарили су му вуци
сву јањад.
в. посигурати, сатарити (1).

штем. — Раскоси посреливаде. Прође ми

том ко овца за мрсном руком.

посвојче с дијете усвојено, усвојеник.
— Имам троје моје ђеце и двоје посвојча

оре а струо му поставак, па види колико

она ВЉештица посре средине оваца.

посропета ж погрд, женска прљава,
неуредна, запуштена. — Трчи за посропе

поставак, -авка м дио рала. — Оће да

посекати, -ам свр. понијети нешто

зна. Затаслачијо наку дрвезину за поста
вак, то не ваља ни за паси колац.

доста тешко, преголемо. — Посекала те
же бреме о себе.

постимати, -ам свр. 1. мало почасти
ти, дочекати госте без много трошка. —

ДИ.

Из лексике Пиве (село Безује)

На брзину сам иг постимала ониjeм што
СаМ. ИМаЛа.

2. процијенити (тежину и сл.). —
Пристајем како гођ постимају два чоека.
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одмак посуручи. Какав је мозак му посу
ручијо.
в. иросуручиши.

посути, поспем свр. намножити се,

в. стимати (1).
постопица ж 1. отисак стопала на
смрзнутом снијегу, траг. — Идући про

родити се једно за другим (о дјеци). —
Посула га ђеца, све једно другом до уши
ју.

планине ловци наиђоше на смрзнуте по

поć узв. телету да дође на подој. —
Поč тела, поč! Поč, мало моје, поč!
поćек м 1. мјесто посјеклине, посијеч,
рана. — Разјапијо му се поčек, не море се

стопице. Иди постопице за њим, биће ти
ЛакLШе.

2. понављање већ реченог. — Ударијо
у постопицу, па понавља: што је младу
мило није ружно.

постреуша ж фиг. постренуша, овца
која се напаса испод стреха (око куће). —
Има десетак постреуша и то му је сва
имовина. Неће оне постреуше никyj од

о{д) туге гледати.
2. клање стоке за зимницу. — Око Ми

тровдана вазда је поčек и крканција до за
врат.

3. фиг. увреда која боли, за срце
„уједа“. — Носим пoćек од онога от кога

колибе.

се нијесам надала.

постреушица ж в. постреуша.
постpижж вуна од оваца острижена
са трбуха и око задњих ногу. — Исплела

лијо (непарно). — „По колико, Миливо

мужу вањелу од пострижи, благо му ш
њом, ко му је.
6. почина, почистити.

постpићи, постpижем свр. почисти
ти, подшишати овце (по трбуху и око
задњих ногу). — Постригли смо овце прије
но су се окаочиле.

посулан, -улна, -улно који је миран,
повучен, подесан за сарадњу. — Нема по

сулнијег створа од Мике, широки траг
осто од ње! То је једна посулна и добра
вамилија.

посулити, посулим свр. посудити, по
зајмити. — Ако ти нестане пара, наће се
људи па ће ти посулити.

потако прил. парно, супротно од по
je?“ — узвикну Драгиша. „Потако, пота
ко!“, одговори Миливоје.
поталаушити се, -им се свр. пости
дјети се. — Поталаушијо се ко куповно
керче. Покријо се ушима и поталаушијо
ко и сваки кривац.
6. иошла ушиши се.

поталаушице прил. стидљиво, поку
њено, са осјећањем непријатности. —
Поталаушице прође мимо нас.

потарашити, потарашим свр. газећи
утабанати, почетати снијег тјерајући
по њему буљук оваца. — Нијесам мого сам
почепати нолику торину, па сад заокачијо
буљук и потарашијо је.
в. тарашити.

посулник м 1. онај који даје зајам, по
зајмљује. — Лако вам је кад имате добра

таркати у ватру, ложити. — Сијо по

потаркавати, потаркавам несвр. 1.

посулника пот главом. Драгиша је бијо

pe(д) ватре и потаркава. Потaркаваш у ва

посулник читавог села.

тру а не видиш госта, ено ону жишку што

2. миран, тих, повучен човјек. — Ува
тили оног Божијег посулника, па га му

усправно стоји.
2. вјешто подстицати свађу, ставља

штрају. Не море живљети посулник међ
онијем вуцима.

ти кост раздора, интригу. — Сад свак
потаркује свађу и мржњу. Кад он не би

посуручити, -им свр. пустити сурут
ку (о млијеку). — Ако није угода, млијеко

потаркаво, не би бијо жив.
в. потаркивати, потарнути.
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потаркивати, потаркујем несвр. в. пo
тaркавати.

поткинути се, -нем се свр. 1. препући
кожа испод прста (о нози). — Јад, види

потарнути, -нем свр. в. потаркавати.

како су му се прсти поткинули, све крв

потежан, -жна, -жно који добро те

цури. Она сиротиња иде боса, па им се пр

гли, вуче (о животињи). — Волови су ми
добро потежни, не било им рока.
потежити се, потежим се свр. одлучи

сти поткинули.

ти се. — Неће се она потежити на тако

ње док ми се ноге поткинуше.

м

2. имати немоћ у ногама. — А виђок
како Њемци пале, ја ти се дадок у бљежа
поткожњак м 1. (л. furunculus) чир. —

дуг пут.

потипарцу прил, лагано, полако, на
тенане. — Немојте трчати, но све радите

На врату има поткожњак колико ораг.
2. фиг. удворица, ласкавац, улизица. —
Увуће га они поткожњак у сто ђавољијег

ПОТИпарцу.
НИТИ.

потирача ж погрд. за онога који слу
жи да обавља „ниске“ послове. — Он је

бијо потирача свакој власти. Присмрди
туј, потирачо једна!
поткаитити, -им свр. упутити оштре
ријечи (некоме), прекорјети. — Добро си
га поткаитијо, ако је каке вајде. Кад га
поткаитише ушуће.

поткомбљити, поткомбљим свр. по
сагнути главу и ћућети. — Поткомољијо

главу и ћути, ко да му је дошо црни петак.
поткопунити се, поткопунем се не
свр. поткопати се, поткачити некога. —

Поткопунули су им се и кад тад нанијеће
ИМ ЗЛО.

поткаримити се, поткаримим се свр.

поткрилити, поткрилим свр. поста

1. бити огорчен, гњеван, љут, пун мр

вити ред дасака по дну кровне конструк

жње (према некоме, нечему). — Поткари

ције зграде. — Поткрилили су обље стра
не појате и сад) оће да је пошивају.
поткрмити, поткрмим свр. погнуте
главе погледивати, ћутати. — Дај прого

мијо му се и обалиће га из рачуна. Потка
римијо му се, па га чека на стругу.

2. ћутати погнуте главе. — Сијо поре
шпорета, сјадијо се и поткаримијо главу,
ко да је све покопо, анђели ш њиме.

вори, шта си поткрмијо” Види га како је
поткрмијо.

поткаштрити, -им свр. 1. поткачити

поткулачити, -им свр. подухватити,

некога, ситничарски инсистирати на не

закачити. — Поткулачи ћускиjoм за та ка
мен и кини нагоре, шта га гладиш! Чим
поткулачи комињачом, једанак извуче ла
му из бунара.

чему ради неког личног интереса, мржње
и сл. — Неће да шути, па су га поткаштри
ли са сваке стране.

2. зауставити, успорити, спријечити

в. закулачити.

даљи продор, кретање (о вјетру). — Пот

поткуп м 1. оно што је поткупљено

каштријо југ, и не да да се прољевша. Да

ту и тамо. — Клас по клас и плас, па
ca(д) види како се и от поткупа море уми
јесити погача.
2. давање (нечега) ради постизања
циља, подмићивање, поткупљивање. —
Поткуп је најачи судија кога земља панти.
За њега је гласо поткуп, па је побиједијо
на изборима.

ко ćевер поткаштри и рашћера ову обла
чину.

поткивити се, поткивим се свр. пo
стати

киван,

пун мржње,

огорчења,

љутње. — Бијаше ми се један каплар пот
кивијо, па ме гонијо ко Бог ђавола.
поткикачити се, -им се свр. смијати
се гласно, звонко, необуздано. — Поткика

потлашњи, -а, -б који је последњи. —

чила се ђеца, па се са мном ћосају и по
спрдују.

Оћераше ми краву музару испред) гладне

ђеце, дабогда им била потлашња, ко ће.

Из лексике Пиве (село Безује)

потлаушити се, -им се несвр. в. пота
лаушити се.

потлеушица ж онај који је без вријед
ности, рђица. — Какав си, потлеушице ти
судиле. Исте куће вазда су се рађале оне
мртве потлеушице.

потљекар прил, послије. — Дођи по
тљекар да ти нешто дам.

потмул, -a, -o 1. који је нејасних ми
сли, несазнатљив, загонетан. — Не вље

руј му ништа, млого је потмул. Нешто је

потмуло у његовој причи, па се — у па
мет!

2. таман, црнпураст. — Скоруп јој је
млого потмул. Лице му је потмуло од на
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в. подуплинути.
потра ж висина досуђене (окметова
не) штете која се надокнађује оштеће

ном. — Не шће да му да потру, па се сад)
ћерају по суду и злом путу.

потрагљив, -а, -о који заостаје иза
стада. — Изгубила се она потрагљива ов
ца, вуци јој дроб просули.
потрагуша ж овца која се издваја из
стада. — Сигурала се рога потрагуша. Да
ми не виђе ону потрагушу?

потрапуљати, -ам свр. 1. ставити у
трап, затратити, потратити. — Потра
пуљајмо кумпијер у трап, док се није смр
ЗНО.

ке тешке болештине.

2. појести, покркати. — Накува пун

потомен прил. потом, затим. — По
томен ти ја кренем про Крнова, па право
на Гвозд) и ту ноћим код домаћинске ку
ће Драшковића.

потпaра ж старина. — Данас је велика
потпара. На овој потпари није чоек при
спијо никуђ.

кото качамака, па гуку оном, гуку оном и
све потрапуљаше.

потрчан, -чна, -чно који је хитар, по
слушан, радан. — Није она нимало по
трчна, ништа је не брани.

потсамарити се, потсамарим се свр. 1.

потпéтити, потпетим свp. изврнути,

изврнути се (самар на коњу). — Скини
кoњу самар, море се потсамарити. У, ено

подврнути, искривити (обућу према пе
ти). — На овој југовини размелушише и

кобили самар на трбуку, виш да се клета

потпетише ми се опанци, не могу крочи

потсамарила.
2. кад какав посао не може више да

ТИ.

иде у напредак. — У потоње вријеме све
потпираж 1. дрва за потпиру ватре.

— Ево ти неколике зубље луча за потпиру.
Ову сувљад унеси у избу, требаће за пот
пиру.
2.

интрига, сплетка, смутња. — Уми
је та ставити потпиру међ два ока у глави.

потплећати, -ам свр. И причврстити

ми се потсамарило и натрачке обрнуло.

потсâпити, потсапим свр. поставити
подрепницу коњу испод репа. — Потсапи
коња, е ће му самар пас на врат. Оседло
коња, а није га потсапијо, ето му памети.

потстранак, -анка м земљиште при
страни, пристранак. — Изгубила сам

самар на коњу провлачећи товарнине ис
под плећа. — Немој скидати самар брња
шу но га потплећај и пушти). Како си то

потплећо коња, курепу један!
П - се добити болове између плећа
(радећи нешто). — Косијо је испруженом
косом, па се потплeћо, не море се окрену
ти. Случи косу, па се неј потплећати.
в. отплећати.

потплинути, -нем свр. поплавити, на
доћи вода. — Вода је потплинула по кужи
ни, има је до чљанака.

Игле у оном потстранку.

потулити се, потулим се свр. осјети
ти се непријатно, постидјети се. — По
тулијо се ко куповно керче! Чим поп до
ђе, она се потули.

потурен, -a, -o 1. који је убачен, преру
шен, подметнут. — То је потурена потр
пезна курва. Он је потурен, јадо!
2. који је одбачен, препуштен. — Чим
сам остаро, одмак сам ти потурен и прету

рен. Потурен је од) сваког свога.
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потурити, -им свр. мање бацити (ка
мена с рамена но обично). — Данас си по
туријо за највишу стопу. Потуријо је за
укоп.

потурити се, -им се свр. оставити се
неког посла, забаталити неки посао. —

Раније је и прела и плела, а сад се потури
ла и предења и плетења.

потурнути, -нем свр. запоставити. —
Потурнули су га има та земан.

поћушнут, -а, -о који је одбачен, напу
штен, скрајнут. — Она је, празна, поћу

шнута и од рода и од дома. Некад је ве
дријо и облачијо, а са је поћушнут.
поучати, поучам свр. ослабити, омp
шати. — Одавно је она поучала. Волови
су вукли плашће на оној врућини, па поу
ЧаREIC КЛЕТИ.

почина ж вуна најслабијег квалите
та, шкарт. — От почине се нико досле
није обогатијо, па нећу ни ја.

почињак, -ињка м чавао истрошен,
похабан. — Ево ти неколика почињка, па

поткуј кљусе да не иде босо.
в. изгвоздак.

почис, почисти ж в. постриж.
почистити, -им свр. в. постpићи.
поџагати се, -ам се свр. в. побуџакати

поштијер м поштар. — Ево поштијер
донијо писмо од Вула, благош мајци у
дом!

пошурлија ж (обично у множини)
ситнарије, разне потрепштине за кућу.
— Пуна ми је кућа неакијег пошурлија.

пошушњар, -ăрам онај који свуда за
лази, што се меће у сваке нити. — Шта се

врти они пошушњар око куће?
правица м земља суха, прашњава, без
бокора. — Не море се проћ кроз правицу.
Дако пане мало кише, да покупи ову пра
ВИЦy.

правке прил. право. — Иди правке и
не бој се да ћеш заћи. Куси навалијо тако
правке?

празан, -зна, -зно који је сиротан, не
моћан. — Запалише му кућу, па оста, пра
зан, на голој равни. Нема, празан, нако пе
шес брава.

празнорук, -a, -o 1. голорук. — Не иди
празнорук проте шуме!

2. који иде у посјету без поклона (пра
зних руку). — Не иде се, јадан, на бабине
празнорук. Шта ће сиромак, оде празно
рук, а празна рука нема пријатеља.

празнотрб, -а, -о који је празна трбу
ха, гладник. — Не море се празнотрбо ни
косити ни воду носити.

Ce.

пóша ж фиг. марама, шал, крпа (уви
јена око главе). — Седи крај ватре и неће
да одмота пошу с главе. Дај ми каку по
шу, да завијем уши на овом мразу.

празнотрбаљ м онај који је сиромах,
гладник. — Ко ће наранити нолике пра
знотрбаље?

пракљача ж. 1. пратљача, дрвена ло

пошав м први ред млаћевине поста
вљен по дну кровне конструкције зграде.

патица којом се удара по вешу кад се пе
ре. — Чују се пракљаче како лају. Нема

— Кад има доста млаћевине, стави дебљи
пошав и немој ту да штедиш.

више бруке за чоека но кад га жена врезне

пошав предл. према. — Таман ми кре

2. фиг. онај који много прича, лупета.
— Прича она пракљача и не престаје.

нусмо пошав ану Мићовића, а оно дуну
мећава, једва укапуласмо.

пошатулати, -ам свр. уздрмати се ду
шевним патњама и сметњама. — Убило

га сто јада, па је пошатуло.

пошашати, пошашам свр. пипнути,
помиловати, меко додирнути. — Бијаше
љут и да га жена не пошаша по затијоку,
не могоше се ш њим зборити.

пракљачом.

прапоган ж онај који је лош преко
сваке мјере. — Ама, болан, таке прапога
ни нема куда је љуцка нога чепала.

праштина ж дугачко дрво (греда, вр
љика, жиока и сл.). — Уćеко сам церови
јег праштина, свака је права ко стријела.
првљенчити, -им несвр. бит први, пр
вачити. — Док је мого првљенчити, пр

Из лексике Пиве (село Безује)

вљенчијо је како је стијо. Оће свака рђа да
првљенчи.

првљешка ж крава која се први пут
тели. — Имам једну стару краву и једну
првљешку.
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пребатрљати, -ам свр. препјешачити
уз напор. — Уватила ме сипа у прси, па
сам једва пребатрљала ево довле.

в. батрљати.
пребити, пребијем свр. уситнити

првомрачје с први мрак, сумрак. —
Кокошке вазда поčедају у првомрачје.

новчаницу. — Дао бик ти који динар но
нема нико да ми пребије иљадарку.

Спратијо је браве у првомрачје.
пргаж 1. кафа од јечма. — Попиј, бо
лан, ову пргу, цукрана је.
2. она која је ускогруда, која брзо пла
не. — Чули ти како прасну она прга?

престарати, у невријеме почети нешто.
— Најстари син ми је превактијо за шко
лу. Богами је она ђевојка превактила.

прдек м онај који прича збрда-здола,
брбља. — Сви су га звали прдек, прдек, а
прдек у овштини и ведри и облачи.

прдено-врдено прил. Збpда-здола, без
реда, како било. — Никад ти та чоек неће
на питање одређено рећи, но све нешто
прдено-врдено, па ај га разуми.
в. прдено-вржено.

прдено-вржено прил. в. прдено-врде
НО.

превактити, -им свр. проћи вријеме,

преватити, -им свр. погрешно ујарми
ти вола. — Таман да ајекнем, баба завика:
преватијо си волове, Бок с тобом!

превегарити, -им свр. ошинути, уда
pити. — Превегарићу и тебе и њу, само
ако не бидете мирне!
в. превегарчити, преверегати (1).

превегарчити, -им свр. в. превегари
ши.

превегурати се, -ам се свр. проћи,
провући се, превући се. — Неј се моћи пре

прдечма ж причалица. — Сачувај ме,
Боже, прдечме и њене приче.

прдлати, -ам несвр. причати које
шта. — Ај не прдлај, тако ти вљере. Пр
дла како су вазда волови орали, а КОЊИ
зобали.

вегурати протијег крша, но окрени около.
Једва се превегуро кроз основну школу, а
са се прави да све зна и умије.
в. превегурчити се, провегурчити се.

превегурчити се, -им се свр. в. преве
гурати се.

прдњача ж фиг. коса слабог квалите

превеличачки, -а, -б који је преголем.

та (о коси за кошење). — Не мошти са
том прдњачом ишћерати ни два откоса.

— Да ти није ови курањ превеличачки? Не
режи превеличачке комаде љеба!

прдогласа ж особа која не умије да

превеома прил. премного, врло много.
— Дијете му се превеома поčекло и нагр

чува тајну. — Не причај пред прдогласом,
уста ти се закаменила!

ДИЛО.

прдогласица м и ж в. прдогласа. —

преверегити, -им свр. 1. ошинути,

Мучи ту прдогласице, да те ко не чује шта
причаш!

ударити. — Превереги јунца наком кочи
ном, мишљак уби га на мртво.
2. имати болове у леђима, ушинути
се. — Преверегило ме у крстима, не могу

прдокељати, -ам несвр. лупетати,
причати којешта. — Сви му се подсмија
вају, а он и даље прдокеља. Не прдокељам
но кажем да је гора густа, али није пуста.

мрднути.

в. превегарити.

пребантати, -ам свр. прерасти (о пре

превијојла ж женска лијепо грађена.

лому кости). — Сломила је крава ногу и
никако да пребанта.

— Посматрам Милушину превијојлу, па
се чудим како вако лијепу шћер роди.

пребатргати, -ам свр. в. батргати

превијутак, -тка м 1. превој, превија.
— Нешто се види на оном превијутку.

(1).
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2. ивица, руб, поруб. — Ево ти прсно

заокрено трбук, превратиће се вријеме ко

колијер от кошуље по самом превијутку.
превилати, -ам свр. преврнути вила
ма (о сијену, слами). — Само што смо пре

лико је сутра.
превријети, преврем свр. запријечити
врата са спољне стране. — Преври врата

вилали откосе, љусну киша.

од савардака том сворином, да не уљегне

превилија м 1. Свети Илија. — У пје
сми: „О Илија, превилија, / превиј небо,
да је ведро, / да огрије сунце, Л да рашће
рам Турке, / низ попове луке.“

КаКО ЖИВО.

2. онај који је свемоћан (о власти). —

преврнчати, -ам свр. 1. преплести
врнчанице (о опанцима). — Нема ми шта
чоек обути, па оћак да преврнчам оне цр
не трање опанака.

2. испричати како било. — Ево, она ће

Некад је бијо превилија, а сад је подвијо
реп и ћути.

превирати, -рем несвр. 1. прелазити
преко руба, преграде и сл. (о течности).

нам најбоље преврнчати шта је и како је
било на ваширу.

прегавељати, -ам свр. прећи, превући

— Паде киша па вода превире про проље

се. — Толико сам скуpипсо да сам једва

ВаЧе.

прегавељо тијем путељком.
6. гавељаши.

2. имати више но је потребно. — Да
му не превире прочанка другу би пљесму
ПЉСВО.

превирач, -ăчам дрво којим се затва
рају (превиру) врата са спољне стране. —

прегалити, прегалим свр. разведри
ти, преведрити. — Чим поткочи ćевер од
ма ће прегалити.

в. преворач, преворница.

прегнати, -ам свр. престати, проћи,
минути (киша, снијег и сл.). — Има сајка
од Голије, дако прегна ово невријеме.
Прегнала је мећава, мореш сад комотно

превластити, превластим свр. преузе

ићи.

Преври врата од) савардака оним преви
рачем и нека иг.

ти власт. — Њега је жена одавно превла
СТИЛa.

превљеровати се, превљерујем се свр.
покрстити се, промијенити вјеру. — У
оне несрећне и тужне дане гонили су на

род у Босни да се превљеравају у другу
вљеру.

превљесина м 1. онај који је мртву
љав, тром, слабо живахан, који се вуче.
— Види како се вуче она превјесина, баш
КО ПОМСТИНа.

2. предмет који је пребачен преко не
чега, па се клати, виси. — Натоваријо на
коња сто накијег превјесина, па им се не
зна ни крај ни почетак.

преворач, -ăча м в. превирач.
превбрница ж в. превирач.
преврата ж промјена, смјена, пре

прегнућ, -а, -о који је одлучан, упоран,
смион. — Крсто је бијо прегнућ мимо љу

де. Прегнућија је од сваког љуцког ство
ра.

в. прежен.

преграбити, -им свр. попластити дио
откоса помеђаша. — Нијесам знала међе,
па сам преграбила. Што си преграбијо ту
ђе откосе, црњо моја?
прегријешити, прегријешим свр. пo
гријешити, учинити грешку. — Немој ти

прегријешити, па да се омрсиш, ćутра се
ПОСТИ.

прегуљати се, -ам се свр. прејести се.
— Прегуљо се они лакомац, па ено бљује.
в. гуљати.

прегуљеник, -ика монај који је изра

врат. — Сијева и грми на овој преврати,

бљен, истрошен, исцрпљен, сморен ра
дом. — Ради, трчи, слабо се издржава и

би реко да ће смак.

ено га ко какав прегуљеник.

превратити се, превратим се несвр.
промијенити се (о времену). — Мљесец је

прегуљеница ж женска која је изра
бљена, истрошена, исцрпљена. — Није
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предојанисати, предојанишем свp. из

ВОЈВНОГ ЖИВОТа.

држати, истрајати, поднијети. — Како

предајанисати, предајанишем свр.
поднијети, издржати, претрпјети. —
Ови јадни чоек море свашта предајаниса
ти и јопет оће да живи. То што је она пре

сву драгу зиму предојанисаше боси, вели
ком се јаду чудим.

дајанисала не море никакав живи створ.

шљат, досјетљив, довитљив. — У селу

преданичити, -им свр. прескочити је
дан дан (да се нешто чини, не чини). —
Кокошке ми носе добро и само су једном
преданичиле. Нијесмо преданичили, што
на трпези ниjeсмо имали скорупа.

предвојити, предвојим свр. 1. исције
пати, пресјећи (о дрвима). — Предвој које
дрво, ако мислиш ручати.

в. дојанисати.

предомишљан м онај који је доми
има неколика предомишљана, не зна се

који је от кога умни.
в. домишљан.

предријети, предерем свp. I 1. преве
дрити, промијенити се вријеме. — Дако
уз мијену предере ово невријеме, Бог га
нагрдијо!

2. прећи, доћи (до неког мјеста). —

2. имати болове у леђима, ушинути.
— Предвојило ме у леђима, не могу ни
обувачу привезати.
3. раздвојити (о стоци). — Била је ве
лика магла, па ми се овце предвојише и

Предрла је војска про Равног.
3. појести (о стоци). — Предријеће

НИКаКО. Да ИГ СaСТаBиМ.

II – се потрошити се (подругљиво). —
Даде јој перт) динара, е вала си се предро.

предевeрaти, -ам свр. 1. пребродити
тешкоће, невоље. — Не могу вљеровати

како смо предеверали оне несрећне дане
за вријеме рата.

2. проћи, промијенити се (о времену).
— Све су прилике да ће предеверати ово
невријеме.

говеда и сламу на čеверовини. Метни ти
коњима и бусике, предријеће то они од
ЉСПОТС.

Неће се та предријети.
предрпити се, -им се свр. укварити
се, згрушати се (о млијеку). — Вареника
се предрпила, мого би је ножем резати.
Салијевај ово млијеко, сво се предрпило.
в. дрпити се.

в. деверати.

предуванити, предуваним свр. фиг.
предеречити, -им свр, ошинути, уда
pити. — Предеречијо сам га једнијем ље
мезом, неће му више падати на ум да ми
се подругује.

презалогајити, заложити, заварати
глад. — Сваки је понешто предуванијо, па
ручак кад) стигне.

пређе прил. прије. — Пређе су људи
предешити, -им свp. истрајати, издр
били млого разложнији но ови садашњи.
осати. — Предешила је сваког ђавола, па
ће и то. Како предеши живе муке?

предигалац, -бца м онај који се досе
лио, додигао. — Упамти: предигалац је ва
зда странац. Ови црни предигалци су мир
ни ко јањци.

предиклица ж придика, поука, поуча

прежен, -а, -о в. прегнућ.
презбран, -рна, -рно који је наочит,
виђен. — Имо је шћер зорну и презорну,

но је муња опали ка(д) се није надала.
прекадница ж в. поскурник.
прекалити, прекалим свp. I очврсну

вање. — Зна другом казати сто предикли
ца, а не види себе. Дај те предиклице оној
твојој жени, а нас остави на миру.

ти, ојачати каљењем (стављањем усија
ног гвожђа у хладну воду). — Понеси ови

предићи, предигнем свр. преселити.
— Млого народа је предигло одавле за Ср
бију. Мило је давно предиго у Нишић.

го је мек.
П — се ојачати, оснажити, очврсну

наковањ код ковача нека га прекали, мло

ти. — У првијем борбама бијо је помало
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бојажљив, а са се прекалијо, то је, вљеру
ти твоју, права јуначина.
прекапулати, -ам свр. 1. пребродити,
прећи; избјећи какву велику опасност. —
Бијо је добро болесан, па, борами, некако
прекапула. Њему успље и прекапула про
Кpнова.
2. промијенити се (о времену). — Дако
прекапула ови кијамет.
в. капулати.

прекарпатати, -ам свp. исјећи на ко

прекурлати, -ам ср. 1. пребродити,
претећи, преживјети. — Бијо је тешко
рањен и борами прекурла.

2. прељепшати, преведрити (о време
ну). — А прекурла ово вријеме, гонићемо
шиљеж на пазар.

в. прокурлати.

прекустуричити се, -им се свр. бити
повијен од јаке мршавости, ослабити. —
Не могу своијем очима вљеровати да се
море чоек нако прекустуричити за цигли

маде, искомадати превише. — Узе љеб,

јег неколико дана.

па поче да карпата, док ја не рекок: доста,
прекарпато си, па да нас има још волико.

прележати, прележим свр. 1. остати
необрађен, засијан (о земљишту). — Про

в. карпатати.

прекељати се, -ам се свр. 1. прећи са
тешкоћама, гегајући. — Једва сам се пре
кељо по овој слисци. Ноге су ме издале,
па нијесам капац прекељат ни до мужња
Ка.

шлог љета прележо ми је они дочић испот
куће, па ове године иж њега шино јечам,
то је сиње море.
2. остати непотрошен у току зиме,

прељетити (о сијену). — У овом сијену
што ми је прележало има, на сваки кан

2. прејести се, прекусати се. — Пре

кеља се затопа и оне дробушине, па га уби
и нагрди она јакота.

прекерепити, -им свр. 1. забољети
крста, ушинути. — Прекерепило га у кр
ста и ни макац. Сегну да нешто узме, па
га прекерепи по сред) средине.
2. ударити, ошинути. — Прекерепили
су га прорбата и од) тада стално побоље

тар, четерес товара.

преливодам и ж онај који не држи до
ријечи, несигуран, несталан, ни вода ни
вино. — Ако ишта имаш у памети, немој
се спуштати на уже преливоде, е ћеш
остати краткијег рукава.

прељетак, -тка м стог сијена који је
остао преко зиме непотрошен. — У овом
прељетку има сублизу триестовара.

Ва.

преклачити, -им свр. 1. окречити,
прекречити. — Од јутрос сам преклачила
собу и доста ко ладне воде.
2. ошинути, ударити. — Преклачи га

тијем кепом, образа ти! Узе баба варјачу и
оћаше да га преклачи по репу.

прекрнџати, -ам свр. пренијети. —
Прекрнџали смо у катун на сами Спасов

преманути, преманем свр. претјера
ти преко, иза, про брда, пута и сл. —
Премани овце про пута и нека, болан, па
су цијеле траве.

премељиговно с лоше, ништавно
створење. — Свак ће ти казати да таког
премељитовна није вуда кракало.

премина ж слабо наливено зрневље
жита, тањич. — Боље би било да си на

Дан.

в. крнџати.

прекулапити, прекулапим свp. I зало

тако коњу зобницу премине, но што се туј
ИЗЛежава III.

премитити, -им свр. 1. дајући мито

жити, презалогајити. — Оћете ли што
прекулапити? Прекулапи једну мазу, па

придобити, поткупити дајући новац или

ручак кад сташе.

какву другу вриједност. — Митила сам и

II — се смршати, ослабити. — Изанђо
и прекулапијо се, тегобно је погледати у

премитила и кусе и репате, не били се ка
ко одбранила од пашајлија, али ај бош!

њ. Шта си се прекулапијо, ко да ни слане

2. прећи мимо, размимоићи се, мину
ти. — Кад бидеш опасиво бадањ, гледај

воде нијеси пијо.
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да крајеви обручева премите најмање за

они товар, па сам мора да га препалакари

подланицу.

ILIeM.

премлијечити, премлијечим свр. не

в. палакарисати.

стати млијека (о музницама). — Ове го
дине овце су рано премлијечиле.

препанути, -нем свp. скокнути, трк
нути, отићи. — Ај часком препани до ка

премљенак, -енка м надимак. — Не
презивају се они, бестијо, Прдигаће, то им

туна и донеси један бронзин варенике.

је премљенак.
в. придимак, примљенак.

џати (ce).

премородáвити се, премородавим се
свр. преморити се, исцрпсти се радом. —
Премородавили смо се гонећи балване
нис Комарницу.

препенџати (ce), -ам (се) свр. в. пен
препилити, препилим свр. нажуљи
ти оштрим врхом, притискањем наније
ти повреду. — Препилила ме обувача, мо
рам је попушћити.
6. Пилити.

пренавиљчати, -ам свp. стрпати од
постојећих навиљака друге, претрпати
(о сијену, слами). — Идемо да пренавиљ

препитурати, -ам свр, в. пишурати.
преплеташи м (обично у множини)

чамо оно мало сијена, све се слијепило за

опанци са већим преплетом. — Обула
преплеташе, па поскакује ко ластавица.

земљу.

преневољити се, преневољим се свр.

преповиђети, преповидим свр. провје

пасти у стање безвољности, замишље
ности, потиштености. — Не пише Шујо

pити, поново размотрити, накнадно ви
дјети. — Док му то не преповиди жена, не
рачунај на његово обећање.

ис регрута, па се закарила и преневољила.

пренкнути, пренкнем свр. заћи, за
макнути, прећи преко (брда и сл.). — Сва

преподастријети, преподастрем свр.
преуредити, обновити постојећу про
стирку (постељу, простирку испод сто

тови су давно пренкнули про Муратови
це. Сунце је пренкло про Леденице.

ке и сл.). — Преподастри кревет, богме ми
је тврда сламарица. Дај преподастри испо

преновирати, преновирам свр. пре
правити, реновирати. — Морамо јесенас

краве, море се отелити.

6. пресанијетити се.

преновирати кућу, сва је пропала.

преносак, -ска, -ско који је спор, дуго
трајан. — Купи, јадан, гаће од вражије
коже, оне су носке и преноске.

преобити, преобијем свр. преобићи,
препјешачити, ићи којекуда. — Преобили
смо сву планину тражећи линцуре.

6. подастријети.

препред м назив за препредену пређу.
— Смотај табелајни препред и обљеси о
ту жијоку, да се тудијен не мотља.

препредати, препредам несвр. упреда
ти двије жице пређе уједну. — Бог јој узо
и оно мало памети, па препреда пређу
вретеном а не дружлицом.

преображавати се, преображавам се
несвр. мољакајући доводити себе у поло
жај који не прија. — Нећу се вала прео
бражавати пред) сваком рђом, па нека

препред пређа ж само у изразу: онај
који је лукав, који се меће у свакојаке ни
ти, свашточиња. — То је она мртва пре

пред пређа, ко му и отац. Кака је она пре

биде како биде.

преоизма прил, сувише, одвише, преко
мјере. — От кога је да је, преоизма је.

пред пређа, реко би да није рођен ко и
други створ, но на г... цу.

препрцати, препрцам свр. 1. претје

в. произма.
свр. развалити па поново палакарисати

рати, отјерати, затјерати. — Наша бре
гада је на једвите јаде препрцала Швабе

товар на коњу. — Слабо палакарисасте

про Дрине.

препалакарисати,

препалакаришем
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2. прећи, доћи (негдје), станиши се. —

Перко је лакац на ноге и он ће прије мра

преседлај коња е је оно на њему ко без
ЊСГа.

ка препрцати про Бајове струге.

преријевити, преријевим свр. лајати
непрестано или уз мале прекиде. — Ва
шке су преријевиле сву драгу ноћ. Прери

јевило је оно пашче сву ној, није ми дало
ока затворити.

преселементати, -ам свр. в. пресала
ментати.

пресентати, -ам свр. 1. преселити из
једног мјеста у друго (насилним путем).
— У рату нас Швабе пресенташе у друго
село, да им бидемо на оку.

в. ријевити.

прерипити, -им свр. прескочити. —
Он ће про тог ендека прерипити док тре
Неш.

в. рипити.

преритљати се, -ам се свр. прећи. —
Не шће она вегурлица да се преритља код
нас, но чека да му се дође на ноге.
в. ритљати.

2. пренијети. — Упртила пун чувал со
ли и пресента про ријеке ко каку черужи
ну.

прескакала с мн. мјесто гдје се пре
лази преко потока или плићака ријеке
(кракајући с камена на камен). — Море ли

се преј про прескакала? Надошле воде, па
Прескакала само Виpe.

прескубити се, -им се свр. постати

пресаламантати, -ам свр. придобити,
преобратити. — Ај са нама, ај са нама и

јако мршав, ослабити. — Слабо је ранијо

тако ме пресаламанташе.

гледати. Постијо је велике посте, па се
прескубијо ко Срђевића кусов.

в. преселементати.

пресалдумити, пресалдумим свр. 1.
прекинути, пресјећи. — Пресалдуми које
дрво, ако ти није тешко.
2. преумити, заборавити. — Бијак зау
стијо да ти нешто кажем и пресалдумик.
пресалиџати, -ам свр. развалити па
поново урадити (обично зид). — Ајте да
пресалиџамо листру, нагнула се.
6. Салиџаши.

пресанијетити се, пресанијетим се
свр. в. преневољити се.

овце, па се, пусте, прескубиле, грота иг

пресоврљати, -ам свр. развалити (не
што), испретурати, испреметати (па
поново урадити). — Дај да пресоврљамо
ову листру, млого се нагла.

8. соврљати.

пресрати, пресрем свр. 1. преступити
преко означене границе (о такмичењу). —
Јес, прескочијо ми је, а што је пресро бав
ку, не рачунате.

2. претјерати у причи, критици. —
Вала га и ти пресра са твојом причом.

пресврнути, пресврнем свp. изокрену
ти, изврнути, окренути наопачке. — Пре
сврно си гете, господине војвода!
преседлан, -а, -о који је преседлан, на

пресрнути, пресрнем свр. прећи, за
маћи преко (превоја, брдашца и сл.). —

коме је замијењено седло другим седлом
(о коњу). — Зекан ти је преседлан и само

преставити, -им свр. дометнути, до
дати, придодати. — Ова атула је ократка,

ђипи на њ и иди.

па је морамо преставити за метар и више.

Изр. преседлана зима зима која је у
другом календарском дијелу са много

пресуканик, -ика м онај који је јако
измршавио, ослабио, изнемогао. — Какав

падавина. — Сачувај нас Боже преседлане
зиме. У нашем крају свака преседлана
зима је дерна.
преседлати, -ам свр. замијенити се

је они пресуканик, ко да ни слане воде ни
је пијо!

дло на коњу другим седлом. — Ану, болан,

стријела те раскочила!

Овце су ти пресрнуле про главице и на
кренуле се на низбрдо.

пресукати, пресучем свp. I премота
ти. — А ти ли си пресукала ово клувко,

Из лексике Пиве (село Безује)

II – се омршати, ослабити. — Ено се
бијаше пресуко ко пребијена кучка.

пресути, преспем свр. обновити, за
мијенити отруле дјелове. — Прегнуше и
пресуше кров, сад је ко нов.

претаракати, -ам свр. преобићи, пре

211

II - се нарасти (велика трава). — На
овој ори, па су се ливаде претравиле ко
иједне године.

претрављен, -а, -о који је насађен под
неповољним углом (о коси за кошење). —

Претрављена ти је коса, чојече Божи!

претрапуљати се, -ам се свр. преје

крстарити. — Претарако сам сваку доли
ну и ниђе коња нема. Претаракали су сва

сти се. — Бијагу ђеца огладњела и ојад

ки жбун тражећи комите.
претарнути се, -нем се свр. угасити

њела, па се претрапуљаше наке чорбети
не, док не почеше да се превијају.

се, утpнути се. — Што си пуштијо да ти
се ватра претарне, мајка те немала?
претворити, претворим свр. послуша
ти, поступити. — Ој ли ти, дијете, пре

се. — Гледај да се ватра не би претраши
ла, мој родо. У, ево оће ватра да се пре
траши!

творити или неј?
претеслимити, претеслимим свp. I 1.

претрашити се, -им се свр. угасити

в. претрнути се, прешулиши се, пре
тунути се.

раскинути, прекинути (о односима). — А

претргнути се, -нем се свр. потроши

си видијо да нема ш њим ортаклука, требо

ти се дарујући некога (подругљиво). —
Стриц ми даде десе динара, ала се претp
го. Претргла се доносећи дарове.

си претеслимити.

2. прекинути, пресјећи. — Претеслими
ову штицу напола, ако ти је при руци кака
LLECTa.

претрзати, -тржем свр. прекидати,
правити прекиде у раду. — Од ујутру до

3. урадити како било. — Није оклачи
ла собе како ваља, но само мало претесли

увече пласти и не претрже, Бог је клео.

МИЛa.

ти, премицати (обично потрошни арти

П - се савити се, повити се, изгледа

ти скрушен. — Сустигле га године, па се
претеслимијо и погрбијо.

претивати се, -ам се свр. прејести се.
— Претиво се цицваре, па му се на њу гр
ШТИ.

претрзати се, -тржем се свр. нестаја
кли). — Код њега никад не претрже ни ка
ве ни ракије. Мало куписмо ориза, па нам
се претpже уз кошевину.

претрнути се, -нем се свр. в. претра
инити Се.

претpупити, претpупим свр. 1. исјећи,

претонтати, -ам свp. I преправити,

исцијепати, испресијецати. — Не да ме

искрпити, испријечати. — Претонтај ђе
тету обућу, да не вуче оне издерине.
П — се претрпати се одјећом, обућом.
— Претонтала се неаким џокама, Бог је
убијо, па не море крочити.

ћава ни дрво претpупити. Дај мој Миле
неј ли претpупити један нарамак дрва.

2. умукнути, ућутати, прекинути
причу. — Чим ме виђеше, одма претрупи
ше разговор. Дај претрупи, језик прегри

6. i TiонiЛatlitu.

зла!

претравити, претравим свp. I 1. наса

3. ишчезнути, нестати (о боловима).
— Попик неакав лијек, па ми болови пре

дити косу на косиште (под неповољним
углом). — Па зар не видиш, јадико моја,
да си косу претравијо.
2. осолити, посолити. — Немагу у ку
ћи ни зрно соли да претраве ону јадну ра

трупише, ко да иг руком сманук.

претулити се, претулим се свр. в. пре
трашити се.

претунути се, претунем се свр. в. пре

ну.

трашити се.

3. презалогајити. — Узми и мало пре
трави, неће ручак брзо.

ши. — Кад смо Мљерили на кантару, пре

преценути, преценем свр. претегну
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ценуло је да ће и дек. Крива ти товар, виш
да је лијева страна преценула.

при предл. 1. према. — Ама болан,
шта је Муса при Марку: ништа ка ти ја ве

пречавина ж трака од коже (за кp
пљење опанака). — Испријеча му опанке

Љу.

говеђом пречавином, реко би да су нови.

пречагљати, -ам свр. препричати, из
брбљати. — Њиг двије пречагљале су сву
драгу ноћ.
в. прочагљати, чагљати.

пречињети, пречиним свр. 1. оправи

2. уз, при себи, уза се. — Имаш ли при
теби коју пару? Јован је вазда носио при
себи бритвулин.
приазурити, -им свp. спремити, при
премити, пригледати. — Шта си приазу
рила за ручак?

приapити, приарим свр. заштедјети,
приштедјети. — Лако је потрошити, а те

ти, преправити (о обући). — Ако ми не
шко приapити.

пречиниш опанке, ćутра морам ићи бос.
прибочити, прибочим свр. пригради

Пречиње ми стрина опанке и ево иг ко да

ти бочно, са стране. — Прибочијо тор ус
су нови.

2. пречистити, уредити (о житу). —
Ај, дијете, донеси от Ћика решето да пре
ЧИНИМ МаЛО МЛИВА.

колибу, па му се купе муве.
приватан, -тна, -тно који је склон ло
повлуку. — Приватне је руке, а по коме му
је дошло, нико не зна.

пречица ж 1. намет, наслага снијега.
приваткиња ж (обично у множини)
— Дуну мећава, па се наваташе пречице.

Има на путу млого пречица, неј се с коњи
ма корталисати.

овце прихваћене на чување (за паре или на
мљекарину). — Да му није било приватки
ња, крепо би од) глади.

2. краћи (попречни) путељак којим се
в. приватуша.

брже излази на заобилазни пут. — Пре
чицом ви је прече а наоколо ближе.
пречоктати се, пречoкћем се свр. ис
тањити се, изјести се, изгристи се, из
глодати се. — Пречокто му се врат, није
дебљи од батурице. Јарам се пречокто про

приватуша ж в. приваткиња.
привегарити, -им свр. 1. привезати,
свезати. — Привегаријо коња за плот, па
му ваздуги дан „чита новине“.
2. ошинути, ошамарити, ударити. —
Кад му привегари силе, скоро га помљери

сриједе, само што се није скршијо.
прешто прил. прије, уочи, испред, при
је него. — Прешто ће крсна слава купили

Са МЉеCTa.

в. привегарчити.

привегарчити, -им свр. в. привегари

смо мало медовине. Унијег аљине прешто
ће линути киша.

ти (2).

прештулас, -та, -то који је истањен,
изглодан, сужен преко средине. — Лијепа
ли је она прештуласта ђевојка, јади је не

прионути уз некога. — Пред) саму њего
ву погибију бијаше привисно уз мајку, ко

убили!

привитиљити, привитиљим свр. при
вити, увити фитиљ (о лампи). — Немамо

пржећ, пржећа, прежеће који је са

привиснути, -нем свр. пристати,

да се опрашто.

жет у послу, радан, одговоран, брижан.
— Пржећ је да не море бити пржећи. Да је
имало пржећ, мого би, на наком имању,

гаса, па вако привитиљимо ову јадо лам

живљети ко буер.

влаци. — Стрпали смо лисник у привлаци.

Пу.

привлака ж земљиште уз влаку, при

пржи гаћа м и ж онај који је нестр

приводити, приводим несвр. 1. тра

пљив, осјетљив, нервозан. — Не море се

жити бика прије природног рока. — Она

пржигаћа обунути на једном мљесту, нако

мала јуница приводила је испред Ивањда

би га свезо.

На.

Из лексике Пиве (село Безује)

2. сводити врх, завршавати (о стогу
сијена, сламе и сл.). — Немој још приво
дити, има плашћа и на претек.

привоштити се, привоштим се свр.
прилијепити се, прионути, пристати (уз
некога). — Привоштила се ђеца уз бабу,
па неће ником другом.
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придушити, придушим свр. заклати.
— Ојли ми придушити једно трзле? Он ни
кокош није капац придушити.
прижара ж врућина, припека. — На
овој прижари ни се море радити ни жи
вљети. Оба ока стркоша на овој прижари.
в. припека.

приглувити, приглувим свр. причути
нешто што није речено. — Приглувијо је

прижулити, прижулим свр. 1. приво
љети, прихватити (нешто). — Кад из

да му се спрдају, а нијесу, крста ми.

пригредина ж земљиште поред греде

гладње, прижули и суве јечменице.
2. прионути на посао, приснажити у

(камењара, литице). — При пригредини
има доста жаре. Склоник се од града ис

раду, привољети се послу. — Чим се оди
јели, пружули да ради, не би реко да је
ОНИ.

под оне пригредине.

придавак, -авка м додатак. — Да се
мијењамо дуванскијем кутијама и ево ти
придавак ови чакмак.

придадријети, придадерем свр. 1. на
дати, придодати, додати (о снази). —

Придадери гузици, па ћеш покосити сво
имање. Не ће та да придадере, но све нај

3. ошинути, ударити. — Прижули му

шамарчину и он — ни јаде.
призивати, призивам несвр. узимати
у заштиту, преузимати бригу (о дјеци).
— Умљесто да иг призива он иг прогони,
рђа га убила.

приденгерити, -им свр. привезати,
свезати. — Приденгери кобилчину за та

призебак, -пка м нахлада, назеб, озе
блина. — Нешто старос, нешто призебак,
елем ти ја заглавик.
призубак, -пка м мали зуб (никао уз
зуб). — Нарасто ми је призубак, ружно га
је виђети. Насмија се и указа јој се призу

плот и сврати да запалиш.

бак бијел ко снијег.

Лак.

2. свезати, привезати. — Придадро
кљусе за плот и ту му читав дан дрежди.

в. придендерити, придеречити.
придендерити, -им свр, в. приденгери

пријавити, пријавим свр. дотјерати,
дојавити, притјерати, привити (о сто
ци). — Чобани су рано пријавили овце ко
либама.

придеречити, -им свр. в. приденгери
t{{ti.

придијелити, придијелим свр. одре
дити (о судбини). — Судбина ми је приди
јелила да се вако мучим, вала јој. Бог мо
лосни је тако придијелијо,
придимак, -имка м в. примљенак.
придиречити, -им свр. привезати,
свезати. — Придиречијо пастува, а он ко
па у земљу и вришти. Умљесто да напасе

краву мој ти је срећо придирекијо за ко
ЛaШЦ И СНО СС КЛИСa.

придурнути, -нем свр. надоћи уну
трашњи вољни подстрек, жеља, чежња.
— Чим њему нешто придурне, урадиће то
или неће бити жив.

пријамити, -им свр. узети себи, при
грабити. — Пријамијо је туђе добро, не
требало му ни његово!
пријебој м приземље (о кући). — Вазда
су они зимовали у пријебоју.
пријеглоб м средишњи дио јарма
(кроз који се провлачи клин). — Замотај
влачег око пријеглоба и узгоријарам уза
ЗИД, па нека Га.

в. свођ.

пријегној м прегнојено земљиште. —
Најбоље да посијем кумпијер у пријегној.
пријелог м земља која је одлежала
(која није обрађивана неколико година).
— Велике су биле кише, па је у пријелогу
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214

жито полегло, нећемо од њега имати ни

камена с рамена из мљеста, а не испри

каке користи.

крока.

сиромаштву. — Не знаш ти како је то би

прикрпељити, -им свp. I 1. приписа
ти, придати, ставити на терет неку

ла пријепука вамилија. То је пријепуки

кривицу. — И њему су прикрпељили сто

сиромак, али поштен ко најпоштени.

ђавола, па ај се одбрани ако мореш.
2. приграбити, присвојити. — Само

пријепуки, -а, -б који живи у биједи и

пријерoд м род изнад очекивања, ве
лики принос (о љетини). — Родила жита,

пријерoд незапанћени.
пријеćек м остава за жито, амбар.

гледа како ће што прикрпељити за себе.
П — се прионути, пристати, бити уз
некога. — Прикрпељијо се уз јачег и шу
ТИ.

— Ласно му је запрдивати кад му је пун

пријеćек.
пријокнути, пријокнем свр. устави
ши волове ухваћене у јарам узвикнувши:
„Јоч!“. — Чим зачу црквено звоно, ђед

прикулачити, -им свp. спојити један
предмет са другим, прикачити, припоји
ти. — Прикулачи том куком за крљу, па
да тргнемо, нећемо ли ја издријети изј зе
МЉе.

Машут пријокну волове и прекрсти се.
в. јокнути.

прикајитити, -им свр. приписати,
придодати, оптужити. — У памет се е
ће ти прикајитити и што је истина и што
није.

прикалапачити, -им свр. мало дотје
рати, средити, уздигнути, поправити. —
Доста зноја сам излијо док сам ови путе
љак мало прикалапачијо.

прикинути, -нем свр. 1. ошинути,
ошамарити, ударити. — Ако ти прики
нем силе, синуће ти варнице испред очи
ју.

прикуџати, -ам свр. прикупити, при
штедјети (обично новац). — Јеси ли при
куџо који динар?

приљева ж вареника са које је скинут
скоруп. — Успи му те приљеве и нек лема
колико му душа оће.

приљеворити, -им свр. 1. свезати,
привезати. — Приљевори коња за плот и
ај, болан, за врућу варенику.

2. прековати. — Дај нејли приљевори
ти насад от пале, немам чим Покидати ис
пот краве.

приљубити, приљубим свр. 1. споји

прикобељати, -ам свр. прикотрљати,

ти једно уз друго, ужлијебити. — При
љубијо платицу за платицу, реко би све су
изједна.
2. привољети. — Приљубиће и суве
јечменице а огладни. Кад овца неће да

доваљати. — Прикобељај који камен до

примијање на подој, ја ти је, ко мој покој

мужњака.

ни ђед, привежем порет пашчета, па да
видиш како одмак приљуби и не мрда.

2. осјећи, присјећи до земље. — Кад
бидете čекли купус, прикините што више
ДО Земље.

приколати, приколам свр. прилијепи
ти, залијепити (о љетку). — Приколај ми
ови лис карте, ако имаш коле.

прикоптисати, прикоптишем свр. ки
дисати. — Прикоптисо да приоре, па не
Ма Кад НИ Да ЗапаЛИ.

прикорак, -брка м в. покорак.
прикрок м залет из једног корака
(кад се баца камен с рамена). — Само сам
направијо један прикрок и више се ништа
не čећам. Погодили смо се да се турамо

приљут, -а, -о прилично плах, љут. —
Снаја ми је приљута, али је добра ко до
бар дан.

примак, -мка м дио тавана испод ко
јег није подрум (изба), банак. — Ајдонеси
виле, ено иг на примку о стаје.
в. банак (2).

приметак, -тка м додатак (о сточној
храни). — Изнеси овцама један приметак
сијена, богме су ти огладне.

Из лексике Пиве (село Безује)
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примљенак, -енка м в. премљенак.

ре се више живљети у овом јадном припо

примријети, примрем свр. 1. урадити

ру.

без предаха (не дижући главу). — Примр

припорац, -öрца м в. притор (1).

ли параде, ко да ће им њива некуђ побље
ћи. Примро па ради и сунце не види.
2. упустити се у пасење, примирити

— Уз припос смо имали мало шенишна
брашна и зеитина, па смо некако издеве

пасући. — Јањад примрла по оној ђетели

рали.

ни и не мрдају. Гладни брави, па примр
ли, реко би нијесу пасли има та земан.

2. вријеме јагњења оваца. — Не пуши
у ватру на Бадњи дан е ће се јањад нади

примукајетити, -им несвр. припази

припос, припоста м 1. вријеме поста.

мат ус припос.

ти, пригледати, обратити пажњу (на
некога, нешто). — Примукајети ми на ђе

припрнути, припрнем свр. 1. збити се
у гомилу, згрнути се (о буљуку ситне

цу, док се не вратим.

стоке). — Таман што сам бијо уватијо пр
ви сан, овце припрнуше и ја запустекак.
2. тек мало прирасти, стасати (о
дјеци). — Само што су ми ђеца мало при

принова ж новорођенче. — Срећна ти
принова, коншија! Има ли каке принове у
кумашина?

при окачити, -им свр. потјерати,
тјерати (обично скупивши у гомили). —
Приокачили вуци коње, па иг гоне.

припаша ж прехрањивање стоке уз
пашу. — Скоро читаву зиму гонили смо
овце у припашу.

прнула, а оно се зарати.

в. прнути.

припрт, -а, -о који је понавише, изнад
мјеста на којем је неко. — От Крсца па до
Пишча, све је припрто, да не море бити
припртије.

припека ж в. прижара.
припећак, -ћка ммала пећина, улегну
ће у греди. — Паде киша те ти се ми при
биј уз накав припећак. У оном припећку
има гнијездо од јаребице.
припећкара ж в. припећак.
припијучити се, -им се свр. прилије
пити се, пристати, привити се (уз не

припуз м онај који се приклања, ули
зује, удвара. — Умије припуз уврсти у сва
ку везитку. Нека припуза, нек се улизује,

што, некога). — Припијучила се машина
по камену, ко да си је приколо.

се, умирити се. — Измлатише га, па се ма
ло прирепијо. Прирепијо је, жив се не чу
је.

припланути, -ем свp. изгорјети, осу

а, богоми, све ће му то на нос искочити.

припус, -стам вријеме пуштања пра
зова у овце (ради оплођења). — До припу
ста морамо обашка чувати празове.
прирепити, прирепим свp. смирити

шити (од сунца, вјетра). — Припланула

приријепити се, приријепим се свр. 1.

су жита на овој жеги. Приплано си у лицу.
приплотак, -тка м простор око пло

прионути ријет (за некога, нешто). —
Ево ти се ријеп приријепијо на затијоку.
Шта ти се то приријепило за кабаницу?

та. — Немојте сиђети око тог приплотка,
тудијер има бауљина.

припљунути, -нем свр, урадити пу
ном снагом, прилегнути на посао. — При
пљуни ус књигу, па ћеш научити, туко да
била туко.

припор м 1. успон, стрмен. — Велики
је припор одавле до Брљева. Није лако

2. пристати, привити се, ићи (за не
кога). — Приријепило се иза нас нечије
пашче и неће да се одвоји. И оно се при
ријепило за Јерезу, а не зна окле је шу
ПЉC.

приринути, -нем свр. кидисати, наср

изај ус они припор.

нути, навалити (о псу). — Пред) саму зо
ру приринуше вашке, те ти се ја дигни,

2. тјескоба, скучени простор. — Жи
вимо у овом припору дваез година. Не мо

шиљегвицу и одвуче.

кад имаш шта виђети: вук докопо једну
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6. ринути.

приритљати се, -ам се свр. прићи, до
ћи, довући се. — Приритљај се, па једи,

приčести, приčедем свр. 1. присјести,
сјести. — Приčеди, дијете, док нијеси до
било ћортек!
2. застати у грлу (о гутљају, залога

шта си ту затего!
в. ритљати.

ју). — Приседе му јечменица, умало се не
За ДаRИ.

прирођен, -а, -о који је од рођења. —
IШто је чоеку прирођено, то га прати док
је гој жив.

прирожак, -шка м рошчић (прира
стао уз рог). — Дај да ошегамо овну при
рожак, виш да му смета.

присавити, присавијем свр. притјера
ти, дотјерати (обично скупљањем у бу
љук). — Присавијте овце раније да ик по
муземо за вида.

присан, -сна м сан (сан у који се вјеру
је као у судбинску поруку). — Њина кућа
вазда пости на Спасовдан, то им је присан
ко зна от кад. Не причај никоме присан,
неће ти се остварити.

присисак, -ска м сисица (прирасла уз
сису). — Кад бидеш стриго шиљегвицу,

причувај да јој не окинеш присисак. Има
присисак колико сису.

присмок м храна која служи као
смок. — На моја уста нијесам узимо при
смока отко је крава закапила.

присмочити, присмочим свр. припи
сати, надодати, налагати (на некога, не

што). — Присмочиће ти он па да ће не
што из прста исисати.

приспљенак, -енка м наследник који
стасава. — Ово је мој приспљенак.

присузбити, присузбијем свp. сузби

3. фиг. имати неприлике. — Не шичи

на влас, море ти приčести.
притабанити, -им свр. примирити. —
Притабани и нека твоијег враголија.
притакнути, притакнем свр. 1. тарну
ти, џарнути (о ватри). — Притакни те
угарке, неће ли се та клета ватра разгоре
ТИ.

2. подстакнути (некога), направити
интригу. — Она поганчина притакну и
унесе смуту међ људе.
3. натакнути зобницу (о коњу). —
Притакни бедевији зобницу, богме ти се
нешто утањила.

приталамарити, приталамарим свр. 1.
пришити, закрпити, закуцати како му
драго. — А што му приталамари бијелу за
крпу на црне гаће, црна друго?
2. обући, обути шта било. — Притала
маријо масну капетину, и не скида је ни
ка(д) спава.
3. приписати, надодати, налагати. —

Приталамарише му да је његово копиле, а
није колико је ли покојног.
4. привезати, свезати. — Приталама

pи, болан, волове за ту лијеску и ај да
ужинаш.

в. притамарити.

притамарити, притамарим свр. в.

ти, зауставити (о стоци). — Присузбиј

приталамарити.

овце по тијем орницама и нек пасу.
в. приузбити.

притандарити, -им свр. привезати. —
Притандаријо ждријепца за неакву кочи

присукати, присучем свр. 1. примо
тати, домотати, привити. — Присучи

ту узицу, што је вучеш?
2. натјерати, затјерати. — Присука

ли га да призна ђе се крију комити, оће
живот да му узму. Присуко овце и заћера

ну и ту му дрежди о зрака до мрака.

притарнути, -нем свр. проџарати,
тарнути, жгарнути (о ватри). — Дај
притарни у ту црну ватру, утули се.

притворизати, притворижем несвр.

иг про брда.

отварати, затварати, притварати на
измјенично (о вратима или прозорима). —

присенак, -éнка ммали хлад, заладак.
— Оданимо мало у том приčенку.

Смири се дијете, шта притворижеш тијем
прозорима!

Из лексике Пиве (село Безује)

притентати, -ам свр. увезати, завеза
ти (о ствари). — Притенто оне јадне обу

нијесам прицапијо рукама за једно дрво,
не би од мене остало комада.

приципити се, -им се свр. бити узак,

ваче и не море да иг размрси.

в. притонтати.

притонтати, -ам свр. в. притентати.
притрбушити, -им свр. примирити,

стегнут уз тијело (о одјећи). — Прици
пиле се уза њ гаће, па му ноге изгледају
криве ко гудало.

6. сципиши се.

гледати свог посла, бити миран. — При
трбуши ту, није ти раоник на трбуку!

притулити, притулим свр. 1. пригње
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причапати се, причапам се свр. ухва
тити се, држати се за нешто. — Прича

чити. — Подигни даску, притулијо си ми

пак се за један, па онда за други камен и

прсте!

тако, мал по мал, испузак се на вр крша.

2. притјерати, пригнати, опколити
са сваке стране. — Притулише га отуда,
притулише одуда, и нема куд но се нако
СКамен И.

3. прилегнути на посао, рад. — При
крају године притулијо па учи. Притули

причети, причнем свр. привољети,
прихватити, добити вољу (за нешто). —
Кад нема друге, приче јес ражаницу од
љепоте. Није га дењала, па га сно приче
Лa.

причугуљити, причугуљим свр. на

ше жетелице и пожњеше раж орано.

прићићати се, -ам се свр. притајити
се, пришутјети се, прићућурити се. —
Њемци наиђоше изнад јаме, а ми ти се
унутра прићићасмо и не открише нас.

в. прићулумити се.
прићулумити се, -им се свр. в. прићи
ћати се.

правити, подићи, стрпати нешто како
било. — Немасмо јапије, па причугуљисмо
бајту уз један припећак. Причугуљи те

брљка, шта иг висиш.
приш, пришта м фиг. онај који је љут,
пргав, нагао, који брзо плане. — Чули ти
како сикну они приш? Запишта они приш
ко жмира на ожегу.

прићућурити се, прићућурим се свр.
стиснути се, савити се, скупити се, шћу
ћурити се. — Није послушо бабу, па се,

пасаковић, прићућуријо, жив се не чује.
приузбити, приузбијем свр. в. прису
збити.

приузети, приузмем свр. 1. прикупи
ти, докупити, снабдјети се. — Имам не
што жита, нешто ћу приузети и до младог
биће доста.

2. јаче прихватити рукама (нешто),
ухватити се за нешто. — Кад сам мало
више приузо за коноп, потего сам и из ја
ме извадијо јарца.
3. затјерати, гонити. — Приузо туђ
буљук и некуђ га заћера. Жандари га при
узели и одведоше злијем путем.

приушак, -ушка м шамар. — Мируј,
док нијеси добила приушак! Ако ти опа
лим пријушак звониће ти уво до ćутра.
прицапити се, -им се свр. придржа
пти се, ухватити се (за нешио). — Да се

пришалатити, пришалатим свр. 1.
привалити (шамар), ударити. — Приша
лати му једну шамарчину, тако ти Бог по
Мого!

2. приписати, придодати, окривити
за нешто. — Живимо у земану кад) свак
свакоме море пришалатити како му обра
зу ваља.

пришапак, -пка м закржљали дио
шапе (о псу). — Види, јадо моја, колик је
пришапак у мог бизина.

пришапити, пришапим свр. примири
ти, умирити се. — Пришапи ту, куд) си
се диго по селу, угурсузе један!

пришкpбити, пришкpбим свp. скоро
потрошити, прикрајчити. — Пришкpби
ли смо скоруп, нема, вљеруј ми, нако јед
на гука на дну мљешине.

пришулити, пришулим свр, ошамари
ти, ошинути. — Нешто му жена рече, а
он издерачи очи и пришули јој шамар.
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пркендати, -ам несвр. причати које
шта, напрдивати, изводити шалу, измо
шавати се. — Идући про Вроштице, поче

да се шали и пркенда Којо, сретнем ти ја
вука на сре сриједе пртине, гледам ја ње
га, а гледа и он мене; ја ти не бидем лијен
но му опалим шамар иссве снаге, вук ме

погледа, преблијеђе кова крпа, скрајну ми
се с пута и стрлијекну нис брежину.
в. допркендати, запркендати, напр
кендати, одпркендати, распркендати се.

пркљати, -ам несвр. причати које
шта, блебетати, петљати. — Не пркљај
ту, кад не знаш да није преслaно оно што

2. протјерати, загнати, затјерати (о
стоци). — Миливоје рано проака буљук
јањади.
проаптати, -им свр. доћи до обавје
штења о нечему, сазнати, чути. — Сва
ког врага је она проаптала. Проапташе ли
ко ли је оној јадници направијо копиле?
пробагузати, -ам свр. препјешачити,

прећи. — Може ли пробагузати про тијег
џаврља?
в. багузати.

пробасрљати, -ам свр. пролутати,
пробазати, пролуњати. — Било ми је до
садно сиђети у колипчини, па сам проба
срљо овијем долинама, док нијесам ску

Ваља, НО ОНО ШТО Не ваља.

pипсо.

прљуг, -уга м ситни снијег, сјеверац.

в. басрљати.

— Мећава диже прљуг, да чоек не море

пробатрљати, -ам свр. в. батрљати.
очи отворити.

— Мало сам пробатрљала и то ми је вас од
в. пршеш (1).
ДанаШЊИ.

прнути, пpнем свр. в. припрнути.
прнџати, -ам свр. петљати, брбља
ти, причати којешта. — Прнџа нешто,
реко би је побљегла памет од њега.

прнџање с гл. им. од прнџати. — Ни
ко ништа паметно не рече, но се чуло са

мо неако јалово прнџање.
прнџом онај који много прича. — Ни
је прнџо чистије ноката, баста њему пе
шнути.

прњак, -њка м прња, дроњак. — Изба
ци те прњке искуће! На њему бијаше неa

пробатуљати, -ам свр. батуљати. —
Мошли пробатуљати до котара, ено се та
мо сабрало сво село да мало просијели.

проблак, -ака м преобука. — Нема она
сиротиња ни проблака, жалос од њиг.
проблемезгати, -ам свр. в. блемезга
ти. — Проблемезгаше мало и куд који,
мили моји.

пробрзити се, пробрзим се свр. пo
стати вриједан, хитар, експедитиван. —
Оскоро се пробрзијо, ваља му гузици. От
ко се оженио, пробрзијо се, бржи је, моје
ми душе, од пашчета.

кав прњак вањеле.

про предл. преко. — У пјесми: „Киша
пада, земљом тама, / ja ти мајко остак са
ма, / ja ти мајко остак сама, / про планине
за овцама.“ Преврело му прокаиша, па не

пробркљати, -ам свр. промијешати,
промутити (о храни). — Чим прокључа
скроб, пробркљај га да не загори.

пробрчати, пробрчим свр. проћи. —
Нако дијете пробрча тијем путем и умаче

Зна куд удара.
према чечарима.

проajeкати, -ам свр. протјерати го

пробуљукати, -ам свр. 1. зајавити,

веда узвикујући: „Аје, аје!“. — Неко проa
јека џелеп говеди.

протјерати, прогнати (заокупљено ста
до у гомили). — Чобани рано пробуљука
ше овце према Буручковцу.

проакати, -ам свр. 1. истрошити
(обично већу суму, вриједност), страћи
ти, потрошити узалуд. — Проако је све
што је имо, па сад) гледа ђе ће купити
кришку сира.

2. наплашити вукове узвикујући: „А
пус осто!“. — Пробуљукај мало, велика је
страшивоћа.
в. пробуључити.

Из лексике Пиве (село Безује)

пробуључити, -им свр. в. пробуљука
ти (1).

пробурлати, -ам свр. промијешати,

219

проврпољити се, -им се свр. проме
шкољити се, немирно сједјети, вртјети
се тамо-амо. — Рекок му да ми плати по

пробркати, промутити. — Пробурлај ма
ло крос ту чорбу е се граг стињо по дну.

тру, он се проврпољи и не рече ни оћу ни

в. бурлати (1), пробурљати.
пробурљати, -ам свр. в. пробурлати.

проврсти, проврзем свр. фиг. рећи
што околишно, недовољно јасно, узгред

— Пробурљај кашиком, вазда је чорба гу
шћа на дну.

провадати, провадам несвр. провода

поменути. — Провpзи му кроз уши шта
му се све спрема, па нек биде на опрези.
в. прођести.

ти, прошетати. — Јутрос смо уасулили
ждријепца и неће кучкеш да га провада.

жљив, вјешт, спретан. — Нијесам видијо

нећу.

провртан, -тна, -тно који је снала

в. вадати.

провалетати, -ам свр. 1, гатати, про
pицати, гледати у грашке, карте и сл. —
Ај да ти снајка провалета, Бог ти срећу
подаријо!
2. говорити нејасно (обично страним
језиком). — Провалета ми нешто, али га
ништа не разумљек.
6. Валетати.

провардати, -ам свр. 1. протутњети,
залогрњати. — Чији) су оно коњи што

провардаше поре(д) снијежнице?
2. прогаламити. — Он мало проварда
на нас и смири се.

провpтнијег створа од ње.
провуљати се, -ам се свр. 1. проћи
шутке и не скрећући пажњу на околину.
— Куд) се провуља она погана поринта?
Провуља се тудај нако чобанче.
2. без већег труда и напора успјети
како-тако у неком послу. — Провуљо се
кроз разред ко пас кроз росу. Провуљаће
се он, виђећеш!
в. ировушљаши се.

провутљати се, -ам се свр. в. прову
љаши Се.

прогабуљати, -ам свp. ићи са тешко

провегурати се, -ам се в. превегурати

ћама. — Нијесам, вала, кадра прогабуља
ти ни до оног котара нође.
в. габуљати.

провезичити, -им свр. прозборити

Прогавељо сам оном пртином, а како ћу

провати, провам свр. пробати. —
Оћеш ли провати од ове водњике?

прогавељати, -ам свp. ићи полако. —

Се..

(мјерећи сваку ријеч). — Шта ти оно про
везичи Мрдова мудријашица? Нема тог

одгавељати, Бог сами зна.

ćедника на ком она није нешто провези

прогалити, прогалим свр. проведри
ти. — Са севера је прогалило, дако се

ЧИЛa.

в. гавељати.

6. везичити.

прољевша.

провpéчати, -им свр. 1. одати звук
сличан вечању. — Неј ноћас ићи, па да
ћеш провречати. Од велике муке је про
вречo.

2. вечати, вречати (о кози). — Шкопи
јарца а он сирома провречо од бола, жа

прогалица ж проведрица. — Смијем
ли натурити вршеницу на овој прогалици?

проганћати, -ам свр. прогазити (о во
ди, снијегу и сл.). — Не море се проганћа
ти про намета нако да имаш крила.
в. ганћати.

лос га слушати.

провpнчати, -ам свр. брзо испричати,

прогаракнути, прогаракнем свр. про

избрбљати. — Ама шта оно проврнча,
уста јој се не закаменила! Ну, провpнчај

тјерати коња додирујући га мамузом. —

ми шта је и како је било.

Прогаракну коња и одјури пут Брезана.
в. гаракнуши.
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проглавињати, -ам свр. проћи без ци
ља, пролутати. — Проглавиња они ка

блоглав на сијело.
в. главињати.

прогланцијати, -ам свр. протрљати
ради давања сјаја, проглачати. — Про
гланција шпорет, па се ćajи ко нов.
в. гланцијати.

в. делијати се.

продерендати се, -ам се свр. исплака
ти се, драти се плачући. — Дај умукни
више, продерендо си колико је доста.

продpинцати, -ам свр. дуго и чврсто
спавати. — Продринцо је више о три де
бела сата.

в. дринцати.

проголишати, -ам свр. проглодати,

продулићати, -ам свр. дојити, сисати

прогристи. — Ево вражији) миши прого
лишали врећу, све жито сипи иж ње.

(не тако дуго). — Нека теле мало проду
лића, па га одлучи.

прогомбати се, -ам се свp. споречка

в. дулићати.
продућкати, -ам свр. сисати, дојити.

ти се. — Није ту била нека велика свађа,

мало су се прогомбали и то је све.
прогон м земљишни пролаз за прогон

— Јањад мало продућкаше и почеше да се
играју.
в. дућкати.

стоке. — Давијају се око прогона, прогно
иг Бог злијем путем.

тру). — Дако прођали ова вљетрина, па да

в. гомбаши се.

програнати, -ам свр. проћи, пролет
шати, протрчати. — У пјесми: „Мени
драги на јабуку пише, И ни на папир не би

стало више: / “Куд програна, те ми се не
јави, / шта би драга од наше љубави, / oj
љубави, свакоме си мила, / млоге ли си у
црно завила“.“
в. гранати (1).

прођалити, -им свр. продувати (о вје
помуземо овце.

в. ћалити.

прођести, прођедем свр. в. провpсти.
проегати, проегам свр. проћи егајући.
— Проегаше монци на сијело. У пјесми:
„Кад проегам ја и мој колега, / дигла би се

цура да је легла.“
в. егати.

прогрија ж прогријевање сунца изме
ђу облака. — Сушни, болан, то мало жита

прос који дан спртљати у село. Ко је про

на овој прогрији!

шо проз ливаду, само да ми је знати.

прогузељати, -ам свр, в. гузељати. —
Прогузеља нако чељаде пространа.

прогуљати, -ам свр. лакомо прогута
ти, прождријети. — Прогуља пуну ка

шику купуса и само трепну. Мање заваћи,
неј моћ то прогуљати.
6. гуљаши.

прогурeмaти се, -ам се свр. потиска
ти се узајамно, пробити се кроз масу,
свјетину. — Прогуремаше се ђечурлија
према школи.

в. гурeмaти се.

продан прил. преко дана, дању. —
Прилегни мало продан.
проделијати се, -ам се свр. поносити
се (нечим), дичити се, кицошити се. —
Нека га, јадан, нек се мало продилија са
левором, вратиће ти га.

проз предл. кроз. — Лука рече да ћемо

прозликати, прозликам свр. пројури
ти, протутњети. — Љут на коншију про
злика мимо нас и не изусти ни једну једи
ну ријеч.
6. Зликати.

прозоран, -брна, -брно који је прозра
чан, провидан. — Помак се са виђела није
си прозоран.

в. прозрачан.

прозрачан, -чна, -чно в. прозоран.
прозукб, -кли ж особина, карактери
стика, обиљежје људског рода. — У ње

му се наслућује прозуко добре и честите
мајчине рође. Све више се код њиг назире
прозуко старог времена.

прозупколити, -им свр. прозупкати,
појести. — Прозупколите шта било, док
неће ли и ручак.

Из лексике Пиве (село Безује)

221

в. кpмељати.

в. зупколити

произма прил. сувише, одвише, без
потребе. — Произма је говорити да је бо
љи један пријатељ, но десет познаника.

прокрнџати, -ам свр. пронијети, но
сити нешто како било. — Прокрнџаше

носалице пуну врећу неке робе.
в. крнџати.

в. преоизма.

проилати се, -ам се свр. понашати се

прокрпељати, -ам свр. проћи корача

злурадо, подло, неискрено, подмукло. —

јући ситним и лаганим корацима. — Ено

Проило се, па му је свачије добро мрзно.

прокалашити се, прокалашим се свр.
промангупирати се, проскитати се. —

они „крпељ“ прокрпеља исцик зоре да
жње јечам,
в. крпељати (1).

Неће ништа да ради, но се прокалашијо,

прокужити, -им свр. доћи до обавје

ђаво му срећу понијо. Било је то добро
младе, али се у потоњи крај прокалашијо.
прокаменити, -им свр. проговорити,
рећи, казати. — Ану прокамени и ти јед

штења о нечему, чути, сазнати, наслу

ну, камене мој! Збуни је и не умље ни

проушати.

прокаменити.

прокачкати, -ам свр. опрати рубље
како било, провући га кроз воду. — Оћера
аљине на Јасеницу да иг мало прокачка.
6, Качкати.

тити. — Не море од ње ништа остати што
неће прокужити.
в. проптати, протувити, проћукати,

прокурлати, -ам свр, в. прекурлати.
проловpњати, -ам свр. 1. протутње
ти, протрчати тутњећи. — Мало проло
врњаше муње и престаше.

2. пролутати, ићи којекуда. — Проло

проклаптати, проклапћем свр. про
пјешачити, проћи (обично на дужи пут).
— Са пуном торбом на леђима проклапта
поштијер про села и оде за Шавник.
6. Клаћiиaили.

врњајте мало по селу и дођите на ручак.
3. испричати, избрбљати. — Ама шта
ти то проловpња они пожмиреп?
в. ловpњати.

проламинати, -ам свр. зазвечати уда

проклештина ж проклетство. — Ту
кућу прати нака проклештина, па им се

рајући у метални предмет (канту и сл.).

НИШТа Не Да.

ПЛaШИТИ.

прокмолити, прокмолим свр. промо
лити, измолити, провирити. — Прокмоли
се на врата да ти нешто

КаЖČМ.

прократуљати, -ам свр. проћи лагано,
кратким корачајима. — У цик зоре про
кратуља Тале према Плочастом гувну.
в. крaтуљати.

прокркати, прокркам свр. проћи, про
дријети, доћи (обично преко или до неког
мјеста). — Мучи јадна, шта ту слиниш,

— Проламинај мало неће ли се коњи по
6. Ламинацији.

пролепирати, -ам свр. проћи лепрша
во, живахно, брзо, поскакујући. — Не сме
та јој сало, па пролепира.
в. летирати.

пролигурати се, -ам се свр. проклиза
ти се. — Ајде мало да се пролигурамо низ
рт, снијег се добро заповршичијо.
в. лигурати се.

па ђаци су давно прокркали за Нишић.

пролбврити се, пролбврим се свр.
пролијенити се, олијенити се. — Млого

прокрмељати, -ам свр. 1. застати,
одриjeмaти (мало). — Док се плоча млина

си се ти проловријо. Иди, ради нешто,
шта си се туј проловријо.

оркетала, ми смо прокрмељали на неакви

јем врећетинама.
2. проговорити безвољно, успорено, са
страхом, болом и сл. — Прокрмеља не

што и свали се поред шпорета.

в. улoврити се.

прологрњати, -ам свр. протутњети,
прооргати. — Прологрњаше реоплани
према Подгорици.
в. логрњати.
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прољевача ж. отвор на чатрњи (куда
вода отиче). — Има ли воде на прољева

проној прил. преко ноћи, ноћу. — Про
ној ме боле ови шкрљеци зуба, па не могу

чи? Има доста и од јуче вода прелијева

ОКа СКЛОПИТИ.

преко прољеваче.
в. одљевача.

6. пpoоној.

промаглирати, промаглирам свр. про

прооној прил. в. проној.
пропедељати, -ам свр, в. педељати. —
Оно мало и жгољаво пропедеља, би реко
да је данас мањи но јуче.
прописан, -а, -о у изразу: — дан (све
ца) у који се не смије радити. — У овом

ћи, пројурити, отићи. — Несмље да на

Мљесецу имају прописана два свеца: Ва

прољевеније с обилна падавина (о ки
ши, снијегу, граду). — Ваког прољевенија
није било не знам от кад. Ку си крено по
овом прељевенију ако Бога знаш?

врати овуда, па промаглира изокола.

6. маглирати, промаглити.

промаглити, промаглим свр. в. про
маглирати.

промакнути, промакнем свр. 1. проћи,
замаћи, прећи. — Неко промакну про оне
косе. Чије оно кљусе промакну про брда?
2. имати пролив. — Доватише се гове
да каоца и свако промакну. Дијете ми је

веденије и Никољдан. Не плети, данас је
прописан дан.

проплеaти, -ам свр. в. плеати. — Је
два сам проплео про потока. Немам дама
ра у ногама, не знам како ћу проплеати до
колибе.

проптати, -ам свр. доћи до обавеште
ња о нечему, сазнати, чути. — Да нијеси
пропто има ли се ђе купити котробана.

нешто промакло на дроб.
проманџукати, -ам свp. испричати,
рећи (обично страним језиком). — Габељ

прорепељати, -ам свр. в. репељати. —
Прорепеља Кићун вуцијући неакав син

ка нешто проманџука и оде.

џир, синџирали се ђаволи ш њим.

6. манџукаши.

промелушити се, -им се свр. поста
ти мекан, омекшати се. — Идући по ро
си, опанци нам се промелушише. Покваси
ту опуту неће ли се мало промелушити.

прометуша ж дио игре чучкања. — Не
умије никако да одигра прометушу.
в. чучкати се.

промоли рl. t. ж пролаз, проскок,
отвор (за таван). — Попни се на таван
крос промоли и додај ми једну наруч сије
на. Изнад јасала су промоли, Бог с тобом!

в. прокужити.

проречати, -ам свр. постати риједак,
разриједити се. — Магла је проречала, да
ко сунце гране. Проречо се народ уз ови
потоњи рат.

проритљати се, -ам се свр. проћи,
провуцати се. — Пред) саму ноћ прори
тља се тудај она кастигуља.

прос, -та, -то једноставан, скроман. —
Завршијо је велике школе, а види га како
је прос, Бог) га поживијо. Знавени људи
су прости ко и сви паметари.

просипача ж женска која млого тро

в. проскок.

ши, расипа, лоша кућаница. — Слушај ме,

промузолити, -им несвр. проговори

сине, вамо: ако се ожениш оном просипа

ти. — Кад је била млада невљеста, реко

би да не зна промузолити, а сад) да чујеш
кака је то чактаруша.

промумуљити, промумуљим свp. из
мијешати, промијешати. — Ну, прому
муљи нечим то млијеко, виш да је посуpу
ЧИЛО.

пронеби прил. в. понеби.

чом нећемо заједно чорбати.

проскок м в. промоли.
проспа ж просипање, расипање (доба
pa). — У тој кући је нечувена проспа. Не
ма више проспе но ка се жње презрело и
суво жито.

в. проспина.

проспина ж в. проста.

Из лексике Пиве (село Безује)
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простирало с разасуто жито по про
стирци (кад се суши на сунцу). — Ено ко
коши на простиралу, рече Тијана и заујка.
просто прил. опроштен. — Нека му је

проушати, -ам свр. 6. прокужити.
процикнути, процикнем свр. 1. прозу
јити у ушима. — Нешто ми је лијево уво
процикнуло, ништа на њ не чујем.

просто мајчино млијеко кад је наки. Да
тије просто.

ки мраз, па процикну срча на прозору.

проструга ж улегнуће између два су
сједна узвишења, струга. — Мак се са те

процмиљак, -иљкам зрачак. — Вазду
ги дан је била нака облачина, није се ви

проструге, убиће те пантура.

дијо ни процмиљак сунца. Какав си, заже
лијо небески процмиљак!
прочагљати, -ам свр. в. пречагљати.

просуручити, -им свр, в. посуручити.
проćек м остава за жито од дасака,

амбар. — У Стевана је бијо велики просек
од буковијег дасака.

проталагијати, -ам свр. наоштрити
(о сјечиву). — Проталагијај нож каком

брусином, млого се иступијо.
в. талагијати (1).

проталамарити, проталамарим свр.
пролутати, проскитати, ићи којекуда. —
Проталамаријо сам про Дровњака и не

могок ниђе купити добру бедевију.
в. таламарити.

протувити, -им свр. в. прокужити.
протуркесати, -ам свp. сувише гласно
викати на некога, галамити. — Протур
кеса на ме ко да у њему има турске крви.

в. туркесати.

проћердати, -ам свр. потрошити улу
до, страћити. — Они срећо проћердо све
што је имо, и сад иде подеранијег) гаћа.
проћетати, -ам свр. фиг. постати си
јед, осиједјети. — У пјесми: „У Вукана
проћетала глава, / ко у пољу ђетелина тра
4&

Bă.

проћојокати, -ам свр. протјерати го
веда вичући: „Ћоја, ћоја!“. — Ама ђе про
ћојока та говеда, оће ли те бити?
в. ћојокати.

проћукати, -ам свр. в. прокужити.
проћулумити, -им свр. прошутјети.
— Дође, мало проћулуми и оде без ријечи.

2. прснути, напрснути. — Наиђе вели

прочакмачити, -им свр. пропричати,
испричати, избрбљати. — Прочакмачи
нешто, шта си се, болан, скужијо!
6. Чакмачити.

прошара ж мјесто на којем је снијег
ископнио, „проћелавио“. — Планином се
види ту и тамо прошара. Пасле су ми овце
по ониjeм прошарама.
6. прошарица.

прошарица ж в. прошара.
прошкогрљати, -ам свр. 1. произве
сти звук додиром предмета о предмет,
зашкрипати. — Нешто испред) саме зоре
прошкогрља на врата и онда преста.

2. проглодати неки предмет гребући.
— Прошкогрљали миши шувит, море се
шака провући.
в. шкогрљати.

прошкопорати, -ам свр. доћи до оба
вјештења о нечему, чути, сазнати, на

слутити. — Нема тог живог створа који
би прошкопоро о ономе о чему они
ћућколе и шта све гуче,
в. шкопорати.

прпаж 1. фиг. страх, зебња. — Је ли
те прпа кад сијева и грми?
2. гљива (која се, кад сазри, испуни не

ким прахом). — Узе прпу, подиже је, баци
а Иж ње се диже прашина.

проуpдати се, -ам се свр. проварити
се, укварити се (о млијеку). — Наставик

прпош ж козја балега (претворена у
прашину). — Нико се досле није вајдисо
от кође прпоши, па неће ни осле.
прпошкати, -ам несвр. (л. coitus ani

пун казан варенике да се вари, па се ноли

malium) полно општити (пијевац и ко

ка сила проурда, грота гледати.

кош). — У сами сумрак налеће јејина и за

в. ћулумити.

в. урдати се.

гна се на врг вра кокошке, а она закреке
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та, кад) у том дотрча они велики пијевац

па, причам ти, скочи на врг је ине, све пе
рушке одлијећу. Ја мишљак да пијевац

пруга ж аутобус. — Још прије рата
пролазила је пруга од Шавника до Жа
бљака.

прпошка кокош, али, оћеш, она јопет за
крекета ко рањена, те ти ја не бик лијена
но пуштимице бацик тојагу према оном

се, пружити се, опружити се. — Онако

прпошкању и перутању и она се гука раз

За СПа.

маче. Искекечена кокош оста ђе је и била,
глувара јејинчина одлеће, не виђела се, а
пијевац изнад кокошке замаа крилима и
закола очима час десно, час лијево, ко ка

љав човјек. — Ко ли би они прцољак што
прође?

кав побљедник.

прсалук м кајиш од седла који се ста
вља коњу преко груди (прса). — Закитијо
прсалук на ђогину, ваља му најбољег чку

прућити се, -им се свр. испружити
уморан и јадан прући се на сламарицу и
прцољак, -бљка м мали, ситан, жго

в. прчвољак.

прчвољак, -бљка мв. прцољак.
пршеш м 1. ситни снијег, сјеверац
(обично звјездастог облика). — Измиче се
пршеш испод ногу, па чоек не море сло

Љa.

бодно да краче.

прслача ж пош, за женско дијете. —

2. сир прљо (умрвљен и без масноће).

Не прескочи, прслача, про јарма, е ће во

— Ставише на трпезу наког пршеша, да га
у ватру бациш не би засмрдијо.

ловима пуцати кожа на врату.

пртен, -a, -o 1. који је од вуне (вунен)
или од лана. — На њему бијаше ново нов
цито пртено одијело.
-

2. учепан, угажен (о снијегу). — Пр
Јаворка је пут пртен, море се сербез про
ћи. Торине су биле пртене, но иг мећава

в. прљуг, прио.

пршом в. пршеш.
псовињати, -ам несвр. псовати, грди
ти. — Зачепи, болан, те уши и не слушај
Га ШТа СBe IIСОВИНоa.

пу узв. којим се нешто гнуша, кад се

ЗаМCTQ За СВО ВОЛИКО.

пртенице ж мн. гаће. — Ја пантим
ка(д) су људи носили пртенице откучина.

пртигуз м онај који носи (прти) на ле
ђа (обично нешто мукте). — Дође, вако,
суботом они пртигуз из вароши, па поне
сиране онда, понеси онда, а оно нестаје и
нема кад тако стално омиче. Ја оном прти

гузу рекок: врати, коко, што си поћукала,
а он ме погледа, насмија се и — ништа.

пртљачити, -им несвр. плести нешто
како било. — Како пртљачиште љесе, са
гореле дабогда.

чуди или протествује због смрада. —
Снуждило се чоеку на срет пазаришта, па
паде љуштимице, а нико да му приђе у

помоћ: пу, људи, људи! Пу, како неко за
бажђе, с пашчадима у колу игро!

пуваљка ж играчка за дјецу. — Ево ти,
дијете, пуваљка па је растежи и њоме пу
ШИ, ДОК ТИ Се Не ДОСади.

пузаљка ж мјесто гдје се дјеца клиза
ју, клизаљка. — Нис површицу направише
ђечурлија пузаљку, па се пузају одј зоре
до мрака.

пуј узв. којим се зове пилад. — Пуј,

в. запршљачити.

пиле моје, пуј!

прћикубура м и ж онај који се прави

пуки, -а, -о изузетан. — То је пуки си
ромак. На сијелу би запјевала једна група

важан. — Не море прћикубура сакрити
своју рђу колико ни свитац гузицу.

прћикубурићи с они који се праве ва
жни. — Нијесу то прћикубурићи но чуве
ни и виђени људи.
в. прћикубура.

прћкубура м и ж в. прћикубура.

момака и ђевојака: „Ко ће пуку сироту

узети, / кад му нема ни дукат донијети“, а
друга група би одговорила: „Дукати се не
мећу на цвјеће, 1 но на цуре које нико
неће“. Само му пука срећа море сачувати
главу.

Из лексике Пиве (село Безује)

пулаж дугме. — Кад баба виђе како
снаја пришива пулу на ђетету, зграби је за

225

в. запустекати, напустекати.

руку и љутито рече: „Не пришивај пулу

пустењковати, -ујем несвр. ударати,
тући, батинати. — Не пустењкујта мал,

на ђетету, но му скини робу, па је приши,

пасим те сириштем ударали прозуба.

или му стави сламку међу зубе, па на ње
му пришивај и ушивај и уздуж и

пусти, -а, -5 (често у изразу: ко —) ко
бајаги, тобожњи. — Е они пусти чоек,

попријеко“. Дијете погледа бабу и упита:
„А што сламку да држим у зубе, бако?“.
Баба се насмија, помилова унука по глави

штета што га не ставише на чело совpe.

Упреподобијо се они пусти чоек, реко би
цури му мед из уста.

и кроз смјешак промрмља: „Да ти не за

пусула ж исправа, објава. — Ама, бо

шије памет, паметна ђедова главо“.
пуљез м слабачак, неухрањен (о дје
тету). — У оног пуљеза порасто дроб

лан, има он пусулу у рукама, па ви при

o(д) глади и сваке рђе, има ко куђеља.
в. пуцо трб.

завикаше пут њега. Ништа није крив, а

пуљка ж тачкица, шара на старом
коњу (зелене или бијеле длаке). — Чим зе

пућ(и) узв. којим се пас подстиче за
нападање. — Пућ, мали, пућ! Пући га,

лено кљусе остара, одмак га обузму пуљ
ке по плећима. Ако му кријеш године, не
крију пуљке.

пућ!

чајте шта оћете.

пут предл. према, у правцу, ка. — Сви
они скочише пут њега.

пуцотрб м в. пуљез. — Море ли ис
овог пуцотрба икад изаћ чоек?

пуничић м онај који се умиљава пуни

пушина ж 1. прашина. — Разврши си

ци. — Нема му по коме доћи да је лош пу

јено, а иж њега се диже пушина.
2. в. лотушина, прта. — Не гази ту пу
шину но је размини.

ничић.

пунорук, -а, -о који подноси трошак,
трошкали, широке руке. — Стрина ми је

пушкарица ж играчка за дјецу којом

била пунорука жена, да јој Бог душу про

се пуца. — Направијо ми ћико Саво пу
шкарицу од) зове и велики дренов кун
дак, па дођи да пуцамо и сеиримо.

сти.

пунбш прил, благош, благо. — Пољу
би ме, пунош баки. Пунош мајци у њему
срећу, кад је така.

пурењак, -ăка м кромпир запретан и
испечен у жару. — Сачекај док неће ли
пурењаци, упола су печени.

пуромет м дрво којим се мијеша кача
мак при кувању, качамаш. — Ама куд за
турисмо пуромет, живијем те Богом ку
мим?

пустаија ж 1. кршевито и слабо пpo
ходно земљиште. — Широка је ова пуста
ија, па стока нека ђиpa.
2. напуштена кућа, земљиште и сл. —
Нема у овој пустаији ништа до четири го
Ла ЗИДа .

пустекати, -ам несвр. тјерати вукове
узвикујући: „А пус осто!“. — У само сва
нуће чобани су пустекали, па ништа не
знам шта је било.

пушкетати, -ам несвр. пуцати. — Не
које сву драгу ноћ пушкето. Она мрчипу
шка стално пушкета.

пушкетање гл. им, од пушкетати. —
Чује се нако пушкетање.
пушкогњатас, -та, -то кој је дугачких
гњатова. — Не гледа се више кака је, од
кога је, но је ли пушкогњатаста.

пушконога ж она која има дугачке
ноге. — Како гази она пушконога, пушка
је не убила!

пушконогаљ м онај који има велике,
дугачке ноге. — Има неколика шиљега,
све пушконогаљи.

пуштеница ж 1. распуштеница, раз
ведена жена. — У мом селу, прича се, би
ла је само једна пуштеница.
2. огранак стабла који се пружа ни
ско по земљи. — Прича се у шали како су

226

Светозар Гаговић

поп и ђак ишли један за другим кроз шу
му, па је ђак, идући први, ухватио грану
од неког жбуна, окренувши се попу рекао:

„Попе, чувај се путшенице!“. „Пушти је
ти мене!“, рече поп, мислећи на распу
штеницу. Сиромах ђак испуни попoву за

равијојла ж женска лијепа као вила.
— Чија је оно равијојла?

равић м мала стелажа (обично без
врата). — Остави ћикаре у равић, док иг
ђеца нијесу поломила.

ошину по лицу и направи му дугачку по

равњак, -ăка м онај који је безбри
жан, хладнокрван, равнодушан. — Жена
му је љута ко осица, а он је велики рав

жилицу.

НbaK.

повијед и пушти пуштеницу која попа

пуштимице прил. (бацити) из замаха
(нешто) према некоме или нечему. — Ра
доје поћера пијевца и, кад виђе да га не
море уватити, баци тојагу пуштимице, по
годи га у рбат и сирома пијевац копрчи.
в. пушћимице.

рад, индекл, који је весео, радостан,
задовољан. — Стара је рад и прерад што
си дошо да је видиш.
в. рат.

радин мрадник. — То је велики радин.
У радина — комадина.

пуштити, -им свр. пустити, као пуш

ражаница ж хљеб или пита од ража

(2. л. једн. имп.) пусти, пушти. — Пуш
трица, шта га дираш! Пушту будалу и не
мој да му се разумаш.

на брашна. — У пошалици са дјецом.

пушћимице прил. в. пуштимице.
пушчица м фиг. дио ноге од кољена
до коријена стопала (о овци, кози и сл.).
— Дошо, једном, отац да поčети сина у
граду који је, као ђак, био на квартиљу
код неке вамилије. На самку припита си
на: „Је ли ти кака рана, болан?“, „Добра
је, добра је!“, изговори син скоро полу
гласно. „А има ли меса?“, припита отац.
„Има, вала, и меса. И мене вазда запане

„Јете, ђецо, љеба ражанице, / и напијте
воде шњежанице, 1 па слушајте пљесму од
стражнице:, / тутњи, пуца све док има чи

ме, / док је тако нема за вас зиме.“
ражђести, ражђедем несвр. в. разве
сти (1)

ражђćзати се, ражђозам се свр. рас
квасити се. — На овој југовини ражђозана
је пртина, не море се крочити.

ражењавати се, ражењавам се несвр.
разводити се. — Нико му га не зна колика
се пута женијо и ражењаво.

по једна пушчица.“ „Па ђаво се усро, од

ражљевак, -ăкам завтка којом се за

кле толике пушчице“, рече отац и почеша

хвата и разлијева млијеко (вареника). —

се иза ува.

Ја пантим, ко да је јуче било, кад је баба
Митра разлијевала варенику бакренијем
ражљеваком.

Р

ражџилитати се, -ам се свр. растрча
ти се, разиграти се, разобадати се. —
Нападоше коње подгузне муе, па се пусти
разЏилиташе ко помамни.

раван, -ăна м врста коњског хода. —
Мој путаљ је знао раван, ко иједан јаићак
у пивском удуту. Кад поигра на бедевији
раван, море држат у руци пуну чашу воде

и да не проспе ни једну кап.

раванисати, раванишем несвр. пои
гравати раваном (о коњу). — Појо на ба
гљиво кљусе и оће, смело га ћорило, да ш
њим раванише.

6. Џилитати.

ражџpкати, ражџркам свр. 1. исције
пати, искаишати. — Ражџрко тепелук от
капе, па му они пусти ритољци тандpкају
око ушију.

2. разбуцати, избуцати. — Нечија го
веда су ти сијено ражџpкала. Ко ми је
ражџрко теку?
в. цркати.
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разајмити, разајмим свp. скинуту
ајам (о коњу, волу). — Чим коњ мало од
мори, разајми га.
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II — се умиљавати се, мазити се. —
Зна он да се развлачи код жена, да не мош

повљеровати својијем очима.

разбашити се, разбашим се свр. ра

разврсти, разврзем свр. одријешити,

ширити се, раскомотити се. — Прикупи
ноге, шта си се тако разбашијо!
в. разбашкарити се.

разријешити (некога, нешто). — Нечија
ће кучка крепати кад је и он разврзо ћесу.

разбашкарити се, разбашкарим се
свр. в. разбашити се.

разбити, разбијем свр. 1. уситнити
новчаницу. — А разбијем стотинарку, од
мак ми је ђаво понесе.
2. одвратити од неке замисли, наума.
— Оћак на пут по мећави, али ме салеће
ше и разбише.
3. фиг. разриједити (о кисјелу млије
ку). — Ојли ми разбити ово млијеко, мло
го је густо.

4. обити, отворити на силу (о кући).

развући, развучем свр. размазити (о
дјеци). — Развукла ђецу, па се сад од њик
ојаду забавила.

развучен, -ена, -ено који је размажен.
— Она је млого развучена, па да је из ока
канула.

разгалити, разгалим свр. в. прегали
iти.

разгалица ж 1. разведрица. — Има ли
иђе разгалице? Неће киша посигур, ено се
појавила разгалица.
2. веселост, ведрина у лицу. — Из ока
му зрца разгалица.

разгнијездити се, разгнијездим се

— Неко разбијо врата от ћикове куће и од
нијо узду, уздали га манита.

свр. раселити се. — Каки су дабогда се

разбљел м свитање. — У сами раз

разгнијездили! Невоља иг разгнијездила

бљел залајаше вашке, реко би сва се доли

на све стране.

На ЗаDIаЛИЛa.

разголубати се, -ам се свр. разведри
ти се, распршити се (о облацима). — Би

разбраствити, разбраствим свр. Пуни
јети немир и распор међу браћу. — Поже
нише се од) слабијег људи, па иг жене
разбраствише.

II – се разгранати се, проширити се,
размножити се братство. — Они су би
ли мало браство, па су се разбраствили и

јаше облачно и за тили час) се разголуба.
Ај да вршемо жито, ево се разголуба.
в. голубати се.
разгранати, -ам свр. распричати се,
говорити. — Разгранала и не патише,
стријела је у језик погодила.

разгулити, разгулим свр. 1. исцијепа

сад иг има на све стране.

развести, разведем свр. 1. поставити

ти, искидати, избуцати. — Разгулијо но

шири основ кад се трпа (сијено, слама и

гавицу и онако ландара по селу, ко кака

др.), раздјести. — Разведи сијено што ви

ШСЦLIИНа.

2. утјећи, побјећи. — Млого се он ју

ше, треба ту да сађедемо најмање четерес
ПЛa CTa.

2. поименично распоредити и одвести
на конак код домаћинстава (о сватови

начи у завјетрини, а први је разгулијо а је
запуцало. Узе јадну капу у жалосну руку
и разгули куд га ноге однијеше.

ма, војницима). — Ја ћу развести сватове

раздан м свануће. — Устајте, раздан

код) свадбара и ти о томе нема шта да
бринеш.
в. ражђести, распођести.

је! У сами раздан пошли смо на кошеви

развлачити, развлачим несвр. П. бити

ћи од дана. — Почели смо вријећ јечам
прије но се разданица иђе појавила.
2. раздвајање оваца ради чувања и
храњења (по коју овцу код једног, по коју

сувише благонаклон према дјеци, угађати
им, попуштати. — Развлачијо је ђецу, па

га сад уврсатила и неће да слушају.

ну.

разданица ж 1. свануће, одвајање но
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код другог домаћина). — Од велике нево
ље моро сам дати браве на разданицу, па
шта биде да биде.

раздвојица ж 1. раскрсница. — Ајде,

размиран, -рна, -рно свадљив. — Ма
немој му се, болан, разумати, зар не ви

диш да је он размирам чоек.
размолити, размблим свр. в. размелу

болан, да мало починемо и запалимо на

инити.

овој раздвојици!
2. живљење обашка (због одређених

6. размелушити се.

услова). — Један син ми живи у Вочи, је
дан у Нишићу, остали су вође, и ваку раз

од обада (о говедима). — Ено се говеда

двојицу не би нико мого издржати.

разобадала, ђаво иг обадо дабогда.

3. одвојено чување јањади и оваца. —
Бес два чобана нема раздвојице. Раздвоји
ца траје, побрантиковићу, од Спасова до
Илина дана и онда ти пуштамо јањад у ов

размолушити се, размолушим се свр.

разобадати се, -ам се свр. 1. бјежати
2. фиг. бити захваћен осјећањем љут
ље, увријеђености и сл. — Лако се њему
разобадати.

разормати, -ам свp. скинути орму са
коња. — Чим смо стигли на Пошћење, од

Це.

раздвојичити, -им несвр. живјети
обашка. — Пола нас живи у планини и чу
ва стоку, а пола у селу и тако раздвојичи
МО

мак су нам разормали и наранили коње.

разбћати се, разбћам се свр. имати
вољу, подстицај, мотив, повод за нешто.
— Ове године нешто му се разоћало, па
КОСИ И Не Па ТИШе.

раздрпан, -а, -о који је поцијепан. —
Вазда оно иде раздрпанијег лактова.

разречати, -ам свр. разриједити, про
риједити. — Разречај купус, млого је на

раздрпати, раздрпам свр. поцијепати,
подерати. — Чим што обуче, одмак то ђа

честан. У дваестој години разречала му се
КОСa.

волише и раздрпа.

разур м разарање, раскућивање. —
разјамити, -им свр. разграбити, раз
јагмити, разнијети. — Све ђеца разјами
ше. Чим оčети да ће рат, народ разјами

Ако коме чиниш разур, чиниш самом се
бе.

разураж развалина, рушевина. — Имо

ЖИТО ИЗ МАГАЦИНа.

је добро имање и чим умрије, оста иза ње

разлепушити се, разлепушим се свр.

га права разура.

повити се, полећи површином земље (о

рајетник м онај који је миран, послу

биљкама). — Паде велики сниjeг, па се ли

шан, покоран. — Лако је њој с онијем ра
јетником.

јеске разлепушише по земљи.

разлимити, разлимим свp. испољити
прохтјев за присвајање нечега, пожеље
ти нешто. — Она поган разлимила гузи

рака м фиг. полни орган у дјечака (о
тепању). — Покри се, немој да ти миш
окине раку.

цу на моју сиротињу, па је ара и ради од

6. ракија.

ње шта оће.

ракија ж в. рака.
раматизам, -зма м реуматизам. —

размелушити се, размелушим се свр.
постати мекан, смекшати се. — Разме

Има раматизам, па привијо врућу трину

лушише ли ти се опанци? На овој југови

Да СС ЊОМe Bи Да.

снијег се размелушијо.
в. размолити, размолушити.

— Какав је они рансуз, трага од њега не

размир м сукоб, свађа, размирица. —
Чим међу браћом настане размир, нема ту
више ни среће ни љубави. Размир је тежи
ОД ЗЛС ГОДИНČ.

рансуз м онај који је баксуз, зле среће.
ОСТаЛО.

6. pСуЗ.

рањак, рањка мрано јагње. — Заклали
смо рањка а је сломијо ногу.
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рањак, -њка, -њко који је слаткоран.

расколетати, расколећем несвр. рас

— Блажо је вазда држо рањке овце. Ова

климати покретањем час у једном, час у

крава је мирна и рањка.
рањка ж рана јагњица. — Ево накло

другом правцу. — Ајмо да заглавимо сто
жер на гувну, млого се расколето.

вук ону чуласту рањку. Рањка има два
присиска.

рапати се, -ам се несвр. перутати се,
љуштити се, гулити се. — Нешто му се
рапа кожа на образу. Вас се зид рапа, не
знам који му је белај.

раскомадати се, -ам се свр. сувише
гласно говорити, грајати, викати. — Чим
нас виђе како му газимо по трави, раско
мада се, мишљасмо све ће нас у топ баци
ТИ.

раскочити, раскочим свр. разнијети,
расипан, -пна, -пно који је трошкали,
склон претјераној потрошњи. — Расипна
жена не кући но раскућује.

раставити и сл. — Кака си дабогда те
стријела раскочила. Види ти ње, поганац
је раскочијо.

расказати се, -азим се свр. раширити
раскраљачити се, -им се свр. обухва

се, указати се, разићи се (о рани, лишају
и сл.). — Расказо му се лишај по образу,

тити ногама краљачу (при мужи), раши

не море чоек у њега погледати.

pити ноге (око краљаче). — Чим ćеде на

расказити се, -азим се свр, в. расказа
iliи се.

раскалајисати се, -шем се свp. скину
ти се (о калају на бакреном суду). — Ни
јесмо калајисали суђе одавно, па се сво
раскалајисало.

раскалчинати се, -ам се свр. поције
пати, подерати одјећу, постати дроњав,
похабати се. — Раскалчино се верући се
по гредама. Иди обуци се, шта си се рас
калчино!

расканчелати, -ам свр. одмотати

мужњак, стави краљачу испред) себе,
раскраљачи се и поче да музе овце.

распалакарисати, -шем свp. скинути
палакарију којом је

товар на

коњу

„палакарисан“ (увезан). — Прво се, па
метњаковићу, распалакарише товар, па се
тек онда отовара.

6. палакарисати.

распас м. неред, намар неодговор
ност. — Дошло је вријеме нерада и распа
са, да тако нешто свијет не панти.

вратила кући, имала сам шта виђети: ђеца

распаши узв. коњу у вршају да се обр
не другачије него што је у том тренут
ку. — Кад узвикну: „Ај распаши!“, коњ се

ми расканчелала пређу са канчела.

обрну и почне распасавати уже окомотано

пређу намотану на канчелу. — Кад сам се

раскапити, -им свр. развршити, ски
нути врх (о стогу сијена, слами, кладњи
и сл.). — Раскапијо сам сијено нек се мало
сушне.

раскарванити се, раскарваним се свр.

око стожера.

распедити се, распедим се свр. крака
ти корацима до крајње могуће границе,
испружати кораке што дуже. — Распе
ди се што гој мош, неј листићи оног дуго

распремити се, раскомотити се, разба
НOГаЉa.

шкарити се. — Раскарванијо се ко у својој
кући. По селу се бијаше војска раскарва

распиздити, распиздим свр. 1. фиг.

в. раскарвашити се.

ударити, ошинути. — Умукни док те није
распиздијо, виш, кукавче, да је љут ко

раскарвашити се, раскарвашим се

pИС.

НИЛa.

свр. в. раскарванити се.

2. фиг. раскосити ливаду. — Чим ко

раскеречити се, раскеречим се свр.
разроко гледати. — Раскеречијо очи, пре

збаша улеће у ливаду, одмак распизди по

по би се ђаво од њега.

СС За ЊИМ.

сред) сриједе, а остали косци поређаше
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3. фиг. ићи насумице. — Попесмо се на
једну бобицу и отале распиздисмо право

ни, длаци, коси и сл.). — Прођоше овце
кроз) шибуће, па се распрандусише. Рас

до ријеке.
4. фиг. распричати се. — Распиздијо

прандусила косу низ леђа.
распркендати се, -ам се свр. распри

се пред женама, а оне се кикоћу у један

чати се. — Кад) сам дошо кући, Спасоје
се бијаше увелико распркендо.
в. пркендати.

ГЛа С.

5. фиг. расплакати се (о дјеци). — Ни
јесам га ни тако, а он распизди у сав глас.
6. фиг. раширити, развући (уста, ноге

и сл.). — Смије се и распиздијо уста до
ува. Шта си распиздила ноге, јадо!

распилавити се, распилавим се свр.
учинити се блажим, нежнијим, разње
жити се. — Сијо поре(д) жене, ва(с) се

распилавијо и нешто јој шапуће.
распластити, распластим свр. разгра
бити (о откосима) средиштем ливаде. —
Одмак распласти откосе, па нек туда про
ћерају стоку.

расплаћун, -yна мраздерина, похаба
ни дио обуће, одјеће и сл. — Имаше на се
бе расплаћун неког капута. Роба ми је сва
дотрајала, нема ту ништа до неакијег рас
плаћуна.

расплаћунати, -ам свp. искидати на
комаде, раскомадати, издерати. — Рас
плаћуно кошуљу, нема од ње ништа но
рита. Како неко расплаћуна они црни лен
цун?

распрутити, распрутим свр. режући
раздвојити, исјећи, раскројити, распори
ти на дјелове, комаде. — Узе оштар нож,
рашири суву говеђу кожу и распрути је од
главе до репа.

распучити, -им свр. пустити из јарма
(о воловима). — Кад сунце приведе брду,
Марко распучи волове из јарма и оде ку
ћи.

расталаванити се, расталаваним се
свр. раскомотити се, распремити се,

распојасати се. — Расталаванили се ко
мити, ко да су најмирнија времена.

растракулати, -ам свр. уступити дио
по дио нечега већем броју лица, дати,
раздати. — Растракулаше сву бабовину,

паса им рђа досмрђела.
растранити, растраним свр. подијели
ти на два дијела, стране (о товару на ко

ња). — Уćече товар дрва, растрани иг и
натовари.

растрбушити се, растрбушим се свр.

расплећати, -ам свp. I скинути то
варнину са коња којом је потплећан. —

разголитити се, раздрљити одјећу (дио

Кад сам се вратијо из млина, одмак сам
коња расплећo.
Ш - се добити болове између плећа

реко би да је нека силесија.

око трбуха). — Растрбушила се она рђа,
растржан, -жна, -жно који није с руке,

(при раду). — Данас сам се расплећо косе

неподесан за рад због удаљености, несру
чан. — Имају велику земљу, само им је

ћи ону ковражину.

растржна.

расплити се, -им се свр. разићи се. —
На сијелу се бијаше скупијо велики свијет

се отићи. — Не иди унутра док неће ли се

и ника (д) да се распли.

народ растpлити.

распођести,

распођедем

свр.

растpлити се, растрлим се свр. разићи

6.

растрбпити се, растрбпим се свр.

ражђести.

смекшати се, посташ мекан, претворити

распор м неслога, свађа, сукоб, спор.
— Рат је унијо распор међ ови несретни
народ. Распор је њина стална бољка. Ђе је

тра, па се скоруп у Мљешинама растропи

распор, ту кућа гори изнутра.

распрандусити се, распрандусим се
свр. рашчешљати, исправити власи (о ву

се у троп. — Ужежла жива живоветна ва
јо.

расцинцати, -ам свр. разбити, разлу
пати, размрскати. — Паде ничице и рас
цинца кољено, све иж њега лину крв.

Из лексике Пиве (село Безује)

в. расцопати.

расцопати, расцбпам свp. сцинцати.
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П — се заокупити се којекаквим посло
вима, бити упослен на више страна. —

рат, -на, -но (ар. rahat) који је весео,
рад. — Добро продо вола, па рат оде кући.

Рашчеперијо се ко врана на два коца.

Рат сам његовој срећи, ко мојој.

рашчепити се, рашчепим се свр. 6.
рашчеперити (1).
рбат м 1. леђа. — Чувај рбат док је

в. рад.
рат пред ради, поради. — Рат њега ја
бик се загаланцала гола голцита, но ме

в. рашчепити се,

МЛaД.

стид ofд) другијег људи.

ратлук м. радост, весеље, забава,
расположење. — Ратлук је са њим жи
вљети. Уватијо је ратлук ко оно јутро кад

2. нагнута страна бријега, падине,
косе. — Ите рбатом и издушићете у катун.

pбатњак м кожа или месо са рбата.
— Направи, болан, опанке од рбатњака,

је уђала на сватовског коња.
шта ће ти мртва потрбушина.

раца ж поријекло, лоза. — Још ти не
познајеш њиг, то ти је једна погана раца.
раша ж сукња. — Неће он међ људе,
но се привијо уз женину рашу, и отуда се
ири.

раширке прил. раширених руку. —
Тетка нас је вазда раширке дочекивала,
нека јој Бог душу прости!

pбина ж 1. оно што је исхабано,
остарјело. — Немам од овијег грабаља
ништа до рбина. Не могу жвакнути на ове
pбине од зуба.
2. неравнина, улегнуће. — Није то рав
на и отријебљена ливада, но су то све рби
не до рбина.

рашпа ж (нем. Raspel) крупнозуба

pвити се, -им свр. хрвати се, борити

турпија за дрво. — Дарива ми Периша но
ву рашпу, вала му ђе чуо и не чуо!

се. — Рвим се са кусијем и репатијем, па
докле ћу не знам.

рашта прил, зашто, ради чега. — Ра
шта му то рече тако ти Бога? Зна ли ти ра
шта Мујо иде у Подгорицу?

рашћакулати, -ам свр. потрошити,
страћити. — Велико Митрово имање мо
гло је ранити двадес роба, али му га сино
ви рашћакулаше.

pгати, -ам несвр. 1, жуборити, клоко
тати, шумити, гргољити. — Паде велика
киша, па је вода ргала читави боговетни
Да Н.

2. повраћати. — Поједе цицвару, па је
од ње сву ноћ рго. Стави прс у грло и по
чергати.

тргати, раскомадати, разнијети. — Ву

3. царати по унутрашњем дијелу не
ког предмета (одстрањујући наслаге). —
Рго сам овом жицом кроз) сулундар и не

ци заклаше и за тили час рашчалапаше

могок очистити ни половину гарежи.

рашчакулати, -ам свр. рашћакулати.
рашчала пити, -ам свp. искидати, ис

ждријепца.
6. Чалапаши.

pђавштина ж сиромаштво, невоља,
напаст. — Не да им рђавштина да изађу

рашчеврљити, -ам свp. I разјаснити,
растумачити. — Најбоље ће нам то Зелен

Из дуга.

рашчаврљати.

штву. — То је, јадан, вазда била она рђo
слута од које туга бије.

П — се распричати се. — Рашчеврљало
се и неће да престане, уста му се закаме
нила!

в. чеврљати.

рашчеперити, рашчеперим свp. I pa
ширити, раскречити ноге. — Прикупи
ноге, шта си играшчеперијо!

pђослута ж особа која слути сирома

ребро с страна кућног крова. — Дуну
вљетар и диже ребро по ćеверној страни.
ревине ж ствари које су остарјеле,
исхабане. — Нема од љеса ништа до реви
На.
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редити, редим несвр. шкопити, јало
вити. — Ко ти је редијо празове? Нек Ми
лош реди бака, рука му је лака.

рибица ж летвица која везује главар
са крстином самара. — Закачи товарнину
за рибицу и не зијевају небеса!

резилити, резилим несвр. ружити,

риваљ м земљиште са пуно неравни

блатити, срамотити. — Да има ишта у
глави, не би резилијо старе људе.

на, рупчага. — Ама ђе си завро у та риваљ,
смели те једи Божи.

в. орезилити

реја жреса испод грла (о овци, кози).
— Кад будеш стриго Калоку, чувај јој ре
је. Бљека има двије реје.
в. pejac.

pejac, -та, -то који је са рејама (изра
слинама испод грла). — У читавом овом
буљуку само је једна овца рејаста.
в. peja.

реоплан ж авион. — Ено се обалијо ре
оплан у сред) Трескавца. Све се јаду чу
Дим шта то реоплане држи у ваздуку да не
пану на земљу.

pивоточина ж непроходна стрмен,
урвина, точило. — Не иди низ ту ривото

чину, неј се жив корталисати.
ријевити, ријевим несвр. убрзано ла
јати, лајати уз режање и цику. — Па
шчад ријеве, ану буљекни!
в. Заријевити, проријевити, уријеви
ти.

ријевање с гл. им, од ријевати. — Но
ћашње ријевање пашчади није без неке
велике. Пред саму зору зачу сe пaćе рије
вање, а онда се говеда збукаше, коњи зар
заше, чобани забуљекаше.

репача ж. 1. посуда са дршком за кува

риљати, -ам несвр. Пјести. — Риљаљ

ње кафе. — Ево, купијо сам ти репачу, па
дај испеци једну каву.

то и не маниши! Да си гладан, риљо би

2. (л. Forficula auricularia) ф. ухола
жа, кељача. — Нема гаднијег створа од

П — се отићи, одвући се. — Риљај се
испре цркве и не ометај службу Божју!

што било.

в. дориљати се, нариљати се, одриља

баксузнијег репача, Бог иг клео.

репељати, -ам несвр. ићи ситним ко

ти се, пориљати.

pимац, римца м снажан, јак, развијен

рацима, полако. — Које су му године ре
пеља и пререпеља.

в. изрепељати, нарепељати, одреше

младић. — У младости је бијо прави ри
мац, а са се прекустуричијо и једва пјеже.

рингас, -та, -то који је пругаст, зе

љати, прорепељати.

репељуша ж мршава и слабачка жен
ска. — Поштена је моја репељуша колико

браст. — Купијо је једног рингастог тел

је тешка.

ца, то је прави уметак.
ринути, -нем свр. жестоко насрну

рећи, речем свp. са значењем обећа
ти. — Он је реко, па пореко. Реко је да ће

ти, кидисати, јурнути. — Рину на њ не
чија вашка, умало му дроб не просу.
в. наринути, приринути.

нам зајмити мало жита.

péцати, рецам свр. обећавати, дава
ти пристанак. — Е не ваља тако: јуче си

рипа ж мањи камен. — Издрије рипу
и[з) земље и узвикну: чик са (д) дођи!

рипити, -им свp. скочити. — Сидијо је

рецала једно, а данас друго.

рзиле прил. часно, поштено, образно.
— Је ли ово рзиле или није? Казаће ти она
рзиле.
в. рзно.

рзно прил. образно, часно. — Не зната
другачије но рзно, а они му узеше и црно
ИСПОД НОКа Та.

6. рЗиле.

мирно и одједном рипи, помислик: дрно
СČ.

в. прерипити.

pитљати се, -ам се несвр. одлазити.
— Ритљај се отале, паса ти рђа досмрђела.
в. преритљати, приритљати.

ритољак, -бљка ж дроњак, рита. —
Лијепом створу и ритољак добро стоји.

Из лексике Пиве (село Безује)

рка ж 1. хркање, хрка. — Од његове
рке нијеса{м) могла очи склопити.
2. тутњава, ломњава. — Стадерка ко
Њa И СВаTОВá.

3. прња, дроњак, старудија. — Навуко
стотину неакијег рка, па изгледа шири но
дужи.

pкнути, -нем свp. јурнути, грунути,
навалити. — Ркну вода и нанесе низ лива

ду дрвље и камење. Кад ркне војска другу
ћеш пљесму пљевати .

рковит, -а, -о који није добро ујало
вљен. — Зекоња је осторковит.

pмбати, -ам несвр. радити тешке по
слове, неуморно радити. — Да си ти рмбо
од малијег ногу другу би пљесму пљево.
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poгајлија м са великим роговима. —
Увати тог рогајлију да га опипам. Закољи
оног рогајлију да не разгони јањад.
рогља ж мотка са ракљама. — Шта
си ми упро рогљом за врат, дај се себе.
родилица ж 1. калем од конца. — На
правијо од родилице звpк, па се игра ко
како дијете.

2. она која доста рађа, родна. — Све
су ми овце родилице, нек иг Бог чува.
6. рокељ.

Pöдо м надимак од миља за старијег
човјека. — Док је Родобијо жив, у тој ку
ћи је и јео и пијо и куси и репати.
родом нежно се тако тепа мушком
дјетету. — Ај, нађи гнијездо от кокошке,
мој родо.

pмпалија монај који је снажан, раз
вијен. — Скупише се рмпалије, па се тегле
кличка. Има они рмпалија метар пролеђа.

родовати, родујем несвр. остати ду
же у роду. — Ове године родовала сам
мљесец дана, и Бог зна кад ћу више.

в. рнталија.

рожац, -шца м (л. pterygium) крила
pнпалија м в. рмпалија.
рња ж 1. прња, дроњак, старудија. —
Држи у кући сто рња, Бог је убијо, ко е.
2. набор између очију. — У пјесми:
„Набијо је рње на обрве, И свак би реко да
је гуја љута.“
в. кошилица, рЊага.

рњага ж 1. прња, дроњак, старудија.
— Висе на њему рњаге, баш ко да је како
страшило.

ста навлака у оку, очно обољење код ко
ња. — Диа отале, рожац ти очи ископо!

Обољела му је бедевија од рожца.
в. Зарожити, орожити.

рокељ м в. родилица (1).
рољав, -а, -о који је неуредно обучен,
зарозан, задроњан. — Спале му гете па

иде нако рољав. Отко га знам бијо је вазда
рољав.

ром игати, -ам несвр. роморити, мр

2. pта, гомила. — Бијагу овpли и ску
пили велику рњагу јечма.
6. pња (1), pта

мољити, говорити неразумљиво. — Нека

рњажина ж старудија, рЊa. — Покриј

се. — Би да рончи, али нема кудрета. Ко

се овим рњажинама.

га некромига, престаће а му се досади.
рончити, -им несвр. пити, пијанити
има некрончи, ко нема нек дипли.

в. рња (1).
рњкач, -ăча м који није добро ујало

росавити се, росавим се несвр. ићи
кроз росу, росити се. — Неће да иде во

вљен. — Усуко се нечи рњкач и по сву
драгу ноћ буче.

зником, но се росави кроз нолику траву
ЉИНу.

роваш м 1. неред по кући. — Остала

росопад м 1. вријеме у току дана кад

ми је кућа у ровашу. Дај да уздигнемо ови

роса није још опала. — Не пласти по росо
паду, завићеш воду у откосе!
2. трава у шумској хладовини. — У

роваш.

2. ровине (о сијену, слами, житу). —
Боље да стрпамо сијено, но да га остави
мо у ровашу.

пјесми: „Ово ми је ливада, / ово ми је тра
ва, / ово ми је буков лад, / и у њему росо
6

в. заровашити.

Па Д.

4
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3. фиг. онај који је тек почео живје
ти, млад. — Вали се да се удала док је

рота ж свађа, неслога (обично поро
дична). — Међ њима је вазда владала рота.

рунути, -нем свр. остарити, орону
ти. — Како чоек брзо руне, ваљетна руко
Божија. Није баба нимало рунула.
руњевац, -евца м врста биљке чији је
плод сличан плоду рибизле. — У пјесми:
„Грло моје јекни, јекни, / знаш ли драга

још била росопад, а имала је година, да је
ни слана није могла опалити.

Завадила се губа и рота, слути неком ве

да смо рекли, / да идемо код оваца, / и бе

ликом грдилу.

ремо руњеваца.“

ротан, -тна, -тно који је несложан,
свадљив, нетрпељив. — Бије иг глас да су

(2).

ротни.

pпа ж в. рнага (2).
рпити се, -им се свр. сударити се, по
хрвати се. — Кад) се волови рпише, ја
мишљак да ће један другом дроб просути.

в. брашњевац, чмањак (2), имањак

pупити, -им свp. изненада доћи, бану
ти, појавити се. — У саму зору рупише
сијелџије на наша врата.

pута ж 1. прња, дроњак. — До јуче је
прибирала руте и одерине, а данас ћера
свЉецку моду.

рсуз м човјек зле среће. — Не море они
рсуз ништа добро дочекати. Рсуз се роди
јо, рсуз ће умријети.
в. рансуз.

2. длакавост. — Не треба му кошуља
кад му је нолика рута по леђима.

ручица ж в. рука.
рушпа ж златни новац, дукат. — Ли

ртан, -тна, -тно снажан, јак (о волу).
јепа је ко што је рушпа лијепа.
— Лако му је орат кад има онако зорне и
ртне волове.

рудеж м длака на сукништу. — Има
нов капут, још са њега није ни рудеж опо.
рудина ж најквалитетније власи ву
не. — Неј зар ofд.) те рудине плес колане,
нако си полуђела.

руј м (л. rhus cotinus) дрво чије се ли
шће употребљава за фарбање вуне и ву

рџгара ж погр. женска лоше грађе,
гломазна. — Ожени се једном рџгаром,
има јој рука ко у најачег чојека.

ршити, -им свр. 1. јурнути, појури
ти, силовито навалити. — Ама шта си

ршијо на ноликог рмпалију, Бог с тобом?
2. пасти нагло, дрешити, треснути.
— Кад рши низ) скалине, мишљак да се
од њега неће имат шта покупити.

нених тканина. — Она неколика руја пара

ми вриједе. Не сијеци та руј, враже!
6. pујевина.

pујевина ж лишће од pуја. — Лако је
њој кад има доста pујевине.
рука ж (само у изразу: рука љеба) век
на, хљеб дугуљастог облика. — Умијеси
ми једну руку љеба.
в. ручица.

румежити се, румежим се несвр. до
бијати румену боју у лицу, црвењети се.
— Чим га виђе, одмак се поче румежити.
в. зарумежити се, нарумежити се.

С
сабља ж биљег на коњу (испод гриве).
— Оћак ти рећи, слушај ти: сабља испот
коњске главе побија све остале биљеге.
Ако коњ има с обље стране врата једну,
двије или више сабаља, које се размимои
лазе, то је добра вајина, упaнти што ти ве
ЉУ.

um). — Има добре зубе парска румешта

сабрати се, саберем се свр. 1. скупити
се, доћи на једно мјесто, слећи се. — При
је но смо дошли цркви бијаше се сабрало

вац ко меки сир.

млого народа.

румештавац, -авца м (л. perichonri

Из лексике Пиве (село Безује)
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ти. — Ништа немој на итњу обећавати, но
се сабери, па онда реци.
Саваот м Бог, творац свега постоје

саден прил. сада, одмах. — Сачекај
ме, саден ћу и ја доћи. Ку се угајипи, са
ден је бијо ту.
саденак прил. сада. — Да ми је саде

ћег. — Питај Бога Саваота шта ће и како

нак једна чаша ракије, ћурукно би је ко

ће бити.

НИШТа.

2. промислити натенане, размисли

савардак и савардак, -ăка м колиба

сади прил. (само у изразу: сади лудо)

купастог облика. — Ја млим да се ниђе не

сасвим, потпуно. — То је створење сади

замеће скоруп ко у савардацима. Запали

лудо. Размини га, то је сади лудо.
садљив, -а, -о који је повријеђеног
ткива, коже (од седла, самара, јарма). —

ше нам Њемци и савардак, савило се на
ЊИГ СВаКО ЗЛО.

в. дубирог.

савардâчити, савардачим несвр. тр

Не могу ти дати коња, млого је садљив.
Шароња је у врат садљив.

пати у високу гомилу (једно на друго). —

садријети, садерем свp. сјурити, саћи

Шта савардачиш дрва, дај лијепо то сла
савитак, -тка м мјесто гдје се човјек

(низ стрмен). — Не морете туда садрије
ти, па да ви је Бог отац.
сажајлија м који се сажали на туђој

може савити да живи, кућа, дом. — Има
свој савитак, па нек придере и ради.

невољи. — То је, јадан, сажајлија от чоека.
сајочило м онај што све види, чује,

савити, савијем свp. сјавити, дојави

сазна. —Не мош од сајочила ништа сакри
ти, па да ти је мајка Јања.

жи!

ти, дотјерати (о стоци). — Ојли ми са
вити говеда?

сакрилити, сакрилим свр. заштити

савица ж суд за пиће. — Дај ми једну
савицу воде. Попијо сам пуну савицу јо

ти, ставити под окриље. — Сакрили ме,
Боже, сваке невоље. Сакрили свевишњи,

муже.

сављесан, -сна, -сно који паметно,
савјесно ради. — Сављесна је ко да је ста

ако те иђе има!
саксијан, -ăна м хљеб испечен под
саксијом. — Отприје су мијесили и пекли

рила па младила.

велике љебове, саксијане, а не колачиће,

савра ж нервоза, мучнина. — Савила
му се савра на ожичицу и не море дијати.
Размини је док неће ли је прој савра.
сагоња м онај који је назграпан, уго

ко што сат пеку.

јен, тром. — У сагоње има вратко у кака
рањеника.

саграило м онај који је насртан, не
стрпљив, склон неконтролисаном пона
шању. — Салетијо је саграило са сваке
стране, а сијевају му очи ко у вука.

саграисати, -шем свp. салетјети. —
Саграисо ме да му дам наполеон и неће да
се окани. Одбиј се дијете, шта си ме са
граисало.

садек прил. сада. — Ојли садек руча
ти или потље? Ајмо садек да претуримо
тор.

салацати, -ам несвр. лутати, скита
ти, ићи којекуда. — Неће ђеца да узму

књигу у руке, но по цијо дан салацају.
салтаџина монај који је аљкав, неуре
дан, дроњав, — Нико му не каже да је сал
таџина, ни до Бог.

cáљевак, -евка скоруп заметнут у
једној калици. — Домаћица одли варенику
са калице и стави на трпезу ва(сјcaљевак,
а ми бупа, бупа и поједoсмо га ко из) ша
ЈНС.

самак, -мка мусамљено мјесто, само
ћа. — Кућа му је на самку и да се нешто
деси, не би му имо ко ни свијећу запали

ти. На самку и мачку рђа убија.
8. Са На К.
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самарњача ж. игла којом се самари
шију. — Додај ми самарњачу да закрпим
ову клету стељу.

самаштеније с онај који „улази у сва
ке нити“. — Шта да ти причам о оном са
маштенију, кад) све знаш.

самдруга ж у другом стању, трудна.
— Жњела сам самдруга на два дана прије
но сам родила дијете.

сâмир м онај који је миран, тих, до

сантрач, -ăчам сандук од дасака у ко
јем је уграђено огњиште. — Направијо
сантрач и у њ ложи ватру.

cáнштина ж самштина. — Подивља
ше у оној санштини.
6. Самицилина.

сапара ж женска јако развијеног
стражњег дијела. — Уморила се сапара,
па иж ње зној љушти.

сапат, -а, -о који је развијен у стра

броћудан. — То је самир од жене.

жњем дијелу (крстима). — Сапату коњу

сâмиран, -рна, -рно који је миран, до
броћудан. — Лако је њему кад има нако
самирну вамилију.
сâмирник м онај који је миран. — Са

товар не смета.

мирник је бијо од рођења.

самирџија м в. самирник

сапетљив, -a, -o који се спотиче, са
плиће. — Има коња призирљива и сапе
ТЉИВа.

сапpт, -а, -о који је тјескобан, у тје
скоби. — Кућа му је млого сапрта.
сарлати, -ам свp. I потјерати, натје

самоветан, -тна, -тно који је васколик,
свеколик. — Нећу ти сркнути о те чорбе,

рати (стадо обично скупљено у гомилу).

то је самоветна мас. Ниђе равнице, но све

— Сарлали су овце прије но је сунце пре
ćенило.

сам самоветни крш.

саморас, -стам самонико плод (кром
пир, лук и др.). — У лањском кумпијери

шту никли самораси, имају еволичачки.
Љут је ко лук саморас.

самсараж снажна и рогобатна жен
ска особа. — Колика је она самсара, не би
је коњ мого носити. Упртила самсара гру
мен снијега има у њему педесет ока.

самштина ж кућа у самоћи, самоћа.
—Досадила нам је велика самштина. Из
вијо је вијек у самштини.
6. Санштина.

II — се скупно се насмијати уз грохот.

— Чему се оно сарлаше, знаш ли ти?
сародан, -дна, -дно доброћудан. — Са
родне су јој шћери, ко иједне у селу.
сародник м онај који је доброћудан. —
Није таког сародника овудијен чепало.

сасијеч ж дрвенарија спремљена за
монтажу (грађа). — Дође Милинко из
Дубљевића, створа ти твог, и часком шча
пи сасијеч о (д) стаје.

сасламити, -им свp. скупити, скућа
pити, приштедјети. — Продасмо нешто

сан м бакрени тањир. — Донесе нам
пун сан приганица. Појели смо подускра

жива и једва сасламисмо мало пара да
окријепимо кућу.

јан сан меда.
санак, -нка м усамљено мјесто, са

саспљети, саспљем свр. ослабити,
пропасти. — Довијали су се док нијесу
саспљели на голе гране. Некад су добро

мак. — Научили су да живе на санку. У
оном санку стално вуци вију.
6. Са М(IК.

санбван, —вна, -вно који је сањив. —

живљели, а са су саспЉели.

сатанџија м шаљивџија, весељак, спр
даџија. — Ђе год дође они сатанџија, ту

Легни то дијете, зар не видиш да је санов

мора бити и смијека и суза.

Н().

сатарити, сатарим свр. 1. сатpијети,
уништити, сигурати, имати штету од

санталет м уређај, направа, справа,
алат. — У његовој кући има сваки наред
И Са НТаЛСТ,

дивљачи. — На оном карамлуку сатарик

најбољег овна.

Из лексике Пиве (село Безује)
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Ама ђе сатари водиjер са белеђијом, бела
ју белајни.
в. посатарити.

сатке прил. сада. — Сачекај ме, сатке
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свиђача ж. она која је самодопадљива,
обузета сама собом. — Свиђача никад не
зна своју цијену. Шта свиђачи да кажеш,
кад јој ни море није равно до кољена.

свиђан м онај који је сам себи дово

ћу и ја кренути.

љан, који се свиђа самом себи. — У пје

cáћак, -ћка м тренутак. — Причекај
ме један саћак, одмак ћу доћи.
саулити, -им свр. умирити, смирити,

сми: „Мени моја мила мати, / за свиђана

стишати. — Не море се он саулити, па не
знам шта да урадим. Ка се ожени саулиће
Се КО И МЛОГИ.

сауџгати, -ам свp. смршати, ослаби
ти. — Сауџгали смо постећи волике по
сте. На овој рорини људи сауџгаше.

свак, свака м женине сестре муж,
пашеног. — Муштулук: дошо ти је свак!
свакле прил. од свуда, са свих стра
на. — Са свакле се облаци смутише. Сва
кле ме притисле бриге и невоље.

сваковетан, -тна,-тно 1. који је свака
кав, од сваке руке. — На вашир се бијаше
скупијо сваковетан свијет, то земља не
могаше држати.
2. свакодневни. — Сваки сваковетни

неће дати, / у свиђана коса плава, / а ја не

ћу но гарава.“
свиђети, свидим свp. свршити, завр
шити, обавити (нешто). — Јеси ли сви
дијо у овштини шта си намљераво?

свијето, -тла, -тло који је физички до
брог изгледа, здрава изгледа. — Стари ти
је добро свијето. Свијето је у образу, ко

да је арач купијо.
свиленик, -ика м парче платна од
свиле. — Узми ово парче свиленика, море

ти нешто затребовати. Јачи је пеленик, но
СВИЛСНИК.

свиленица ж женска кошуља од сви
ле. — Бијаше приранила и свиленицу за
укоп, нек јој је лака црна земља.

свинути, свинем свр. 1. одједном јако
синути, засјати. — Свину од) Трескавца,

дан иде боса за овцама. Изедоше ме сва
коветне бриге.

велика ће суша.
2. освјежити се у лицу. — Чим се ма
ло одмори, одмак свину. Ожени се и нека

сватити, -им свp. спарити (волове у
јарам) (о ортаклуку). — Они су сватили

ко свину.

волове, па ће некако узорати. Мој Дивоња
је љевак, а његов Медоња дешњак, па сва

свитак, -тка м тренутно појављена
свјетлост, одсјев, одсјај. — У првом ју
тарњем свитку залајале су вашке. Онамо

тисмо волове, супашисмо овце, љепота

божија.

в. свитнути.

се ВИДИ НеКаКав СВИТак.

свекрива ж фиг. свекрва. — Свекрива

свитице ж пл. т. мушке доње гаће (ду

сам е сам жива. Није она свекрива, ни до

гачке). — Пантим ја кад) су људи ишли и
бе(з) свитица, па су некако остали живи.

Бог.

свеосве прил. потпуно, коначно, зау
вијек. — Он се свеосве одијелијо од мајке.
свесебица м онај који је себичан, ла
ком. — Ја сам ти вазда говорила да је то
она стипса, проклета свесебица.

светков, -а, -о који припада свецу. —
Данас је светков дан. У пјесми: „Овце мо
је јади дуги, / доћи ће вам чобан други, /
овце моје чувајте се саме, / нарочито у
светкове дане.“

Сашијо свитице од беза, ваљају му најбо
љег пијевца.
свитичком онај који носи свитице. —
А ко би они свитичко? Није он свитичко
нo чоек, поганћеру један!

свитнути, свитнем свр. в. свинути.
свићкати, -ам свр. 1. појести. — „Мој
мекуте, мој могу те, Л даше ми те за два
дана, / ja те свићкак за по сата“, пјевуши
ли су војници следовању хљеба.
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2. посјећи, срубити, исјећи (обично о

сворина ж дрвена мотка. — Поприје

шуми). — Узе косијер и свићка јасенове

чи своринoм љесе и нека иг. Не бију се ја
њад сворином, гибету да би ли гибету!

младице, душа ме за њима забољела.
3. потрошити улудо. — Он би свићко
ва(с) свијет, кад би му дали.

свиштити, -им свр. 1. ударити, оши
нути. — Докопа зипу па свишти њом вола
у врвра главе. Какв је гром га свиштијо!
2. поћи, кренути неким путем, упути
ти се. — Петар је свиштијо за Жабљак
прије но су пијевци запљевали.

свјетилица ж 1. свјетлост, муња. —

сворцад с дјеца од једног оца а више
мајки. — Гледа она сворцад ко да је свако
родила. Има једно своје дијете и троје
сворцади.
в. свочад.

сворцати се, -ам се свр. брзо се скупи
ти, окупити се (обично ради протеста,
захтјева и сл.). — Сворцаше се око мене,
мишљак линчоваће ме.

свочад с в. свoрцад.
сврг предл, сврх, поврх. — Испо се

Осуј Бога, ако смијеш кад) свљетлице не

бом запарају, крстоломе један!
2. фиг. онај који је хитар, брз, окре
тан. — То је земаљска свјетилица од чое

сврг њега. Ено неко зове сврг Јаворка.

Ка.

је он по Америци и Јевропи, то је свљецки

трашњи вољни подстрек (за нешто),
прохтјети се. — Одједанпут му се нешто
сврсну, узе свијећу, зажди је и поче да се

ЧОСК.

крсти.

свљештити, -им свp. I саставити,
склопити, вјешто урадити. — Милош ће
ти најбоље свљештити јапију од) стаје.
II — се увјежбати се, стећи рутину,
извјежбати се дугом праксом. — Свље
штијо се па ено жиочи кућу.
свођ м средишњи, задебљани део јар
ма (куда се провлачи клин). — Немој, бо

свукуј прил. свукуд, свукуда. — Свукуј
је уватила магла. Овуда свукују шали ка

свљецки, -цка, -цко свјетски. — Ишо

лан, скидати влачег, но га окомотај око
свођа и нека га.

в. пријеглоб.
своз м скуп нечега што је свучено,
свезено на неко мјесто (плашће, грађа и
др.). — Ово је мој своз плашћа. Починимо

сврснути се, -нем се свр. надоћи уну

жу: ожењено и удато, суво дрво прешега
ТО.

свуљати, -ам свp. I свући. — Дај нејли
ми свуљати одозго они шуље ће струнути
на голој равни. Једва сам свуљо они плас
сијена низ) странчине.
II — се саћи. — На једвите јаде свуљо
сам се нис оно вражије точило. Лиџају ми
е опанци, па сам се једва свуљо низ брдо.

свуној прил. сву ноћ. — Свуној смо вр
ли жито. По свуној завијају вуци.

свутке прил. свуда. — Свутке је пала

КОД ОВОГa СВОЗа.

берићетна киша. Вала ове године има

својан, својна, -о који је привржен ро
ду, својтљив. — Мираш је вазда бијо сво
јан чоек. Више нико никоме није својан,
све се нешто распарило, разродило, пи!
својгуз м онај који само мисли за себе
и свој интерес. — Отац му је бијо својгуз
мимо људе. Они својгуз узо би ти и црно

свутке траве.

себет предл, због, ради, повољу. — Се
бе(т) тебе је долазијо, а не себет мене.

сев предл, због, ради, повољу. — Немој
ти косити сев мене. Сев мене ради шта ти
је драго.

сев м превид, заборав. — Он је у грд

ИЗа НОКа Та.

ном севу. Ако не бидеш сев, купи ми је

сволтати, -ам несвр. озидати волат,
свод, засводити. — Сволто је Илија толи

дан топ картица.

ко лукова за мостове, а не да не сволта

севити се, -им се свр. преумити, пре
бацити се. — А, севијо сам се, а било је

твоју густијерну, пасти се у њу већ шта.

вако, а не како сам ти мало прије реко.
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севте прил. наште, на гладан стомак.
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— На севте запалијо наку ђузину котроба

2. спремити, припремити, приготови
ти (о јелу). — Ласно је сигурати ручак

на. Пијо сам воду на севте.
сегентати, -ам несвр. секати, радити

ка(д) су пуне каце сира и скорупа.
сијер, сијера, -о који је сивксаст, пе

преко мјере. — Не сегентај толико, очи ти
нестрекле!

пељаст, зеленкастосив. — Пробука путем
нечије сијеро јуне.

седев пред, због, ради, повољу. — Се
дев себе слушај старијег, а не иди за њим.

сијерма ж вратна жила, мишићни
дио врата. — Боли ме сијерма. „Ишчиље

в. себеш.

ће ко сијермина ђеца“, каже се за болест

седевник м свједок, учесник, очеви

кад се масирају обољеле вратне жиле и
додаје: „Од деветоро сијермине ђеце оста

дац. — Он је бијо седевник тог ђела.
ло осморо, од осморо седмеро... од четво

селевртња

ж ситни потрчци при ра

ро троје, од троје двоје, од двоје једно, од

ду. — Све ово што радим обична је селе

једно ниједно“, што ће рећи да ће болест

вртња.

нестати, ишчиљети ко и сијермина ђеца.

селеотка ж женско чељаде које лута,

сикнути, -нем свр. викнути, издерати

скита по селу, залази којекуда. — Није
она никад била селеотка, но одмјерена и

се на некога. — Кад) сикну на свекрву, ја
мишљак да би јој то могло бити потоње.
6. Сиктати.

мудра жена.

сент м 1. кућа, дом, завичај. — Иди
своме сенту, ту ти је најтоплије. Чоек
без) сента исто је ко и дрво бес коријена.
2. правац. — Идите тијем сентом, па

ћете изаћ на пут. Запутијо се сентом који
не ваља и зализо ко сваки несретни.

3. предосјећање, слутња. — Имо сам
накав сент пред очима, и нијесам се пре
варијо,

сиктати, сикћем несвр. в. сикнути.
силе, -ета с шамар, приушак, пљуске.
— Примири док нијеси зарадила силе!
Присилети му једно силе, аманати!
6. иасилетати, силешати.

силетати, -ам несвр. ударати шама
ром, пљуском. — Што силеташ нејач, руке
ти се осушиле!
6. С14/162.

силина ж снага, сила. — О(д) силине

сепет м прса, грудни кош. — Одавно
се под њим земља тресе.

он има неку слабос у сепету.

cepнути, -нем свр. 1. пасти нагло, с
треском, треснути, љуштити. — Не гле
да куд иде, па серну у срет камењара.

2. напасти (о великом снијегу). — За
ноћ серну снијег прометра.
3. рећи нешто сувишно, што није
требало. — Што нако серну пред људима,
те ми образ узе? Серне он и остане жив.
сивоклица ж она која је хитра и

бритка на језику. — Вала ће ми платити
мала сивоклица или ме неће бит.

сигурати, -ам свр. 1. имати штету
од вукова. — Да је боље чуво овце, не би
сигуро најбољу јаловушу. Сигурало се не

силобатан, -тна, -тно који је осион,
груб. — У млађим годинама бијо је сило
батан, да се није мого подносити.

силодртно прил, безвољно. — Све што
ради, ради некако силодртно.

силодртина м безвољник. — Он је бијо
силодртина и кад се славило и кад) се
свадбовало, па се на то не осврћи.

силоман м силник, насилник. — Народ
панти млоге силомане, али ваког нико ни

је запантијо.
сиљапити, сиљапим свр. одјурити,
отићи, ђипити. — Устављали смо га на
конак, аЛИ ОН СИЉaГПИ И ОДе.

чије ждребе, па навалили орлови на стрв,

сингав, -а, -о сив, пепељаст. — На ње
му бијаше новцато одијело од) сингава

има иг кастиженије.

суКНИШта.
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синој прил. синоћ. — У пјесми: „Ој ђе
војко душо моја, / кад ја синој с тобом

стоја.“ Синој је грмљело, реко би небеса
се проломила.

в. синот, синоћке.

заиграјте по подници, некадашњи љубав
ници, / ко завади вашу љубав, / нек у на
род иде губав, / нек му сичан језик смори,
/ да не море ни да збори.“
2. фиг. брига, сјета. — Поčече јој се

синот прил. в. синој.
синоћке прил, в. синој.
сипа ж 1. астма, задуха, заптивање
бронхија плућа. — Има ми чоек сипу, ду

дијете по нози, па је сичан изијо за њим.
в. сичија.

шу му узе.

ИМа М.

2. сипац, инсект тврдокрилац чија
ларва буши дрво. — Уселила се сипа у др

венарију от куће, сву је враголиса.
в. сипац.

сипац, -пца м в. сипа (2).
сипљив, -a, -o 1. acматичан. — Нема
ништа горе но кад је створ сипљив.
2. који је оштећен од ларве сипца. —
Ово косиште је сво сипљиво, мореш га
слободно бацити.

сирјада ж повраз на торби од вуне. —
Имаше торбу са четворобојном сирјадом.
сирница ж пита са сиром. — Испече
наку сирницу, тврђа је от камена.

сичија ж в. сичан (2). — Сваковјетна
сичија ми узе ово мало живота што га
сичијати се, -ам се несвр. сјекирати
се, страховати, имати бригу. — Нек све
иде како иде, а што брате да се сичијамо.
в. насичијати се.

сјазити, сјазим свр. 1. усмјерити ток
воде, слити. — Нудер нећемо ли некако
сјазити воду низ ону влаку. Љусну киша и
сва се вода сјази у до.
2. скупити, доћи. — На Госпођиндан
бијаше се сјазила код намастира сва пив
СКа МЛaДеж.

сјамати, -ам свр. зграбити, докопати,
шчепаши. — Сјама комадину љеба и поче
да је руби.

сировица ж свјеже месо које се при
вије на мјceто убоја. — Привише му сиро
вицу на убој и богами мало ћокну.
сисешка ж са великим сисама. — Кад
заигра она сисешка, све јој сисе поскаку
ју, реко би чоек е ће искочити.

в. сјамити.

сјамити, -им свр. в. сјамати.
сјаранити се, сјараним се свр. везати
се осјећањем љубави. — Она се, јадо, сја
ранила ш њим, има отка себе.

сита жбијело брашно најбољег квали

сјаргати, -ам свp. сјавити, сагнати (о

тета. — Ми немамо ни јечменице, а не

овцама). — У пјесми: „Ој ђевојко, мој ме

сите, синуло му у перчин.

ситнозрнас, -та, -то који је ситних зр
на. — Не мари што је жито ситнозрнасто
ако је здраво.

ситноперас, -та, -то који је ситних пе
ра (обично лук). — Баба Мара усијала дви

леме, / сјаргај овце ти до мене, 1 сјаргај
овце ти до мене, / за тобом ми срце вене.“
сјевак, сјевка м тренутак јаке свје
тлости која засјени, одсјев, одсјај. —
Чим иза Продановца бљецне сјевак, пре
ведриће.

сјемчити, -им свр. размјерити, упасо

је лије ситноперастог лука.

сић, сића м већа канта за воду. — На
пуни један сић воде и донеси.

вати. — Позови, болан, Симата да ти
сјемчи ту јапију, шта се мучиш бес потре
бе.

сицати, -ам несвр. викати, сиктати,
дерати се. — Он проговори једну, а она се
исковријежи, па на њега сица ли сица.

сичан м 1. (тур. Sican) отров, мишo
мор, арсен триоксид. — У пјесми: „Ово
двоје што играју, / као да се не познају, И

сјургати, -ам свp. стрчати низ стр
мен, сјурити, саћи. — Запуцаше Швабе а
мити, ко дивокозе, сјургасмо низ точило.
скалабуцати се, скалабуцам се свр.
скупити се брзо, стрчати (на неко мје
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сто). — А овце оčетише вука, скалабуца
ше се у долину.

в. скалабучити.
скалабучити, скалабучим свр. в. ска
лабуцати се.
скалати се, -ам се скинути са себе
одјећу, свући се. — Нешће цицвара да се
окрене, па наћерак дијете да скала гаће и
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П — се упрљати се, оглибати се. —

Скачкала се и убрљала, не зна се шта је.
сквараж маст која плива површином
јела (чорбе, супе и др.). — Стави испред
нас пуну ћасу чорбе, по њој се уватила
сквара дебљине унча.
в. цквара.

скикнути, -нем свр. нестати, пропа

потрчи око колибе, кад да видиш: цицвара

сти, ишчезнути. — Мнозина је скикнула

поче окретати се у масти, мишљак полеће.

у овом потоњем рату, па им се не зна ни

6. СКалимати Се.

скалимати, -ам свp. I 1. истрошити,
страћити, потрошити улудо. — Све што
имо, то скалимо. Скалимо би најбоље

гроба ни мрамора.

складити се, -им се свр. пасти нагло,
треснути, љоштити (као клада). — Иш
чиста мира склади се на сред голе равни.

ИМање.

2. скинути, свући. — Скалима гаће и

скланчати, -ам свp. сагорјети, изгор
јети (о дрвима). — Зимус смо скланчали

иде онако гологуз.
грдна дрва.

П — се свући се. — Кад се скалимаше
ижљубише се. Пијано се скалимало, Бог
му памет узо. Шта си се скалимо, грдан
бијо?

сканути се, -нем се свр, омразити се,
имати одвратност (о јелу). — Једи кум
пијер данас, једи сутра, па ми се скано, не
вогу га жвакнути.

сканчелати, -ам свр. намотати око
канчела или на други начин (о пређи). —

склебутати се, -ам се скупити се, оку
пити се (око некога, нечега). — Само што
је вабно јањад, она се склебуташе око ње
га, да једва оста наузгори.

склепутати, -ам свр. ударити крило
од крило (птице, кокошке). — Налеће је
јинчина а црне кокоши склепуташе кри
лима и побљегоше кут која.

склијештити, склијештим свр. напра

Сканчелала сам ону пређу да се тудијен

вити (нешто) уско, мало, сузити, обузи

не суруља.

ти. — Израдијо је доста добру кућу, сем
што је портик склијештијо. Склијештијо

6. канчелати.

скаптисати, -шем свр. доспјети у
стање истрошености, бити на измаку

тор уз неакав крш и туј му овце дрежде.

снаге. — Скаптисо је, познат га не мош.

стављен, подешен да служи на најбољи

склопит, -а, -о који је склопљен, са

скарабучити, скарабучим свp. смије

начин. — У нако склопитој и топлој соби

шати. — Скарабучијо је и брашно, и ма
сло, и аљине, торбе и грабље, никака се ту

море једном дневно јес и да каже: нек Бог

реда не зна.

склувчати, -ам свp. I смотати што у
клупко. — Опрела сам и склувчала два ве
лика клувка и за данас је доста ко ладне

в. скарлабучити.

скарлабучити, скарлабучим свр. в.
скарабучити.

скачкати, -ам свp. I 1. скувати зајед
но којекакву храну, направити бућкуриш.
— Скачка и кумпијер и жару и штир и по

неку грашку гра, па коме се једе нек једе.
2. орати како било. — Направи пун
казан цијеђа и у њ скачка оно мало дро
ЊáКа.

помогне!

ВОДС.

II — се савити се у круг, скружсати се.
— Таман бијак пружила руку да са гране
уберем једну ћуму љешника, кад) се на
њој склувчала шарка.

скљечит, -а, -о који је тјескобан, су
жен. — Немој правити скљечиту собу, по
слушај ме.
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скобељати, -ам свр. откотрљати. —

скоптеније с скапавање, крепавање

Ми сидијасмо испот пута, а неко скобеља

(од глади, жеђи и сл.). — Нема се чему
ови грдни роб надати, дошло је скоптени

камен, умало нас грдом нагрди.

сковинче, -ета с несташно дијете. —
Од

ОНОГа СКОВИНЧCTa. Не МОШ НИ ПОТ Камен

ништа сакрити.

сковитлати, -ам свр. 1. свитлати, са

је и нек се мре.
скоптисати, -шем свp. изгубити сна
гу, моћ, исцрпити се, изнурити се, малак
сати. — Поче да коси и одмак сирома

вити, смотати. — Дуну вљетар и скови

скоптиса од умора.

Тла гору до црне земље.

скорéљак, -љка м оно што се скоре
ло, стврдло, осушило. — Узми та скоре

2. сколити, опколити. — Поћера га
сковитлала са сваке стране и он нема куд
но се преда.

сковрџати, -ам свр. опколити, сале
тити, скупити се. — Сковрџо се у образе,
баш ко цријево на жару.

љак љеба. Мош ли обути ове скорељке?

скорети се, -им се свр. осушити се,
стврднути се, бити потпуно сув. — Ско
рели су ми се опанци. Скоријо се у лицу,
нема ништа до чапре.

сколетати, -ам свр. опколити, сале

в. скорчати се.

тјети. — Скoлeћеше ђеца око њега, па
ово тражи једно, оно друго, а он се само
смије и маше рукама.

скорчати се, -ам се свр. в. скорети се.
скорупан м онај који једе доста ско

сколијетати, сколијећем несвр. в. ско

рупа. — Научијо скорупан да крка код
мајке, па му амо необично.

летати.

сколовратити, сколовратим свр. 1.
скупити у гомилу (о стоци). — Шта си
сколовратијо та говеда, пушћи иг нек ђи
рају тијем долинама.

2. дувати кружно (о вјетру). — Ско
ловратијовљетар, ока не да отворити.

сколоврчити, -им свp. савити, скрчи

скорупача ж женска која једе доста
скорупа. — У пјесми: „Ој ђевојко скорупа
ча, / ево тебе удварача, / биранијег све мо
мака, / за њима би пошла свака.“

скосак, -ска м коса која је дотрајала,
излизана. — Не мореш са скоском у ону
полож, но узми нову косу, јадо моја.

ти (некога, нешто). — Скoлoврчијо чоеку

скосан, -сна, -сно који је подесан за

врат, оће да му га сломи. Омањијо и ско
ловpчијо тељиг за вола, ко да ће га ста

кошење (о ливади). — Има земљу скосну и

вљати зецу око врата.

сручну.

скосци, скосаца (обично у множини)

сконатити, -им свр. 1. дотећи до кра
ја, везати крај са крајем. — Имали смо
доста скорупа и јопет смо једва сконатили

1. дио натре за ткање за коју се привезу
ју нити. — Богме ти се скосци млого ше

до прве струге.

на основу лажних докумената. — Скона

2. окрајци од ливаде, слаба ливада. —
Ја пантим кад се и у скосцима косило
баш ко и у доловима

тиће оно што други неће ни у сну уснити.
скопос, -ти ж снага, моћ, могућност.

скрајчити, -им свр. 1. отесати, сре
зати (о дрвету). — Скрајчијо сам јапију

— У Мени нема никаке скопости, НО Вас

дpктим од неке бољке.

за појату и нека чека боље дане.
2. спојити, саставити, спучити (крај

скопосан, -сна, -сно који је пун снаге,
моћи. — Скопосан је то момак, не било му

са крајем). — Једва сам скрајчијо пасове
око дебета. Да је бијо обруч краћи, не

рока.

би{к) га мого скрајчити око бадња.
3. урадити како било. — Ко ти тако
скрајчи одијело, руке немо!

2. измислити, исконструисати што

6. Скопотан.

скопотан, -тна, -тно в. скопосан.

ледају, нудер да иг мало притегнемо.

Из лексике Пиве (село Безује)

скркнути, -нем свp. I сломити (орах,
љешник и др.). — Ојли ми скркнути који
љешник? С чим да скркнем кад немам зу
ба ђавољега.
П — се 1. згуснути се. — Скркла се шу
ма, па је сад лако ајдуцима. Кани мало во
де у чорбу, е се сва скркла.

2. скупити се, доћи, слећи се на једно
мјесто. — На Горанско се скркно силни
народ, да земља не море држати.

скрљати, -ам свр. 1. истрошити се,
имати трошак. — Скрљали су имање
градећи кућу. Богме је скрљо сву земљу
школујући синове.

2. умањити, учинити мање вриједним,
срозати, лишити положаја, вратити у
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скуларић м дем. од скулар.
скуљати, -ам свp. I сабити (нешто)
тискајући, трпајући. — Скуљај вуну у те
вреће и носи на таван.
П — се стијеснити се, бити стије
шњен у каквом ћошку, простору и сл. —

Скуљо се сирома иза врата и седи.
скунаторити, -им свp. скупити, при
штедјети (нешто). — Бијаше сирота ску
наторила и каве и ракије.
в. скуџати.

скуpипсати, скуpипшем свp. изгуби
ти снагу, моћ, исцрпсти се, изнурити се.
— Скуpипсо сам ко ико мој, само још што
ми Бог није узо ово мало памети.

нижи положај, ранг, чин. — Није он бијо

скурити се, скурим се свр. пасти у

данас ваки, ćyтра наки, па су га скрљали

бригу, забринути се, предати се мисли
ма. — Што си се скуријо, мpцу један, дај
се мало тресни!

ВИШC НО ИКОГа.

в. скрпати (2).

скрљити се, -им се свр. имати одузе

скуџан, -џна, -џно који је сналажљив,

тост, укоченост тијела, бити у кружиу.
— То је неопојени гроб, скрљијо се у гуку

способан да (нешто) прикупи, приштеди,
снађе. — Скуџна је то друга, ко иједна.

и тако се мучи.

скрпати, скрпам свр. 1. исхабати, из
дерати. — Скрпо је робу носећи је сваки
дан. Брзо ли скрпа те опанке.
2. в. скрљати (2). — Скрпали су га ни
крива ни дужна. Једну рече и скрпаше га.

скрнџати, -ам свр. 1, спртљати, вра
тити се са катуна. — Ако икако могнемо
скрнџаћемо прије Илиндана.
2. спустити, снијети (одозго). —
Скрнџај све те тантаре са тавана. Једва
смо скрнџали нолико жито нис оне скали
Не.

скуба ж стара овца или крава. — Ћи
ко је заранијо неколике скубе, неће му ни
једна изаћи и(з) зиме.

скубараж аугм. в. скуба.
скужити се, -им се свр. предати се
мислима, забринути се, пасти у бригу. —
Она се кикоће и шепури, а свекрва јој се
скужила поре(д) шпорета и ћути.

скуџати, -ам свp. скупити, приште
дјети (нешто). — Скуџо сам нешто пара
да купим мало уpметина.

в. скунаторити.
слабица ж 1. онај који је слаб, нејак,
неотпоран, незнавен. — Да прстом такнем
ону слабицу не би од њега остало комада.
2. који је лошег квалитета (земља,
шума, стока и др.). — Отко је вода нани
јела слабицу збрда, ова њива ми слабо ра
ђа. Смакни те слабице и набави каку бољу
сорту брава.
слабос, -сти ж болест. — Завладала
слабос, све сатpије.

славар м учесник у слави. — Он је до
бар славар и стимадур, нема збора.
сладак, слатка, -о који је приљежан у
раду. — Нема нико тако слатке волове за
рад ко што има Периша.

сладнути, -нем свр. дјелимично загор

ћица. — Са женом сам вијек извијо у овом

јети и промијенити укус при кувању (о
млијеку). — Вареника ми је мало сладну
ла. Наложи јаку ватру, па млијеко одмак

скулару.

сладну.

скулар, -ăра м мала и претијесна ку
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сладун м фиг. прут, камџија. — Ојли
примирити, или ће те сладун умирити?
сланобитан, -тна, -тно који је изло
жен слани. — Моја њива је сланобитна.

Вас је та крај тудијен сланобитан.
сланобитина ж оно шти је слана
„опалила“. — Види како је поцрњело жи
то, а како ће бит брашно од ове сланоби
тине, црни га ђаво зна.

слаткорек, -а, -о који на ријечима све
хоће и може. — Слаткорек је што и лажо
рек. Има једну ману, млого је слаткорек.
слезинаћ, -аћам онај који је слабо по
кретљив, мртвуљав, издужен. — Пријоно
слезинаћ за сламарицу ко слезина за дроб.

cлизак, -ска м оно што је истрошено,
дотрајало, докрајчено. — Узми ови сли
зак сапуна. Имам један слизак бритвули
На.

сликовати, сликујем несвр. по изгледу
или особинама подсјећати (на некога, на
нешто), наликовати, сличити. — Два

брата млого сликују један на другога. Она
сликује на мајку.
слимити, слимим свр. 1. скинути

сложница ж она која је подесна за са
радњу. — Нема вишег дара за кућу, но

кад) су јетрве кућанице и сложнице.
сломан, -мна 1. преморен, растрзан,
са осјећајем болова због премора и сл. —
Некако сам сломан, не могу се окренути.
Садијева нако ђавоље сијено и ено га вас
сломан и нервозан.

2. тежак и неугодан (рад, пут и сл.).
— Сломан рад сатре чоека. Одавле до у

Голију пут је сломан, зли ишли њиме.
сломиврат м 1. земљиште кршевито,
тешко проходно. — Не иди тудијер кад
ти кажем, то ти је прави сломиврат. Није
то пут ко и други, но сломиврат.

2. фиг, онај који и себе и другога нена
мјерно ставља у положај великог иску
шења и посљедица. — КуLд) се дружиш са
онијем сломивратом, кукала ти јатка?
слупак м оно што је поломљено, слу
пано. — Ево ти ови слупак косе, па је пре
вежи. Нађок један слупак коњске плоче.

сљеворити, -им свр. урадити како би
ло. — Сљеворијо је оне јадне саони, ко ни
себе ни своме. Умијеш ли ми сљеворити
једну дружлицу?

смамуљати, -ам свр. 1. вјешто скри

(одјећу, обућу и др.). — Слимише ш њега
оне црне дроњке и онако полугола убаци

ти. — Они учкопиљан зна смамуљати

ше у апсану.

што други не зна.

2. лишити неког положаја, звања, чи
на и сл. — Бијо је велика буџа у срезу, па

На ВИЉКe И Да ИДемо.

2. урадити како било. — Смамуљај те

су га слимили отале и ено га кида испод

в. Смандрљати.

ГОВОДИ.

cмандрљати, -ам свр. 6. смамуљати.
смарлаисати, -шем свр. површно ура

слинавац, -авца м заразно обољење
папака, балавац. — Ударијо слинавац у
браве, па набадају на оне црне папке —
жалос!

cлиска ж 1. клизаво тло, клизавица,
поледица. — Лигурају ми се опанци на
овој слисци.

2. фиг. опасност, несигурност, од
сутност права и правичности. — На овој

дити. — Смарлаиши ту љесетину, па да
идемо колиби док је вида.

сметно прил. заобилазно, на заобила
зан начин, заобилазним путем. — Радо
бик свратијо кот кумова, но ми је млого
СМе“THO.

смећитраг м онај који вјешто утире

слишити, слишим несвр. одговарати,

трагове (нечега). — Таког смећитрага ни
је мајка рађала. Треба се родити па бити
наки смећитраг.

слагати се, пасовати. — Њему боље сли
ши качкета, но ова нашка капа. Никоме не
слиши вел ко тетка Вемији.

смијалица ж јамица на образу (при
смијању). — Пољуби је у сред) смијали
це, а она убеути.

cлисци море да одлети глава за трен.

Из лексике Пиве (село Безује)
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смрзо, смрзли ж смрзлина. — Рушти

смираж 1. мир, слога. — Ђе нема сми
ре, нема ни среће. Смира је највише бла

смрзо испод ногу, чује се на пушкомет.

ГО.

смрсак, -ска м смотуљак. — Донеси
један смрсак пређе.
смрскача ж торба обрамница. — Ла

2. почивак, одмор. — То чељаде нема
смире ни дању, ни ноћу. Дај себе мало
смире, баксузуљо једна!

ко му је кад му је смрскача пуна ране.

в. смирак.

смирак, смирка мв. смира.
смирити, смирим свр. уредити, на
мјестити, довести у ред. — Вид)ти ње,
како је лијепо смирила по кући.

смисан, -а, -о који зна на најбољи на
чин да промисли (о нечему). — Шујо је је
дан смисани домаћин. То је смисано и пре
СМИСАНО МЛaДе.

смисаник, -ика м онај који има спо
собност правилног расуђивања и разми
шљања (о нечему). — Смисаник је мимо
вас бијели свијет.

смлатина м и ж незграпан, трапав,
приглуп човјек. — Кака је она смлатина,

ко да је ударена мокром чарапом по гла
ВИ.

смљеста прил. 1. смјеста, из мјеста,
у мјесту. — У пјесми: „Све нeвљеста, по
невљеста, / а ја јадна никуд смљеста, / све
година, по година, / изађе ми сто година.“
2. одмах. — Смљеста је отишо, чим си
га позвала. Не оклијевај, но смљеста иди.

смбница ж земља у којој има доста
глине, илoвача. — Слабо рађа у овој смо
ници. Спекла се смоница, па јој ни раоник
ништа не море.

смрдати, -ам несвр. проводити врије
ме у нераду (обично својевољно), беспо
сличити. — Сад) смрда и нагуђује, а
ка{д) стегне зима питаћу га пошто је сије
НО.

смумуљити, смумуљим свр. урадити
(нешто) како било. — Смумуљитијесто и
стави га испод) саксије, па шта му Бог да.
Смумуљила оне навиљке ко ни себе ни
СВОМЕ.

смута ж 1. сплетка, смутња, интри
га. — У пјесми: „Љесковина вито пруће, И

ово двоје разминуће, И ко међу вас смуту
тури, / судијо му облак сури.“
2. тмурно вријеме. — Данас је велика
смута. Велика је страшивоћа на овој сму
ТИ.

3. немир, завађа, сукоби. — Завладала
је велика смута међ народом. У свакој
смути највише ће прави да страда.

смутина ж в. смута.
cнавиљати, -ам свp. стрпати навиљ
ке. — Само што снавиљасмо потоњи нави

љак, усу киша ко искабла.
6. Снавиљчати.

cнавиљчати, -ам свр. в. снавиљати.
снагача ж женска снажна, јака, до
бре физичке грађе. — Кад се родила Кaja
снагача, била је шеста шћер по реду, па
баба Милојка увати пијевца, отковрну му
главу, да не би тог дана запљево.

снаговати, снагујем несвр. решавати
све снагом. — Ко снагује, тај) војује. Бог
му дао снагу а узо памет, па нек снагује.

снабдљив, -а, -о који се сналази, изна
лази, прибавља, снаоди. — Она је снао
дљива, сад) ће из ништа створити нешто.

смрдљика ж (л. Sorbus aucuparia)

снатрити, -им свр. 1. урадити нешто

шумско дрво које има непријатан мирис.
— Е неће се на моје огњиште ложити смр
дљика, па кад се не би огријо.

како било. — Снатријо је један кревет, не

смрдљиков, -а, -о који је од смрдљи
ке. — Ово је смрдљиково дрво.

смрдљиковина ж дрво од смрдљике.
— Смрдљиковина, болан, није ни за ватру,
а не за шта друго.

ма му замљерке.

2. смислити, конструисати, уобличи
ти некакву фикцију, замисао, представу

и сл. — Умије он снатрити сваког ђавола.
Питају га шта је ово, шта је оно, а он им
нешто снатри.

в. снитити (2).
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снерук, -а, -о који одступа од праве
линије, заобилазан. — Сва је њиова земља
снерука и несрадна. Снеруко ми је свраћа
ти код пријатеља.
снитити, -им свр. 1. увести пређу у
нити (о разбоју). — Поможе ми Зага, па
смо рано снитили и сутра ћу почети тка
ти, у над Бога.
2. смислити, измислити некакву при

чу, шалу, представу и сл. — Шта он сни

содов м висок снијег. — Који се содов
сручи, мајко Божија! Кад је падо велики
содов, морали смо излазити кроз прозор.
6.

COCC1.

сојевић м онај који је доброг порије
кла. — Ожени се од сојевића, па му се
ђеца уметнуше на ујчевину.
сојш узвик којим се вабе говеда. —

Сојш моја кава, сојш! Сојш тела, сојш!
6. CO/ttfiff.

ти, то пас с маслом не море појес.
в. снатрити (2).

соларка ж сливник, олук за воду од
дрвета. — Направијо сам добру соларку

снождити се, снождим се свр. 1. нао
блачити се, смрачити се. — Одједном се

од јасиковине.

снождише облаци и љусну киша из неба и
ЗемЉе.

ђу. — Солиш воко, солиш!
в. соји.

2. постати брижан, опсједнут брига
намргодити се, намрштити се. —
Скупијо се и снождијо се, реко би чојек
да је све покопо.

клета кућа поре(д) самог сомића, а он ни

солиш узв. којим се говеда вабе да до

сомић м листра. — Прокишњава му

Ma,

cнокта прил. на брз начин, хитро. —

да мрдне.

сомун, -yна м округли колач (хљеб) од
бијелог брашна испечен у пекари. — Ку

Дође ми снокта, па му зачепик уста. Одго

вориће ти она снокта.
соблити, соблим свр. направити зао
бљено, заоблити, стесати ивице (нече
му). — Мало боље собли крајеве од) тог
рога.

собом прил. сам, особно, без посред
ника. — Ми собом правимо сукно. Све
што видиш у тој кући, све је он то собом

урадијо.
собразан, -зна, -зно који је поштен,
увиђаван, срамежљив, стидљив. — Со
бразан је колико је тежак. То је собразна
друга мимо све друге.

совати, сујем несвр. псовати, грдити,
блатити. — Не суј људе, паса погани. Су
је ко погана женетина.
совање с гл. им. од совати. — Чули
ти ону причу и совање, рђа иг убила.

писмо по сомун у Гацку и срумасмо га без
смока, ко да је меден.

сорвати, -ам свр. 1. срушити, сорга
ти, развалити. — Неће да поправе стају,
но чекају да се сва сорва. Нешто дрепи,
кад ми тамо има се шта виђет сорво се
дрвљаник.

2. потрошити улудо, страћити. —

Сорва нако имање, куку му у памет. Отац
му је сорво сво имање школујући га, а он
осто тука мимо све туке.

соса в. содов.

сочити, сочим свр. пронаћи. — Сочила
сам ти добру и лијепу ђевојку и одмак да
је иштемо.
сошица ж дем. од соха, мотка којом
се што подупире. — Усијеци коју сошицу,
даће руку.

спадљив, -a, -o 1. који је оболио у ноге

соврљати, -ам несвр. гомилати једно
на друго, трпати. — Сложи дрва лијепо,
шта иг тако совpљаш? Соврљо је зид и

(о балавцу). — Нећу да купујем спадљиву
јањад, балавац иг је грдом нагрдијо.
2. који је промјенљив, несталан. —

ено му се слогрњо.

Имаш људи који су по природи спадљи

в. пресоврљати, совpњати.

ви: час су дебели, час мршави. Сна ми је

совpњати, -ам несвр. в. соврљати.

неакве спадљиве сорте.

Из лексике Пиве (село Безује)

спалиште с мјесто на којем је некада
била шума, па је спаљена. — У оном спа
лишту родило је ко икад.
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спичкати, -ам свр. фиг. потрошити
улудо, страћити. — Продо је срећо ши
љеж и одма спичко паре на картању.

спантовати, спантујем свр. уградити

спландоват, -ујем свp. савити стоку

панте (попречне дјелове кровне кон

да лежи у хладовини. — У пјесми: „Овце

струкције). — Од јутрос смо сјемчили, са
ćекли и спантовали све панте от појате.
спанути, -нем свр. брзо саћи, сјурити,

моје, бијеле боје, И ви не знате љубав што
je, / ви за љубав кад би знале, И саме би се

стрчати. — Спано је Бањо у село, прије
но смо овце помузли.

спландовале.“
в. пландовати.

сплинути, сплинем свp. истопити се,

спапка прил. стимом, ђутуре, одока.

спласнути (о снијегу). — Паде мало сније

— Продали смо шиљеж спапка. Шта мље

га и чим сунце огрија, одмаксплину.
спласан, -сна, -сно који је подесан за

pите те овнове но се нагодите спапка.
в. папак.

спарак, спарка м оно што је спарено
(обично жито и сл.). — Маћаше жита и
никако да се они спарак поврне.

плашћење, грабуљање (о ливади). — Лако
јој је пластити у спласној ливади, но нека
пласти у овијем џаврљама.

спартати, -ам свр. закpкати, забити,

сподаракáвати, -pâкавам несвр. под
стицати некога да нешто уради што

утјерати. — Зашиљи клин, па га спарта у
шуљ и разби на два дијела.

иначе не би урадио. — Стално су га спода
ракавали, а он је ћуто ко заливен.

спеазурити, спеазурим свp. спреми

сподаракати, -ам свр. подстаћи неко
га на неку чинидбу. — Не би мој Стојан ни
на кога бацијо камен да га нијесу сподара

ти, скупити, приштедјети. — Јеси ли
спеазурила што за вечеру?

спенџати, -ам свp. I свезати, увезати.
— Спенџала обуваче, па сад не море да иг
одријеши да јој Бог свети Јован.
П — се удружити се, спријатељити
се, везати се (са неким). — Спенџо се са
оном мудрашицом и не море брежње, ко
ни риба без воде.

спечак, -чка м оно што је препечено,
сасушено, стврднуто. — Имаше у торби
спечак љеба, не би га маљем стуко.

спешкати, -ам свр. украсти. — Што
му је гођ дошло до руку, све је спешко, не
требало му.

КаЛИ.

в. cподаракавати.

сподбити, сподбијем свр. окривити
некога ни крива ни дужна. — Сподбише

чоека да је стијо да обали државу. Она га
је сподбила да јој је направијо дијете.

спорад предл. ради, због, поред. —
Спора(д) тебе и кућа би изгорела.

спотакљив, -а, -о који се спотиче, са
плиће. — Пази се кад јашеш на коњу, мло
го је спотакљив. У коња су четири ноге,
па је и он спотакљив.

спирњача ж. судопера, опирњача. —

справан, справна, -о који је прав (о

Узми, бона, спирњачу у руке, неће те ујес.

дрвету, предмету). — Справно је ово др
во ко стријела.

спичити, -им свр. 1. забити, набити.
— Спичи кобилчини она пастувчина и
дрепи нагузичке ко покошен.

2. фиг. звизнути, ударити (обично пе
сницом или неким предметом). — Спичи
га шаком у чело. Завитиљи каменом и
спичи вола у врглаве.

3. фиг. поћи, кренути. — Спичио је за
Горанско прије пијеваца.

спрам предл. према, спрема, спроћу.
— Пођитудијер спрам школе, па ћеш изаћ
на прави пут. У пјесми: „А ој монче шеће
pe, / шећер мене и тебе, 1 бирај цуре спрам
себе.“

спрдљати, -ам свр. збркљати, збурља
ти, урадити као било. — Спpдљала му

наку чорбетину, и он куса и ћути.
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сприман, -мна, -мно који може да
прими доста, простран (о суду). — Ова
торба је добро спримна. Имам спримно

сраван, -вна, -вно који је раван. — У
Брезнима је земља сравна. Има сравно
ИМаЊе.

дебе.

спрнути, -нем свр. 1. измислити не

cрадан, -дна, -дно који је лак за обра

што на основу нетачних података. — Е,

ду, подесан за рад. — Има добру и срадну
земљу. Овај комад земље и срадан и ро

јадо мој, то је неко спрно, дај смири се.

дан, ваља неког имања.

Неко спрно, а сви то приватише ко да је
ИСТИНа.

2. фиг. извадити зуб, избити зуб. —
Да виш, ево му је баба спрнула зуб. Ко ти
је спрно зуб7

cрг, срга м већа дрвена мотка која
служи за мијешање, превртање ужарене
масе и дрва (при паљењу креча). — Оће да
пали клачину, а нема срг. Ево ти срг, па
гурај дрва нека горе.

спрчити се, -им се свp. скупити се,

cрг, срга, -о који је сив, боје као кад се

савити се, смањити се. — Ладно, вљетри
на, а он се спрчијо и дошо ко по динара

oсиједи. — На њему бијаше срго одијело.

сиpa.

спужалина ж (л. helix pomatia) пуж

Заранијо сам једно срго ждребе.
сpдoбон, -а, -о који је болешљив, сла
бачак. — Оно је срдoбоно отко је запљеза

мекушац. — Паде киша и одмак се појави

ЛО.

ше спужалине.

шту и сл.). — Да ми није спутно, отишла

сpдoбоник, -ика м који је болешљив,
слабашан. — Узе они сpдoбоник кршну
ђевојку.
сpдoбоница ж женска болешљива,

би у Овћине да уберем коју јагоду.
спуцати, -ам свр. фиг. појести. —

слабашна. — Одбиј се од оне срдoбонице,
кумим те Богом.

Спуцо је пола саксијана, нека му је алал.

срединаш, -ăша м 1. онај који се др
жи златне средине. — У овом пасем вре

спутан, -тна, -тно који одступа од
праве линије, заобилазан (о путу, земљи

спуч, спуча м тјелесна грађа, склоп,
састав. — Вуксанова спуча није било у
овом вакту. Има он невиђени спуч.

мену приклони се срединашима и не по

маљај се из вљетрометине.

спуча ж копча за закопчавање одије

2. који живи, станује у средини села.

ла, обуће и сл. — Откинула му се горња

— Неће срединаши да испртљавају у ка
тун, но доље љетују и арају људима лива

спуча на џамадану.

спучалина ж в. спуча.
спучен, -а, -о који је добре конструк

ДC.

срезак, -ска м дио какве цјелине, дио

ције, једрине, чврстине. — Има Марко до
бре и спучене волове, нек су му бериће

нечега, парче. — Висаше им о пантама је
дан срезак сланине. Узми ови срезак сук

TЛИ.

НИШТа.

спучити, -им свр. 1. ухватити, упрег
нути (волове у јарам). — Повири, је ли
ћико спучијо волове. Ону јунчину не море
никако да спучи у јарам.
2. опасати, спојити крајеве, обухва
* тити. — Једва сам спучијо обручеве на

каци. Прекипијо му трбук про гаћа, па не
море да спучи кајиш.
3. поћи, кренути неким путем, упути
ти се, запутити се. — Спучијо је за Ни

шић прије но су пијевци запљевали.

сретникање с честитање. — Како је
то сретникање? У барјактаревој кући чује
се нечије сретникање.

срећо м подр. непослушан, својеглав
дјечак, младић (о насљеднику). — Је ли то
твој срећо? Не смије од срећа уста отво
pити, а не шта друго.

сријепити се, сријепим се свр. 1. спо
јити се, приљубити се, прилијепити се. —
Сријепијо му се ријеп за гаћетине, па га
не мореш разријепити без великог јада.

Из лексике Пиве (село Безује)

2. фиг. везати се једно за друго, бити
близак. — Сријепила се уза њ она аламан
ка, па му не да квpкнути.
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командира Вуксана, срчали момка, он
скочи према оном чуду, баци једну или
двије бомбе и погибе.

сријеш, -и ж кристалоидна наслага

срчаница ж даска ошегана из средине

леда по површини земље или пахуљице по
дрвећу настале усљед ниске температу
ре. — Велика је сријеш осванула, не море
се бос никуђ. У пјесми: „Огриј сунце све
тога ти Луке, Л да угрије чобанима руке, Ј

стабла. — Ево ти неколике срчанице. Ку

и отопи сријеш преко страна, / да оћерам

пи срчаница, шта ће ти оперци.

ставити, -им свр. оцијенити, дати
оцјену. — Шта ти је ставијо учитељ из ра
чуна? Ставијо ми је двицу.
ставити се, -им се несвр. управити,

овце до драгана.“
сриндати се, -ам се свр. 1. угојити се.
— Крка млада скорупа и меког сира, па се

усмјерити пажњу на нешто. — Вала ћу
се ставити да напишем задаћу за најбољу

сриндала. Сpиндо се ко во рањеник.
2. саћи низ стрмен, понаниже. —

најљевше гусле.

Сринда се низ точило, баш ко козорог.
Они лакац се сринда низ ждријело за тили

у строгој тајности. — Она је то стајила у
сто стоветнијег јама.

оцјену. Кад се он стави, зна да направи и
стајити, стајим свp. скрити, држати

Час.

стакловидан, -дна, -дно провидан,
сркалица ж онај који једе и пије мук

прозрачан. — Мак се отале, нијеси стакло

те. — Ама, болан, сваког љета навале ву
дијен оне варошке сpкалице, не море им

видан!

Се Џе Вапа ДаTИ.

смакнути, скинути. — Стакни коњу зоб

cров, срова м гомила, хрта, роваш (не
чега). — Оста нам нестрпан сров сијена. У

кући им бијаше велики сров.
србљати, србљам свр. 1. повлачећи

стакнути, стакнем свр. 1. смаћи,
ницу, позобоје, па да је безуб.
2. скресати бадњаке. — Кад улеће по
лазник, засу нас житом и стакну бадњаке.

стаменити, -им свр. сравнити са зе

наборати, нагужвати, зарозати. — Сро

мљом, уништити. — Паде град и сву ље

љо гете до чљанака и тако иде по селу.

тину стамени.

Уздигни те гаћетине, шта си иг тако сро

стамнити се, стамним се свр. смрачи

ЉО.

ти се. — Стамнило са сваке боговетне

2. лишити некога положаја, звања,
чина и сл. — Срољали су га а су виђели да
више зна од њиг. Сваког ће срољати ко им

стране.

СМета.

станиште с мјесто становања, кућа,
дом. — Немо станиште, какав је. Зна ли
му ико ђе му је станиште.

сроцати се, -ам се свр. окупити се, до

стан-постан узвик којим се изражава

ћи, слећи се на једно мјесто. — Велики се
народ сроцо на сре села. Што се сроцаше
нако брзо?

сумња у преурањеност радовања, бриге,
стрепње и сл. — Поче да вали снају, а још

сручан, -чна, -чно који је на дохвату
руке, близу. — Све им је око куће сручно и
срадно. Сручна им је и гора и вода.
срчали прид. непром. 1. осјећајан, ду

јој узвикнук: „Стан-пoстaн, па онда ка

шеван. — Нема нико од њега срчали, па да
вас је знам колико. Сва су његова ђеца ср
ЧаЛИ,

2. храбар, хитар, одважан. — Кад) се

појавише вашистички тенкови према чети

није ш њом поштено ни со окусила, а ја
жи!“ Стан-пoстaн, па се потље радуј!
стап, стапа м дрвено буренце у којем
се мете масло. — У овој стап море стану
ти пун кото повлаке. Измела сам три ста
На МасЛа.

стар, стара м мјера од шесдесет кило
грама. — Бијаше натоваријо на коња два
стара соли.
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стариков, -а, -о који је презрео, оста

стидац, стица м остатак хране (при

рио. — Мрезга, мрезга, мрезгарица, свако

обједу). — Људи изобичајили па оставља

дрво промезгало, које није стариково. Од

ју стидце при сваком јелу. Неће, јадан, го

сијеци то стариково дрво.

сти појес све што им ставиш на трпезу, но

стариковина ж оно што је старо
(обично биљке). — Нема младе шуме, но
све стариковина. Не коси ту стариковину,
није она ни за шта.

ОСТаBe СТИДа Ц.

стидећ, -éћа, -е који је стидљив, сра
межив. — Стидећ чоек није приспјо ни
куђ.

старовртина ж земљиште у којем се

стијење с фитиљ за свијећу. — У пје

непрестано сије. — У ону старовртину јо
пет сам посијо кумпијер. Оставијо сам

сми: „Срце моје нема мира, / кад спомену
Радомира, / Радомире ране љуте, 1 забора

ону старовртину да прељети.

вит не могу те, И заборавит тебе нећу, / од

старогнојина ж гној (који је преље
тио). — На мој конат млого је боља ста

стијења ждиј ми свјећу.“
стима м 1. част, дочек. — У тој доброј
и лијепој кући вазда је велика стима, и на

рогнојина но врешкогнојина.

старокован, -öвна, -о који је са ста
pим потковом (о коњу). — Кулаш ми је
старокован, морам га прековати.

в. остароковити.

камену им дабогда родило.
2. процјена од ока. — Ми никад није
смо мљеpили сијено на кантар, но смо

старокосан, -сна, -сно који је остарао
(о трави, сијену и сл.). — Имам нешто

пристајали како је гођ стима казала.
стимадур, -урам 1. онај који је добар
и гостопримљив домаћин. — Вазда је си

старокосна сијена, па овце неће ни да га

ромак чојек бијо добар дочеклија и стима

жвакну.

Дур.

старуга ж презрела трава. — У нева
кат закоси, па сад искаша и старугу.

старушити, старушим несвр. старје
шиновати, газдовати, управљати. — Ђе
се жена у кући пита и старуши, ђе овца
носи чактар и ђе прет кућом не пљева пи

јевац, ту нема ни куће ни кућишта.
статарити, -им свр. одбрусити, рећи,
казати (што не годи). — Статари му

пред) свима да је облајaво људе.
статулати, -ам свp. саћи низ стрмен,
на низ брдо. — Ако мореш статулај низ ту
страну.

створен, -а, -о који по изгледу и особи
нама подсјећа, сличи (на некога, на не
што). — Ама, ови твој млађи син створе
ни је покојни ђед.

|-

2. онај који добро процјењује од ока.
— Кајо је бијо стимадур мимо све људе у
овијем нашијем крајевима.
стиманица ж. она која добро дочекује

и испраћа госте. — Не море јој нико рећ
да је слаба стиманица.

стимати, -ам свр. 1. угостити (уго
шћавати), дочек(ив)ати. — Стимали су
нас ћер дотле. Они стимавају и кусе и ре
пате. Добра чоека је лако стимати.
2. од ока процијенити, процјењивати

(нешто). — Зна он стимати кило у кило.
Умијеш ли стимати ово сијено?
в. постимати.

стимање с гл. им од стимати. — Моје
имање, моје стимање.

жер. — У, он има пуну стегу вишека од

стињати се, -ам се свр. избистрити
се, пасти труње на дно, сталожити се
(о течности). — Кад) се стиња вода, за

московке!

вати ми једну конату.

стега ж гвоздени оквир за метке, шар

стежан, -а, -о који је штедљив. — Не

стморити се, стморим се свр. 1. нао

ваља бити превише стежан, па нек се кре

блачити се, смрачити се. — Изненада се

Па.

стмори и свеза небо и земља.

Из лексике Пиве (село Безује)
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ћа. На овој страшивоћи пуштите га у пла

2. натмурити се, намрачити се, по

стати брижан. — Стморијо чело и у ње

нину, рашћераће сву дивину.

му ниђе веска.

стрводер м онај који другога искори

в. стомрштити се.

шћава, гуликожа. — Нема тијег пара за
које би радила код онога стрводера.

стогуља ж онај који друге материјано
искоришћава, гуликожа. — Огулиће вам

стрводерство с искоришћавање без
граница (о живом бићу). — Таквог стрво

и кожу она стогуља. Има она стогуља и
тичијег млијека.

стојник м мјесто становања, жи
вљења. — Ако урадиш то што си заумијо,
неће ти у овом селу бити стојника.
стојеер м велики снијег. — Паде снијег
у пас, па на овом јадном стојсеру, не мош
ни нужду обавити ко чојек.

дерства није свијет запамтијо. Радити код
њега је стрводерство.

стрекнути, -нем свр. напукнути, пр
снути. — Ево стрекно косијер по сре сри
једе. Нема прољећа док туцањем не стрек

ну „српска“ јаја.
в. настрекнути.

стокаменка ж она која је окренута

стријељенка ж немирна, живахна,

себи, себична, тврдица. — Не рачунај на
стокаменку колико ни на камен на који
ćедиш.

шаљива дјевојчица. — Неће она стрије
Љенка да ме послуша.

стркнути, -нем свр. 1. помусти на бр

столик, -а, -о који једно говори, друго

зину (обично мало). — Ајде да часком

мисли (са сто лица). — Није он дволик но

стркнемо овце. Стркнула сам краву прије

столик.

но је сунце ждракнуло.
2. одскочити (одломак од нечега). —

столичњак м в. столик.

Прекиво сам косу, па испете стркну једно
стомеља м и ж онај који је лицемје
ран, неискрен, дволичан. — Не знаш ти
шта се у оној стомељи кува.
стомрштити се, -им се свр. в. стмо
pити се.

парче и закачи ме по уву.

3. побјећи, одметнути се. — Нико не
зна ку(д) та чоек стркну.
4. стрцнути (о киши). — Оће ли мало

страa, -е ж бајање којим се жели

стрцнути клете кише?
стрлијекнути, стрлијекнем свр. оти

уклонити нека болест, остварити шта
се жели и сл. — Излила јој је страу са
угљевљем и сад не мокри у аљине. Неће
ми га она излијевати страу, па нек умрем.

ћи, удаљити се, нестати са одређеног
мјеста, ишчезнути. — Стрлијекну једна
двизица из оваца, стрва јој се не зна.

стрављивати се, стрављујем се несвр.
плашити се, препадати се. — На оној
самштини стрављивала сам се и от кусог
и од репатог.
-

страна ж мјера од седамдесет пет
килограма (сијено, жито и сл.). — У
овом пласту има два товара и страна.

Имаш ли ми зајмити једну страну жита?

страоба ж страхота. — Не знаш ти

стрмоглавина ж земљиште стрмо. —
Бије čевер у ону стрмоглавину, оће да чо
јеку дук однесе.
в. стрмоглавица (1).

стрмоглавица ж 1. в. стрмоглавина.
— Чија је ово стрмоглавица? Е та стрмо
главица нема никога ко би се повалијо да
јој је газда.
2. последњи ред млаћевине којом се
подшива кућа. — Остави бољу млаћевину

шта је страоба, кад ниси бијо свезан. Каке

за стрмоглавицу.

је страобе препатијо та чоек, све се јаду
чудим ако није изишо испамети.
страшивоћа ж опасност од дивљачи

стропити, стропим свр. претворити у
згуснуту, пихтијасту масу, здрозгати. —
Презреле су јагоде, па сам иг некако стре

(вукова). — Завладала је велика страшиво

ПИЛa.
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стрпећ, стрпећа, -е који је стрпљив. —
Буди стрпећ ако мислиш себе добро. Стр
пећ, спасећ.

струга ж 1. тјеснац, кланац. — Пало је
сунце на Бајову стругу.

2. врата од тора кроз која пролазе
овце кад се спраћају, пуштају или музу. —

стуаћ, стуáћа м онај који је плаховит,
својеглав, задрт, тврдоглав. — Прођи се

стуаћа и његове натре.
стуија ж који је велики, претјерано
голем. — Има два вола, двије стуије. То је
стуија от чојека.
в. здуија, сургија.

И плашива овца мора дој на стругу. Упан

ти: кад) спраћаш овце у први прољећњи
тор, стави ћускију на стругу, па нек про
ње пролазе овце, е ће ик то чувати од уро

стукнути, стукнем свр. застати, зау
ставити се. — Кад виђе заседу

ОДМак

стукну, мало се поврати и онда скочи низ
некаку стрмину.

Ка И ДИВЉaЧИ.

в. супрегнути се.

3. вријеме одређено за дневну мужу.
— Дневно овце муземо на првој и другој
струзи. Прва струга је јутарња мужа, а
друга струга се зове вечерња мужа. Кад
овца наиђе на другу стругу са каквом
травком у устима, вазда ту травку стави у

кабо са млијеком, е је она берићатна.

4. размак између зуба (у глави). — У
њиове вамилије свако чељаде има стругу
између зуба.
5. фиг. ред, редица. — Доће и он на
своју стругу.

6. шарена струга (помијешано стадо
оваца и коза), мужа. — Нема мрса бе(з)
шарене струге.

стругнути, стругнем свр. побјећи. —

Чим виђоше да смо под оружјем стругну
ше кут који.

струка ж покривач за мало дијете. —
Изаткала је двије струке за бешику.
струкулин, -ина м огртач, струка са

стуовит, -а, -о в. здуовит. — Стуовита
је то работа, дај размини и мљесто ђе če
ДИ.

ступа ж 1. ваљаоница сукна. — Код
нас у Пиви, Машо је држо ступу више
o(д) седамдесет година.

2. дрвена посуда за ступање јечма. —
Ојли ми дати ступу, оћак да оступам ма

ло јечма?
ступчат, -а, -о који је пун до врха
(обично о врећи). — Имаше ступчату вре
ћу шенице.

стуpкесати, -ам свр. оштро викнути,
издријети се, продерати се (на некога).
— Кад је видијо како она нешто мрмља,
стуpкеса се на њу, ко да је кућу запалила.

стуцати, -ам несвр. срицати при чи
тању. — Нешто је чито, стуцо и замуцки
во, ништа га нијесмо могли разумљети.

су предл, ради, због, поводом. — Су

дугачким ресама. — Раније су људи носи

чега сте се посвађали? Ја не знам су шта

ли струкулине, па би један крај забацили
про рамена, а други нис прси, а ресе би

су ишли на пазар.

поигравале тамо-амо.

Сувињав је ко грана.

струловина ж оно што је труло,
отруло. — Од нашег сијена у Орлуји нема
ништа но струловине.

струња ж простирка од трске. — Сад

сувињав, -ава, -аво мршав, окошт. —
сувљад, -и ж сува дрва. — Накупи је
дан нарамак сувљади и донеси за ватру.

сувовина ж 1. сува дрва. — Укупи ма
ло сувовине. Дедер наложи од) те суво

нико нема струње но сламарице и кревете.

ВИНе.

стрцати, -ам несвр. 1, мусти овце,
краве или козе кад скоро закапе, кад поне
стане млијека. — Стрцаш ли, стрцаш?

2. суша, сувота. — Не море се крочити
на овој сувовини.

Стрцам али мало устpцам.

2. падати (о киши). — Ево киша стрца.

сувогуз м онај који је мршав, слаба
чак. Није кадар они сувогуз уČећ товар
дрва, а не да осијече нолику буквeтину.

Из лексике Пиве (село Безује)

сувогузаљ м в. сувогуз. — У рату је
осто они сувогузаљ ко кап на листу.

сувометина ж вјетар сјеверац (који
носи, мете). — Окрену сувометина и сва
жита осуши.

сујмити, сујмим свp. сузити (према
врху) кад се што плете, трпа, зиђе и сл.
— Дај сујми то сијено, зар не видиш коли
ко си га раширијо. Кад виђе колико је ра
ширила чарапу, сујми је за коју жицу.
в. сумакнути (1).

сувомудаљ м онај који је мршав, сла

сује узвик којим се тјера овца. — Ај

бачак. — Горе очи у оног сувомудаља, ко
у каке звљерке.
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сујc! Сујс вамо, ђаво те изијо.

сувопоточина жземљиште које је ра

суктати, сучем несвр. 1. намотавати,

зорила вода и направила корито. — Тут
њи вода сувопоточином, реко би све одне

мотати. — Сукала сам синој ону ђавољу
пређу, све док ми се није задриjeмaлo.
2. правити сијенско уже од свеже по

Се..

суворен м онај који је мршав. —
Уштавијо се они сувореп и не мијења се.

сувотан, -тна, -тно који једе посну
храну. — Прича се у шали како је једна
удовица подстицала бака да скочи на кра
ву, која води, говорећи му: „Кец Милоња,
кец. Милоња, нејли јој га спартати, три су

ми године ђеца сувотна!“
суврата ж ковитлац (о води, ваздуху,
прашини и сл.). — Налеће суврата и све
диже небу под облаке.

сувратити, сувратим свp. I поврати
ти, вратити. — Суврати овце да иг мало
мрснемо.

П - се повратити се, вратити се за

тренутак. — Суврати се да ти нешто ка

кошене траве (за плашће). — Ите, сучите
које уже за плашће, доста је седника.
3. вући нешто иза себе. — Шта сучеш
обуваче за петама, приобуј се, невиде је
дан. Накло вук овцу, па се за њом сучу
Црева.

4. бурно тећи, ковитлати, суктати
(вода, дим и сл.). — Наиђоше велике ки
ше, па потоци сучу. Из народне пјесме:

„Прикупљање војске“: „Ноћ је тија, мје
сечина сија, / сва се Пива у сребру прели
ва, / а по сребруталасићи сучу, / па се Пи
ви о бријегу тучу, / бријег бруји, ко да че
ла зуји.“ Млого суче дим испопове куће,
да се што није запалило.
сукнути, сукнем свр. побјећи, утећи,
брзо се изгубити. — Чим виђе жандаре,

Же М.

сукну ко мећава. Не бој се ти њега, сукно
сугарас, -та, -то који је црнпураст. —
Тражим једну сугурасту воловотку, да је
нијесте ђе виђели?

сугреб м мјесто гдје су пси или лиси
це гребле земљу. — У оној влаци бијаше
сугреб, ђе је лисица запршкавала измет.

судрнут, -а, -о који је са душевним
сметњама (али не и душевним поремећа
јима). — Остави га на миру, видиш ли да
је мало судрнут.
в. дрнут (1).

суженица ж мушкарац који по неким
особинама сликује жени (говор, ход и
сл.). — Види, види, како иде она сужени

је он прије но су први пијевци запљевали.

сукуренко м мршав, протежен, не
спретан човјек. — Наоштријо сукуренко
косу, па одваљује откосе ко сретнијег ва
Ка"Tal.

сумакнути, -нем свр. 1. в. сујмити. —
Ка сам виђела да ми је вањела широка,
одмак сам мало жице сумакла.

2. прећи преко (косе, брда и сл.). — Ис
пратили смо га от куће, довикујући му
док не сумакну про повије.
3. помаћи влачег на јарму према јачем
волу. — Сумакни влачег на јачег вола, ни
шта му неће бити.

Ца.

сузубачке прил, одмах, у исти мах,
зуб у зуб (рећи, одговорити). — Са њом се
не море причати, он све оће сузубачке.

6. сумицати.

сумати, -ам свр. 1. преумити. — У
оној брзини сумак се и не купик мало ка
Ве
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2. предомислити се. — Шћели су да
продавају вола, па се нешто сумаше.

супашник м друг, ортак (о супаши).
— Вазда су нам супашници били добри.

сумицати, сумичем несвр. в. сумакну

супијерна ж посуда од керамике за

сумлатина ж 1. онај који је глуп, зао

супу. — Увати ми се мрака испред) очи, и
ја испуштик ону пуну супијерну чорбе.

iти.

стао, неразборит, задрт. — Как је она
сумлатина, мајка га немала ка је наки.

2. остатак млаћевине на грабљама
(кад се раж млати). — Дај да ову сумла

супрегнути се, супрегнем се свр. зау
ставити се, застати. — Коњ се одједном
супрегну а виђе испре себе ону гуку јежа
како се кобеља.

тину још једном претресемо, у њој има
још доста ражи.

сумпреш м пегла за одјећу (на жар).
— Дотури још мало жара у та сумпреш,
оћак нешто да исумпрешам.

сумпрешати, -ам несвр. пеглати. —

в. стукнути.

супурдати, -ам свр, отуђити, прода
ти како било, упропастити. — Нема ко
да чува ону клету ШИЉеж, па сам иг су

пурдо буђ зашто.
в. супурдисати.

Не зна она сумпрешати ко ни она што на

њој ćеди.
сумрк, -а, -о који је помало мрк. —

супурдисати, супурдишем свр. в. су
пуpдати.

сургија ж в. стуија.
сурдукнути, сурдукнем свр. забити,

Спало је с ногу оно сумрко јање.

сумрсан, -сна, -сно који је помало мр
сан, мастан. — Сумрсан је бијо читаву

зиму и нек се завали оној кравици.
сундурисати, сундуришем свр, упро
пастити, бестрагати. — Како сундуриса
водиjер са белеђијом, Бок с тобом?

сунтулија ж слабо проходно земљи
ште. — Не би га анатењак нашо у онијем
сунтулијама. Не вери се крос те сунтули
је, погинућеш!
сунути, сунем свр. 1. јурнути, потр
чати. — Чим отвори стругу од) тора, ов

зарити, забости, продpијети унутар не
чега. — Прдржи краву нек јој баксурдук
не они његов осук, и ако биде повађала

прекољи ме ђе сам најтањи.
суpивак, -ивка м уже искидано, до
трајало. — Дај ми какв суривак узице. За

мотрљај та суривак товарнине око глава
ра.
в. суруљак, уривак.

суpивас, -та, -то који је боје сиједе ко
се. — Јашаше на наком суpивастом кљусе

ту. Обуко неакву суpивасту вањелчину.
це сунуше.

2. сипати, падати, лити (о киши, сни
јегу и сл.). — Суну киша и брзо преста.
Суно је добар пљусак.

3. усути (мало). — Суни ми мало воде
да се умијем. Дај мало суни од) те чорбе.
сунчарица ж сунчев зрак (кад продpe
кроз пукотину). — Јутрос ме је пробудила
сунчарица. Затвори ону шугу кут пролази
сунчарица.

супаша жудруживање о заједничком
чувању стоке (ортаклук). — Да нијесмо у
супаши стрва нам се не би знало.
супашити, -им свр. удружити чување
стоке. — Добро би било да ове године су
Па ШИМО.

суpбван, -вна, -вно који је груб, нељу
базан. — Сурован је вазда бијо и таки је
осто. На кога се метну нако сурован.

суpтук м човјек зле среће, злосрећан.
— Рођен је ко суpтук, и таки ће умријети.
суpуљак, -уљка мв. суривак.
суpуљати, -ам несвр. 1. јако, нагло ку
љати (дим, пара и др.). — Наложи сувијег
дрва, па дим неће тако суpуљати.
2. вући иза себе (нешто). — Суруља за
собом подузу и неће да је окомота око но
Ге,

3. јести лакомо, халапљиво. — Неће
полако да једе, но суруља, ко да га неко
ћера.
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в. засуруљати, исуруљати, насуруља
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ćajКати, -ам несвр. одавати сјај, од

tПи.

сјајивати, свјетлуцати. — Кроз омар се

суручити, -им несвр. пуштати су
pутку (о млијеку). — Млијеко је почело
суручити. Промијениће се вријеме чим

према сајку, кад тамо се окупијо збjег из

млијеко вако суручи.

виђаше како ватра сајка, те ти ми право
ДВа ССЛa.

мучена, изморена, исцрпљена, изнемогла.

ćajКање с гл. им. од ćajКати. — Ово
ноћашње сајкање слути киши.
ćajКолити, -им несвр. в. ćajКати. —

— Ништа ми немој за њу причати, није то
више ђевојка но сусталица.

тра.

cусталица ж особа која је радом из

сустопице прил. из стопе у стопу,
истим трагом. — Про Ивице нападо је
велики сниjeг, па идите сустопице.

сутраг прил, 1. натрашке, уназад. —
Ама шта идеш сутраг, врат ћеш сломити.
2. истим трагом (вратити се истим
путем). — Нећу ићи сутраг, па куд пукло
да пукло.

сутрашке прил. 1. натрашке, са леђи
ма у правцу смјера кретања. — Само ти
иди сутрашке, па ћеш обршити како не
BaЉa.

2. назад, натраг. — Идите сутрашке,

Čајколе му она два ока ко да је у њима ва
ćajбка ж она која има бистре и сјајне
очи. — У пјесми: „У ćajoке очи сајне, И за
љубави рођене су тајне.“ Нико не зна шта
се крије у Сајокином срцу.
ćajбкилож онај који има бистре и чи
сте очи. — Еј ти мали бајокило, ој ли ме
нешто послушати?

ćano-ма узвик којим се ваби пас. — Ča
по-ма амо, ćano-ма!

ćaрo-ма узвик којим се пас ваби. — Ča
ро-ма мали, ćapo-ма!
ćеда ж јастучић на који сједају ста
рије жене. — Ово је бабина čеда.

све путем окле сте дошли, па са прве рас

ćедећке прил. сједећи, сједећке. — Če
крснице окрените лијево.
дећке се ништа не море урадити.

сутурисати, сутуришем свр, бестра
гати, уништити, уpнисати. — Нико ми
није сутурисо грабље но Милосав.

суч, сучам крај, смак. — Шта си при
јоно да радиш, ко да ти је суч закуцо на
врата? Дошло нако вражије вријеме, суч
је, шта ли је.

ćедник м сједник, сијело. — Иди кући,
нека ти твог ćедника!

ćедница ж сједница. — Довече ће бити
ćедница школског одбора.
ćеђети, ćедим несвр. сједјети. — У за

сушило мјесто гдје се суши жито. —

гонеци (о сиру). Седи вила покрај вира,
чека сина Јездимира, док се роди, да ш

Поглај на сушило, кокошке ће белајисати

њим оди. Вала му образу на коме седи

ЖИТО.

сципити се, -им се свр. бити узак,
стегнути, приљубити се. — Обуко наке
гаћетине, па га сципиле, не море кракати.
в. приципити се.

ćajaк, ćajka jaк одсјев, свјетлост. —
Са севера се види сајак, дако преведри.
Велики је сајак и тутњава, свашта ће би
ТИ.

ćajaн, -јна, -јно који сија. — Имаше
ćajну спучу на прсима, па се ш њоме по

(кажу ономе који не држи до образа).

ćеђење с гл. им. од сједјети. — Čеђе
ње је при лежању опуча.

ćека ж сој, врста. — Не знаш ти њега,
то је посебна čека људи.
ćекиранција ж сјекирација, брига. —
Има она велику ćекиранцију.
ćекирати се, -ам се несвр. сјекирати
се, осјећати бригу, страховати. — Не če
кирај се, белају један.

зорила ко свитац с оном ствари. Очи су

ćекнути, -нем свр. 1. усјећи, одсјећи.
— Ну, неј ли секнути које дрво, оћак да

joj ćajне ко сунце.

пригледам вечеру.
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2. дунути ледени вјетар. — Čекну се
вер нема се куд излазити.

3. имати бол, пробод, жигнути. —

Нешто ме у бубреге čекну.
4. ударити, згодити. — Ми таман ве

черасмо кад ćекну гром поред колибе.
5. викнути гласно, подвикнути. — Кад
Петар ćекну, жене се покупише и одоше.
ćеме, -ена с сјеме. — Оставијо сам пе
десет кила црвеног кумпијера за čеме.
Траг ćеме води. Бадава је добро ćеме кад
је слабо орање.
ćемењак, -ăка м кромпир заостао у
њиви (из којег је наредне године настао

плод). — Нијесмо прошле године добро
повадили кумпијер, па кроз кумпијериште
поникли семењаци.
ćен м наследна или стечена особина.

Отац, погледа около и заклопи очи, Бог да
му душу прости.

ćетан, -тна,-тно 1. који је брижан, не
весео. — У пјесми: „Ој ђевојко са сресела,
/ што си сетна, невесела, / невесела морам
бити, / теби драги нећу крити, / синој ме
је моја мати, / за недрага шћела дати, / во
лим с тобом умријети, / недрагим ја жи
вљети.“

2. који се одговорно односи (према не

коме, нечему). — Она је čетна мимо људе.
Живљела му, кад је нако ćетна.
ćецавац, -авца м рибанац (о купусу). —
Укиčелили смо пуну једну кацу сецавца.
ćеча ж. сјеча. — То су била времена
кад се вршила čеча и људскије(г) глава.
ćечивица ж гвоздена алатка којом се

— У њему је, вала, осто очев ćен, више не

оштри и подсијеца камена плоча млина

го и у једном његовом ђетету.

за мељаву жита. — Направијо ćечивицу

ćенокос мливада, сјенокос. — Само у
овом и оном тамо ćенокосу укосијо сам
двадес товара сијена.

ćењак, -ăка м котар гдје се сакупља и

o(д) добра челика и посијеца млин ко ни
III.Tal.

ćoк узвик којим се вабе говеда. — Čок
воко мој, ćoк!
в. сокиč.

трпа сијено, слама, пљева и др. — Огра

дијо сам ćењак, не море, вала, бити боље.
ćењати, -ам несвр. имати предосјећа
ње, наслућивати, закључивати према ин

ćoкис узв. в. ćок.

ćутра прил. сјутра. — Ако биде лије
по, ćyтра би заорали уз помоћ Бога.

туицији. — Прогонила ме је и ćењала нака
слутња о његовој погибији и би како не
ВаЉa.

ćера ж сјера (наталожена жућка

Т

стоцрвена материја у руну оваца). — По

дишла је čера, па ће бити лако стрићи бра

табанати, -ам несвр. трчкарати, че

BC.

ćерљив, -а, -о који је натопљен сје
ром, сјерљив. — Немој ćеђети на čерљивој
вуни, чоече Божи.

ćет м савјет. — „Дај ми кажи потоњи
ćет“, рече син оцу, који је био на умору.
Отац га погледа и рече: „Мој ти је čет ва
ки: вaзда јаши добра коња, вазда једи по
гачу и вазда љуби ђевојку.“ Син се насми
ја и запита: „Па како, оче?“ „Ласно, ласно
сине. Јаши коња, па га пушћи нек се од
мори, једи љеб кад добро изгладниш, љу

би своју жену кад се добро ужелиш“, рече

пукати, ићи којекуда. — По читав дана та
бана, ко да нема свог топрака.

табанисати се, -шем се свр. пoдбити
се (у табане). — Гонијо сам грађу про
ждријела, па су ми се волови табанисали.

табачина ж овчја кожа намијењена
за опуту. — Немој дерати овцу на шиљак,
но на табачину.

таван, -вна, -вно који је јадан, несре
ћан, забринут, тужан, мрачан. — Не
број звијезде, тава(н) не бијо, е ће ти ска
кати брадавице по образу.
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таванак, -нка м зараван, подањак у
брдовитом простору. — Бијаше нарасла
бусика у таванку, то је сиње море.

2. уређивати, уљепшавати. — Талаги
ја коња, ко да ће у сватове. Ено Бојо тала
гија гувно, оће сутра да врше.

тáворити, -им несвр. живјети без бо

в. исталагијати, наталагијати, про
талагијати, ушалагијати.

љитка и напретка, оздрављења, побољ
шања. — Ето тако ти годинама таворим и

таламанути, таламанем свр. одјури

таврљати, -ам несвр. причати које

ти, отићи, ђипити, побјећи. — Куд тала
ману оно дијете?

шта. — Не таврљај, тако ти Бога! Не та
врља он, богоми, но добро каже: пијевац

таламарити, таламарим несвр. лута

НИКаКО. Да СКОНЧам ОВИ КЛети ЖИВОТ.

6. таланути.

не пљева мрсне гузице.

ти, ићи којекуда. — Таламари по селу ко
КаКа СКИТНИЦа.

тавулин, -ина м кухињски сто. — То
в. проталамарити.

ма нам је направијо тавулин, да га таког
ниђе нема.

таланути, таланем свр. в. таламану
tifli.

тајац, -јца м нагли прекид разговора,
тали прид. непром, који има успјеха у
тишина. — Чим смо се приближили кући,
пас залаја а унутра наста тајац.

тајо м дем. од тата. — У пјесми:
„Чувам овце таја мога, / читам писмо од
драгога, / то сам писмо дуго крила, / ал га

нађе мајка мила.“
так м пар (обично љешника, ораха и
сл.). — Убрала сам неколика така љешни
ка. Дај ми један так орага.

таклица ж којештарија, тричарија.
— Зна она стотину разнијег таклица. Заси

јо и све прича наке таклице и бесмислице.
такмак м такмичар, такмичење, на
тјечај. — Он је добар такмак на језику.
Иди на такмак, па тамо покажИ КОЛИКО

свему, срећан. — Она је тали од нестанка.
Кад је неко тали, све му иде од руке.
6. шалик.

талик, -а, -о в. тали. — Бог му дао па
је талик.

тāличан, -чна, -чно који има успјеха,
среће. — Таличне си ти руке. Више је та
личан, но знавен.
в. талишан.

талишан, -шна, -шно в. таличан. —
Свако његово дијете је вазда било тали
ILIНО.

тамбурати, -ам несвр. фиг. дрхтати,
трести се. — Бијаше ладно, све се мрзне,
а њему тамбурају вилице чаз горе, чаз до

ЗHaШ.

ЉC.

таксират, -ăта м штета. — Снашо ме
јопет таксират, шта да ти причам. Закло је

умјерено трошити. — Некако смо омало

таксират по заклану грлу.

са скорупом, па смо тамјесили како знамо

таксиратлијам онај коме се појављу
је штета за штетом. — Сломи се Миру
во нис Караказан, баш је таксиратлија.
такулин, -ина м новчаник. — У поша
лици са дјецом: „Иди у камару, тамо је та
вулин, / извуци шкрабију, у њој је таку
лин, / узми фијурин и купи бритвулин.“

и умијемо.

Тежи је празан такулин но пун.

талагијати, -ам несвр. 1. оштрити. —
Јадан је то мобџија кад по ваздуги дан та
лагија ону црну косурину.

тамјесити, -им

несвр.

штедјети,

6. шамљесити.

тамљесити, -им несвр. в. тамјесити.
тамник м дубоки вир. — Не пливајте у
тамник, е ће ве појестама, кукала ви црна
јатка.

тан узв. којим се имитира пуцање из
ватреног оружја. — Сво јутро пушке са
мо праште: тан, тан!

тананијати, -ам несвр. Љуљушкати
колијевком уз пјевушење (о дјетету). —
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тањевина ж в. танчица.
тањич ж в. танчица.
тара-вара узв. са значењем збрда-здо

Научило дијете да га тананијам, а ја не

могу ни да дијама не да га ту тананијам.
тандарије ж (обично у множини) ста
ре ствари, старудије. — Пуна ми је изба
тандарија. Шта ће ми те тандарије.

ла, горе-доле, тамо-амо. — Прича нешто
тара-вара, цицвара попара. Удариле овце

тандрљати, -ам несвр. причати које
шта, брбљати. — Не тандрљај, но затво

потље кише, па само оргају; тара-вара!

pи та твоја уста.

тарнути (у ватру). — Кад мало таракну у

танколбзовина ж онај који потиче од

таракнути, -ем свр. 1. жгарнути,

слабе лозе, породице. — Е мој си га лијепи
брате: нема ти ништа горе но кад) се тан

ватру, пламен бућну уз вериге.
2. жгарнути, боцнути, жбацнути. —
Поја на коња, таракну га и он потрча ко

КОЛОЗОВИНа ДОКОПа власти.

муња.

в. танколозовић.

танколбзовић м в. танколозовина. —

Док танколозовићу требаш и биће с то

3. подстакнути, навести, напујдати.
— Воли она да таракне у незамирене ране,
ко да је бес душе и срца.

таранта м и ж петљанац, брбљивац.

бом, а осети да ти тону галије, одмак ће
ти окренути леђа.

танкомислећ, -éћа, -éће који је оску
дан памећу, плиткоуман, лакомислен. —
Добар је и поштен, но је танкомислећ,

танкопређа ж онај који је слабих ка
рактериних особина, рђица. — Нема му
по ком дој да је танкопређа.

тaнкoćен, -а, -о који је танког хлада,
сјенке. — У пјесми: „О, јасико танкоčена, /
што под) тобом лада нема, / нит га има,

нит ће бити, / иако си ко бор вити.“
тантара ж1. бесмислица, глупост, бу
далаштина. — Прича којекаке тантаре,
само да му прође вријеме.
2. тричарија, безначајна ствар. —
Скупи све те твоје тантаре и старудије и
баци на буњину.

тантарисати, -шем несвр. брбљати,
причати којешта. — Тантаришу по читав
боговетни дан о једној те истој ствари.
тантуле ж (обично у множини) обућа
дотрајала, неуредна, клантурава. — На
такаријо наке тантуле и не скида иг сем
Кад ЛеFНе Да СПа Ва.

танчица ж 1. онај који је лош, слаб
као човјек, — Нема ту чоека, то је, јадико

— Она таранта је шупља ко решето. Поу
здала се у таранту и остала празнијег ша
Ка.

тараћија монај који много прича, бр
бљивац. — Повљерово тајну тараћији и за
главијо ко сви несретни.

тараћијати, -ам несвр. брбљати, го
ворити којешта. — Не тараћијај светок
ти Василија Острошког!
тарашити, тарашим несвр. газећи та
банати, чепати снијег (тјерајући буљук
оваца да чепљу). — Лако му је тарашити

кад има нолики буљук оваца, а да има де
сет) скуба видијо би.
в. истарашити, потарашити, утaрa
шити.

тарашење с гл. им. од тарашити. —
Таман бијасмо завршили тарашење, кад
залопара снијег, дуну мећава и сравни
нам сву торину.

тарлакати, -ам несвр. скитати, лу
тати, ићи којекуда. — Не смета га памет,
па тарлака поваздан.

6. тарлати.

тарлакање с гл. им. од тарлакати. —
Није тарлакање ником умијесило колач,
па неће ни тебе.

моја, танчица от чоека.
2. оно што је лошег квалитета (зе
мља, шума и др.). — У оној танчици не
море родити ништа но елда.
в. тањевина, тањич.

тарлати, -ам несвр. в. тарлакати.
тaслак м онај који је неук, необразо
ван, непросвијећен. — Окупијо око себе
тaслаке и сад) само ведри и облачи. Није

Из лексике Пиве (село Безује)

они таслак мого ни основну школу завр
НШИТИ.

6. таслачина.
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тека ж свеска, биљежница. — Како
брзо изврчи ту теку, пасти траг гонијо.

Тајо ми је купијо теку с линијама.

тaсламџија м 1. лош мајстор (обично

текнути, текнем свр. 1. повући, надо

онај који само поправља, крпи), злокрп, —
Нема вуда мајстора да ваља, но све наке
тaсламџије.
2. онај који воли да се шали, шаљивџи
ја. — Нема смијања бес Туја тасламџије и

ћи (о жељи). — Текнула је мајчина жеља,

његове натре.

таслачина м в. таслак.

телер м оквир за прозор. — Купијо сам
телере за прозоре. Оварбај, болан, те теле

татук м глуп, ограничен човјек. —

ре да не труну.

па дошла да је види прије но очи затвори.
2. потећи, појавити се (о влази). — У,
па ево текнула влага низа зид, зар не ви

ДИТе!

Уортачијо се са накијем татуком и ето ти

телечар, -ăра м кућица за телад. —

ЊеFОВe IIa Me"ТИ.

Неће да побуса телечар но капље телади
в. тутук.

ма за врат.

татулати, -ам несвр. ићи клатећи се,

темезгало с онај који брбља, који мно

гегати се. — Татулам још, па докле ћу не

го говори. — Еј ти мало темезгало, немој

Знам.
Те МеЗГаЛТИ.

в. дотатулати, зататулати, ната
тулати, утaтулати.

творизати, творижем несвр. отвара
ти и затварати узастопно (врата, про
зор). — Шта творижеш тијем вратима,

умијеш ли се смирити!
творизање с гл. им. од творизати. —
е дијете, како ти не досади творизање!
тврдâчак, -чка, -чко 1. који је тврд. —
Ево узми ову корицу љеба, није, богме,
млого тврдачка. Тврдачко је то за њене
зубе.
2. који је олакомио, постао себичан.
— Тврдачак је на ћеси ко му и отац. У по
тоње вријеме некако је тврдачак.

темезгати, -ам несвр. брбљати, гово
pити којешта. — Ако ћеш ићи са нама у
прошевину ђевојке, немој темезгати.
тенећа ж плех, лим. — Није та кото од
бакра но од) тенеће, очи ти не испале.

тењати, -ам несвр. лежати, лешкари
ти, љенствовати. — Испружијо се по ли
BaДИ И ТCЊa.

тепелук м спољна страна дна капе (о
црногорској капи). — По црвеном тепелу
ку извезена су златнијем кончићима прва
слова српског зова: само слога Србина
СПаСаВа.

теркови м (обично у множини) калуп
помоћу којег се обликује оно што се пра

в. тврдукав.
тврдукав, -а, -о в. тврдачак.
тебијат, -ăта м постепен, поступан

ви, поправља, дотјерује и сл. — Какав си
ти мајстор кад немаш ни теркове!?

рад, без журбе. — Радите по тебијату, па
ћете стићи на вријеме.

опреме (церада, кабаница и сл.) који се

тегара м и жљенчуга. — Диш се ота

каишевима привеже за задњу страну се

ле, тегаро једна, шта си се туј истелечи
јо!?

дла. — Ану, неј ли што боље привезати
терцију е ће се чоеку исклизнути кабани

теготиња ж тегоба, тешкоћа. — Нау
чили смо ми живљети у теготињи, па нам

ништа није необично.

тежина ж конопља. — На њему бијаше
кошуља од) тежине. Изаткала, богоми,

Стоја десе метара од тежине.

терција ж (тур. terkija) завежљај

Ца.

тетива ж опута на дрнди (разбоја са
чешљање јарине). — Таман поче да дрнда
јарину, оде му тетива у сто комада.

тетријеб м фиг. онај који је глуп. —
Ама, шуту, тетријебу један!
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тетрчити, -им несвр. ићи, кретати се,
обично једно за другим (о стоци). — Ено

тирек м врпца са утканим гуменим
нитима за придржавање гаћа. — Дроб

ти јањад тетрче према Благову житу, ну

му прошо про гаћа, па носи тиреке. Да ми
није тирека не бик мого гаће носити.

поврати иг.

в. натетрчити, утетрчити.

тећа ж суд од плеха (шерпа). — Имаш
купуса у тећи, па га подгри, једи и не за
прдуј.

течно прил, јасно, разговијетно. — Ај
ако мореш течно изговори: раскиселише

тиpинтаж дио какве цјелине, парче. —
Кад јој испаде пљатис руку, сломи га у
сто тиринта.

тирушити, тирушим несвр. дотјери
вати, уређивати, пипколити. — Читав сат
тируши једну бразду кумпијера, а ја сам

ЛИ ТИ Се ОПа НЦИ.

окопала три.

тешкоčен, -а, -о који је суморан, одбо

тит узв. каже се дјетету да не дира

јан. — Живљела је читавог вијека поре(д)
тешкоčена чоека.
в. тешкоčенас.

тешкоčенас, -та, -то в. тешкоčен.
тивати, тивам несвр. јести. — Само
ти тивај и ништа се немој чeнити.

тијати, -ам несвр. 1. притајено се раз
вијати (о болести, мржњи и сл.). — У
њему тија некака неижљечива бољка. Мр
жња је ко болес: тија, тија и наједном бук
НĆ,

(нешто). — Тит, не дирају ватру, изгоре
ћеш се! Тит, што чачкаш у та прозор!

тита узв. в. тит.
титус м (тур. titiz) себичњак, егоиста,
тврдица, грабљивац, окренут себи. — Ку
ку љиди, кад ви титус суди.

тић м мали, нејак (о дјеци). — Треба
ранит нолике тиће. Лако је натресати гаће
на Тиће.

тићити се, -им се несвр. множити се,
2. тињати, горети полако (о ватри).

— Нека ватратија, док ја дођем.

размножавати се. — Тићи му се мал, ко
ИКОМC.

тиљапити, тиљапим свр. бацити,

тицоглав м 1. онај који је мале главе.

хитнути, фрљакнути. — Што тиљапи
опушак у сред) жита, анђели с тобом!?

— Нема у оног тицоглава глава колико у
ТИЦе.

тинтара ж фиг. глава. — Нема у њего
вој тинтари ништа до сламе. Дигло ону

зpио, „птичије памети“. — Не умије они

тинтару у тудијен лута.

тицоглав дати џевап ни свом животу, а не

тинтор м онај који је незнавен. — Про
ђи се тинтора ако Бога знаш. Ђе нађе тог
тинтора?

типак, -пка, -пко 1. који је спор у ра
ду. — Боље је типко радити, но поново ра
дити. Типка је у раду, али оно што уради,
уради како ваља.

2. који се мора лагано радити (неки
посао). — Не волим ја, брате, радити тип
КС ПОСЛОВе.

типољак, -бљка м ситан кромпир. —
Изручи пред нас пуну калицу скуванијек
ТИПОЉaKa.

6. типољак.

тире узв. којим се коза тјера. — Тире
коза, тире! Тире, немало ве!

2. онај који је незнавен, слабоуман, не

да да другом ćет.
в. тицомозгаљ.

тицоглавас, -та, -то који је мале гла
ве. — Јес да је мали, тицоглавас, али је
итар ко стријела.

тицомозгаљ м в. тицоглав (2). — Они
тицомозгаљ ми рече да је сит чоек опа
снији од гладна вука, па се сад у памет.

тишкати, -ам несвр. умиривати, ути
шкивати, смиривати. — Има добру и че
ститу жену, и да иг она није тишкала, у
тој кући би бијо звек.
тишкање с гл. им. од тишкати. — Ба

бино тишкање иг је одржало, ка ти ја, ова
ко луда, кажем.

Из лексике Пиве (село Безује)

тмол, тмола, -о који је изгубио основну
боју, потамнео. — Није јој скоруп ове го
дине бијел, но је некако тмол.
в. тумол.

тмор м тама, тмина, тмуша. — Ве
лики је тмор пао на земљу, реко би смак
ће.

тмбрац, -рца м мјесто гдје сунце сла
бо допире. — Ама ђе направи колибу у
тморцу, побогу?
тморина ж тама, тамнина. — Данас

је велика тморина, мора киша наћ.
тмуром онај који је намрштен. — Не
мош истмура извућ ријеч, па да ти је Бог
ОТа Ц.

тоишан, -шна,-шно који је мали, ма
лешан. — Кумпијери су слабо родили, не
мају тоишни.
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торарица ж кућица код тора, кућара.
— Исплео сам торарицу од љескова прућа.
6. кућара.
торбалити, торбалим несвр. 1. проси
ти. — Панте људи кад је торбалијо, а ми
га помоз онда, помоз онда и ено га сад

најбогати у племену.
2. брбљати, причати којешта. — За

твори та твоја уста и не торбали.
в. торбарити.

торбарити, торбарим несвр. в. торба
лити (1).

торбомеља ж 1. суша. — Не пада киша
има три мљесеца, све спржи ова ужасна

торбомеља. (Тако се предвиђа да ће, због
велике суше, бити слаб род, па ће се жито
носити у млин у торбама.)
2. велики, непроходан снијег. — На

овој торбомељи поцрка ови црни народ

тојагати, -ам несвр. тући, ударати,
батинати. — Тојагали су га пред лицем

носећи од себе жито у млин (због великог

васколика села. Тојагићи друго и не знају

ма, па људи на леђа упрте по торбу жита
и носе у млин).

нако да тојагају људе, паса им рђа досмр
ђела.
токача ж тојага, мачуга. — Нудер ми
ту токачу. Ударик јуне по роговима наком
Токачом и оно затресе главом, мишљак

готово је.

толикачки, -а, -о толики. — Шћер му
је толикачка, ко та твоја.

снијега не може се жито тјерати на коњи

торбуљак, -ăкам торба. — На леђима
носаше искрпљен торбуљак.

торњак, -ăка м пас торни. — Купијо
сам добра торњака.

тороглав м онај који је плитке паме
ти а велике главе. — Диго главу они торо
глав, па не зна куд удара.

томрштити се, -им се несвр. мршти

торотати, тороћем, торотам несвр. бр

ти се, мpгодити се. — Кад ме виђе поче

бљати, причати којешта. — Не торотај

да се томршти.

да ти се људи смију.

тонота журивак, испрекидано уже. —
Превежи ту тоноту, виш да се сва враго
ЛИСаЛa,

тoнтати, -ам несвр. поправљати, кр

торотљати, -ам несвр. в. торотати.
тотолико прил. онолико колико има.
— Узеше ми тотолико жита што сам имо.

тотрљан м онај који много прича. —

пити, пријечати (о одјећи, обући, плоту
и сл.). — Не тонтај та котар, но то лијепо

Не тотрљај, тотрљане, језик прегризо.

ИСПЛСТИ.

чати којешта. — Скупиле се жене на гу
стијерни, па тотрљају те ова си, те она си,

в. истонтати, натонтати, претон
тати, утонтати.

топек м дјечак који прима оглушке,
чује, а не чује. — Чује он но се прави то

тотрљати, -ам несвр. брбљати, при

те овакниче, те онакниче.

в. дошотрљати, истотрљати.

точило с 1. земљиште у стрмени пу

ПСК.

но камења (као у гомили). — Ама, ку(д) си

топрак м кућно огњиште, дом. — Је
сте ли сви на топраку?

заблесијо проток точила, зар не видиш да
ћеш сломити и себе и коња!
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2. фиг. онај који не умије да чува тај
ну. — Не причај пред њим о томе, велико
је то точило.
тпрже узв. којим се коњ тјера, пожу

травнина ж једногодишњи закуп не
покретности ради остваривања користи

рује. — Тпрже отале! Тпрже ђаво те одни
јо дабогда!

остpић и овце и јањце.

тпро узв. коњу да иде. — Тпро соколе

(о кошењу ливаде). — Ојли ми дати да по

косим Биоштицу, па ћу ти за травнину
травуљати, -ам несвр. в. травељати.
трамбуљати се, -ам се свр. ковитла

мој, тиро! Тпро мали, типро!

ти се, таласати се (о облацима). — Ве

тпромаљ узв. којим се коњ ваби да
дође. — Тпромаљ, типро! Тпромаљ доро

лики се облаци трамбуљају, мора киша
улити прије мрака.

мој, тпромаљ!

в. устрамбуљати се.

тпромич узв. којим се подстиче коњ
да иде што брже. — Тпромич ђаво ти у
ноге! Тпромич, ћускијо једна!
тпрóћ узв. коњу да стане. — Тпроћ

трампати, -ам несвр. ићи клатураво,

маљи, типроћ! Тпроћ, оћеш ли га доћ!

тпруже узв. којим се коњ тјера. —
Тпруже, шта се ту рњаш, враг се о тебе
рњo!

тпрује узв. којим се овца тјера. —
Тпрује, вук те одро прије зоре!

тпрус узв. овци да дође. — Тпрус бла
го моје, тирус! Тпрус мала, тирус!
тпруснути, тлруснем свр. вабнути ов
цу да дође. — Тпрусни браве да иг напоји

гегати се, незграпно корачати. — Неко

иде брзо, неко се вуче, а неко трампа, све
КаКО КС).

трамповијес, -стиж смућеност, оша
мућеност, бунило. — Има велику бољку,
па је у трамповијести. Шта бунцаш, јеси
ли у трамповијести?

трање ж (обично у множини) 1. тра
гач на којем се носи какав терет. — Нема
сиромак волове, па са женом разноси гној
на трањама.

2. дотрајала обућа. — Не могу више
вућ ове трање на ногама.

трапараж 1. мала кућа. — Имам једну

МО.

тпрући узв. овци да стане, да се вра
ти. — Тпрући вамо, шта си тамо заврла!
тпруцикати, -ам несвр. вабити овце.
— Ма шта стално тпруцикаш?
в. тируцикнути.

тпруцикнути, типруцикнем свр. в.
трабунити, трабуним несвр. 1. ма
уображавати,

се у њој окренути.
2. женска која трапаво иде. — На ко
га се метну она трапара, змија јој у нос
умиљела!

трапити, -им несвр. обилно јести. —
Не умије да једе ко други људи, но гуља и

тируцикати.
штати,

њивицу, пешес оваца и трапару, не могу

трапи.

в. трапуљати.

За НОСиiли Се. —

Ови дуковни авијатичари трабуне о свему
и свачему, па никако на земљу да пану.

2. бунцати. — Дијете има велику ва

тру, па све неаквог врага трабуни.
травеза ж кецеља. — Припасала би

трапoгуз м онај који је много похле
пан, прождрљив. — Они трапoгуз разли

мијо гузицу, па би поијо за годину васко
лико манастирско имање.

трапуљати, -ам несвр. в. тратити.
трас узв. којим се казује каква лупа. —

она чојеку и травезу, ето колико има

образа. Сашила је травезу на округалац.
травељати, -ам несвр. брбљати, не
престано причати. — Ја га и нијесам слу
шала шта травеља. Отко је свануло све је
нешто травељо.

в. травуљати.

Дунувљетрина, нешто паде и проломи се:

трас, трас! Дијете плаче, а мајка по њему:
трас, трас!

траскати, -ам несвр. ударати, лупа
ти. — Не траскај по бадњу, јеси ли поаве
То?
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тратољак, -бљка муже исхабано. —
Да немаш један тратољак ужета? У, па

ово нијесу товарнине, ово су тратољци!
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трзе, трзета с доцно јагње, јаре и др. —
Крсточела се доцкан мрка и ојањи ово тр
зе. Лијепо ли је оно трзе, прави упис.

в. траторак.

в. трзле.

траторак, -брка м в. тратољак.
трачкати, -ам несвр. ићи кроз снијег,

трзимачна прид. која се касно ојаг

блато и сл. — Не трачкај се по том ђотлу
ку, јеси ли поманито.

трбаљ м онај који је сиромах, одрпан.
— Диго се мртви трбаљ по сијелу а крава

њила (о овци). — Напој ону трзимачну ов
цу, мртва је жедна.

трзити се, трзим се несвр. јагњити се,
јарити се, телити се доцкан. — Имам не
колико оваца и тек ће се трзити потље
Ђурђевдана.

му риче придендерена.

трзлав, -а, -о који је искидан, исхабан
трвеж м нетрпељивост, неслога, сва
(обично о ужету). — Узми ово трзлаво
ђа, трвење. — Били су, брате, сложни, а

ето сад међу њима изби трвеж. Ану људи,

уже

а КО. ТИ ВаЉa.

в. трзланак (2).

смирите се, шта вам оће такав трвеж?

трзланак, -нка м 1. доцно јагње, теле,
трвити се, трвим се несвр. спорити
се, свађати се, живјети у неслози. — Зар
је лијепо да се трвимо, а браћа смо?

тргло с слој земље који се укаже при
копању кроз кречњак. — Копали смо пр

жину бијелу ко снијег, кад се наједном
појави тргло.

трев м трен, тренутак. — У прави
трев успљек да продам шиљеж. Тог трева
сину муња, загрмље, кад имаш шта виђет:
гром убијо кобилу!

тревити, -им свp. I затећи, наћи, поја
вити се (неко или нешто) на одређеном
мјесту или у одређеном стању, положа
ју. — Тревијо сам на пазару лијепа дувана.
Јеси ли ђе тревијо ђецу покојног Макси
Ма?

II — се задесити се, наћи се на одређе
ном мјесту или у одређеном стању. —
Кад је била капитулација ја сам се тревијо
у Подгорици.
трешељ м антрешељ, мјесто између
двије стране товара на коњу. — Спути
кокошке и стави у трешељ.

ждребе и др. — Стари људи оћаку рећи:
Ништа нема бес вола рањка и коња тр
зланка (теле оранчено, отељено у првој
половини године, сиса млијека у изоби
љу, па напредује, а ждребе трзланак,
ождријебљено кад ливаде озелене, сиса

доста млијека, јер је кобила у „сампасу“).
2. парче ужета, искидани део уже
та. — Прекиде ми се накав трзланак уже

та и лама ми оста у сред бунара.
в. трзлина, трзољак.

трзле с в. тpзе.
трзлина ж в. трзланак (2).
трзлити се, трзлим се несвр. в. трзи
или Се.

трзољак, -бљка м в. трзланак (2).
тринго прил. (обично у изразу: тринго
нов) сасвим, потпуно. — Душко има
тринго нов капут. Кад) се појави у трин
го новом одијелу, сви у њега погледаше.
в. тринко.

тринити, -им несвр. 1. ситнити, дро
бити, претварати у трину. — Немој то
сијено да триниш!

трештити, -им свр. 1. ударити, оши

2. фиг. причати цангризаво, брзо. —

нути. — Трешти га силетом по образу, на
правди Бога јединога.
2. лупити, треснути. — Пушти коњу
трку, и кад се коњ спотаче, трешти у један
ендик колико је дуг и широк.

Не умије она друкчије да прича, но све
трини и не улијеже.

тринко прил. в. тринго.
тринтати се, -ам се несвр. 1. играти
се чучкања, чучкаши се. — Ја сам се трин
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то прије носи се ти родијо, па сад ој да ме

троклет, -а, -о који је проклет (најма

учиш.

ње три пута). — Она није проклета но

2. поигравати се са неким, бити су
периоран. — Марко се са вама тринта ко

Троклета.

МаЧКá Са МИШСМ.

разнобојне свиле. — Обуко црногорско
одијело, опасо се тромболосом, а иза
тромболоса задијо ливор, па онако шереи

в. чучкаши се.

тркелеци м (обично у множини) бе

тромболос м широки и дугачки шал од

значајне, неважне ствари, тричарије. —

ле оде на седник.

У колиби натрпала старе чарапе, опанке,
којекакве дроњке, све само тркелеци, који
нијесу ни за ватру.

тромеља ж особа која једно мисли а
друго ради. — Немај вљеру у тромељу.
Само ти ослушни како тромеља прича и

в. тркелице.

завија у кучине.

тркелице ж в. тркелеци.
тркимице прил. трком, брзином. —

ња. — Не умије одиграти троњак, па Бог.

трбњак, -њка м дио игре у игри чучка

Тркимице сам отишо да им помогнем по

в. чучкати се.

ПЛaĆТИТИ ЖИТО.

тропити, -им несвр. гњечити,

тркопиш м назив за рад у журби. —
На овом јадном тркопишу не море чоек
ништа урадити да ваља. Код њега је вазда
тркопиш.

трла ж гужва, гомила свијета. — У
њиовој кући је по читав боговетни дан тр
ла. Ја ћу дој да седим, кад очепи трла.
в. растpлити.

трло с прло, прљуга. — Поћерај јањад
у цијелу траву, шта иг сузбијаш по том
трлу!

пршти

ти. — Ено Мика тропи кумпијер, оће да
прави папулу. Немој тропити те шљиве.

троћити, -им свр. пасти, љоснути. —
Чим закорачи на поледицу, троћи. Крупна
људина, оклизну се и троћи.

трочка ж она која је дебела. — Набре
кла трочка, очи јој се не виде.

трошкали прид. непром, који је суви
ше склон трошењу. — Трошкали је мимо

сву своју браћу.
трпеж м трпљење. — Кућу не држи
имање, но крпеж и трпеж.

трљанути, трљанем свр. нагло отићи,
ђипити. — Ђе ли трљану оно дијете, знаде
ли ишта?

в. трљатити.

трпигуз м онај који трпи, који је стр
пљив. — Не учи трчигуз, но трпигуз.

трсити се, -им се свр. ослободити
се, отарасити се, лишити се. — Само

трља пити, трљапим свр. в. трљану

ка(д) сам се трсијо њијова зулума, па нек

ти.

биде шта оће.

трнободина ж 1. земљиште гдје има

трт-врт узв. са значењем ништа. —

трња ии оштрог растиња. — Не иди бос
крос ту трнободину, нагрдићеш се.

Кад га упита учитељ о бици на Косову, он

2. мјесто гдје је некога трн убоо. —
Ама не манитај болан, зар не видиш да то

није трнободина но поćеклина.
трнокопица ж дем. од трнокоп (ца
пун). — Сломијо сам трнокопицу у оној
тврђи.

трожђел м онај који је много прождр
љив, похлепан. — Не море чоек да гледа
колико потрапи они трожђел, ко да је вук
у њему.

поче све около, па тpт-врт, а онда се смете

ко кокош кад је ћера јејина.

тртичком онај који је последњи у ка
квом послу, који се налази на крају. —
(Приповиједа се како се на једној моби у
Језерима догодио овакав случај: На ручку,
према обичају, козбаши је припала кувана
глава од јагњета, а остојбаши тртица. Ко

збаша том приликом подругљиво остојба
шу ослови: „тртичко“ и то понови неко
лико пута. Послије одмора уђу косци по

Из лексике Пиве (село Безује)
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ново у ливаду и козбаша који је косио у
свитицама окрену се остојбаши и повика:
„А тртичко!“. Пошто су се косци уврсти
ли у ливаду — остојбаша, као последњи у

Мореш ли ми икако наоштрити тpумпу,
тупља је од ишта.
2. дио игре у игри чучкања. — Ако оди

реду, појача темпо и поче да избацује из
реда једног по једног косца. Полако се

пу.

приближавао козбаши и у следећем кругу
се нађе иза њега као други косац. Настаде
риједак двобој — остојбаша да пређе ко

трунтати, -ам несвр. в. труљати.
трутешка ж она која је гломазна,
трома, слабо покретљива. — Неће труте

збашу а козбаша да очува прву позицију.
При томе је остојбаша често понављао:
„А, свитичко, гони те тртичко!“. Козбаша

шка да потрчи, па да кућа гори. Поглај ка
ко тpуташка пласти, руке јој опале дабог

граш трумпу бес грешке, одбиј ми шклем
в. чучкати се.

да!

је очувао част првог косца, али је то пла

тио животом. Слиједећег дана умро је од

трчигуз м онај који ради на брзину. —
Они трчигуз иде и пиша, вода му стала ко

великог напора.)
ће.
6. Свишичко.

трубаљка ж 1. труба пређе, платна,

трџоман, -ăнам преводилац уживо. —

сукна. — У тој кући и сад има најмање
двије трубаљке најљевшег сукна. „Е кад
све знаш, чик погоди ову загонетку: ”Сто
кобила пољем иде, једној плоча спаде, све

Кажу да је бијо трџоман у некој страној

стотину стаде“, рече отац сину. „Па то су
нити са трубаљком, кад) се че са
натром“, рече син и насмија се.
2. борија, врста трубе, свирала. — Ој
ли свирнути на ову моју трубаљку?

кад не знам ни свој језик, а не њијов.

3. ваљкасти смотуљак земље, траве
и ситних отпадака од дрвета који се по
јављује кад се нешто вуче по влажној ле
дини. — Паде киша и одмак се указаше
трубаљке кудијен Пајо проћера плас.

4. фиг. онај који не зна да чува тајну.
— Па то је сеоска трубаљка, јадо мој. По
надо се у трубаљку да му сачува тајну, ку

вирми.

трџоманити, трџоманим несвр. прево
дити уживо. — Окле ћу ти ја трџоманити,
тувирати, тувирам несвр. постепено
чиљети, мршати, губити снагу, моћ. —
Ова овца нешто тувира, виш колико се
смањила?

тувити, -им свp. I трефити, наћи, на
трефити. — Ако тувиш на пљаци добар
косијер, купи ми га.
II - се срести се, сусрести се. — По
тље толико година тувисмо се код Нама
стира.

в. тувљавати (ce).

тувљавати (се), тувљавам (се) несвр.

ку му у памет.

в. тувити се.

трубоса прид. непром, која има разви
јене брадавице на сисама (овца, коза, кра
ва). — Немој, јадан, смицати те трубосе,

тудумити, -им свp. схватити, упам
тити. — Тудуми оно што му користи, а

труловина ж трулина, трулеж. — Од

неће да тудуми оно што му није интерез.
тука ж незналица, слаб ђак. — Отко је

овог јавора нема ништа но труловина. Ко

школа закопана таке туке није прекркало

НО СМИЧИ ОНе ЧИПС ОВЧИНе.

је залијо у труловину и осушиће.
труљати, -ам несвр. јести лакомо, по
хлепно. — Не труљај дивље крушке, убpe
чиће те! Свашта оно труља.
в. трунтати.

трумна ж 1. ваљак у млина за кафу. —
Ови млин има тpумпу од најбољег челика.

њен праг.

туланути, туланем свр. отићи, изгу
бити се, побјећи. — Тулану у горуштину
баш ко да је помаман.

тулијам онај који мири, посредује при
измирењу. — Не вљеруј ти њему ништа,
то је и тулија и палија.
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туљак, -љка м угао, ћошник, окрајак.

туркуља ж врста пушке (турске про

— Види бона у том туљку да ми нијесу ђе
опанци. Набацали у туљак сто накијег ри

изводње). — Заметно про рамена туркуљу
и ко ти је, он ти је.

тутати, -ам несвр. ићи тамо-амо, би

Та..

тумацнути, тумацнем свр. умаћи, за
макнути, ући (негдје, преко). — Нешто ту
мацну у шуму. Ено ти јањад тумацнуше
про Превије.

тумезгати, -ам несвр. тући, ударати.
— Не тумезгај овце љемезом, белају један!
тумол, -а, -о в. тмол.
тун прил. ту. — Ено тун је шмигнула

ти у сталном покрету (о потрчцима). —
По читав боговетни дан тута по колиби.

тутук м в. татук.
тутукнути, -нем свр. подстакнути,
навести; напујдати. — Тутукнуше луду
работу, па поче да напада људе. Воли он
да тутукне пашче.

тутумиша ж игра везаних очију, ћоро

в. тунек.

миша. — Оћемо ли да се играмо тутуми
ше? Мани се тутумише и ћорава посла.
в. ћоромиша.

тунек прил. в. тун.
туњкав, -а, -о који је спор у раду. —

ништа не назире. — Не види се прс пред

вљеверица.

Туњкав је да се то не море описати.

туњкати, -ам несвр. 1. радити споро.
— Млого, брате, туњкаш кад радиш.

2. муцати, говорити на нос. — Има
наку ману, па туњка кат прича.

тутумрак м мрак кроз који се скоро
носом кроз ови тутумрак.

тутучити, -им несвр. пити (воду, ра
кију и сл.). — На овој живој ватри тутучи
воду по ваздуги дан.

тутучење с гл. им. од тутучити. —
Његово тутучење досадило је и Богу и на

тупа оном, узв. за ударање (по неко
ме, нечему). — Она по њему: тупа, тупа, а

pОду.

он ни да писне!

тутуш м назив за особу глупу, припро
сту. — Е какав је они тутуш, вода му се

тупећ, тупећа, -e 1. који је стидљив,

свезала! Жена му је велики тутуш.
срамежљив. — Припази ми ово дијете, ту
пеће је.

2. приглуп, туп, ограничен. — Не разу
мај му се, он је тупећ ко му и отац.
турaти, турам несвр. I бацати, изба
цивати (при трпању сијена, жита и сл.).
— Ти гази сијено а ја ћу турaти. Добро ли
тура љиљке, ваљетна руко божија.
II — се 1. бацати се камена с рамена.

— У свој вакат Микајло је туро камена с
рамена ко иједан.

2. мијешати се у туђе послове. — Не
ћу се ја турaти у њијове ствари. Немој да
тураш нос у свашта.

турбомеља ж суви вјетар. — Вала ни
шта нема горе за усеве но кад окрене тур
бомоља.

тући, тучем несвр. фиг. јести. — Ту
кли су јечменицу док им нијесу нарасле
зазубице. Сву драгу зиму тукли смо сува
љеба и сира.

туц-муц узв. којим се показује замуц
кивање или се покушава скрити незнање,

какво скривање и сл. — Не море он ни да
прича ко други, но све нешто туц-муц.

Кад га пита учитељ он би поткомољијо
главу и све нешто туц-муц натуцо.

тучан, -чна, -чно који је кршевит, не
проходан. — Ово је тучан крај, у њему ни
је лако живљети.
в. тучњикав.

тучњикав, -а, -о в. тучан. — Тучњика
ве ливаде забога.

тушица ж 1. вуна од заклане овце (кад

туркесати, -ам несвр. галамити, вика
ти (на некога). — Не умије он што неће

очупа или обрије). — Да очупам ово мало

туркесати.

тушице, море дати руку.

се кожа од заклане овце потпари, вуна се

Из лексике Пиве (село Безује)
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ћаланути, ћаланем свр. в. ћалакнути

2. фиг, мртвуљаво, тромо, спороход
но чељаде (обично женско). — Нема у
оној тушици ни жива дука, акмоли што

(1).

друго.
в. тушичица.

се, шегачити се. — Не зна оно ништа дру
го но да се ћаласка и изругује са старијем

тушичица ж дем. од тушица.

Ћ
ћaеш узв. којим се ваби говедо. — Ћа

ћаласкати се, -ам се несвр. шалити

људима.
в. исћаласкати се.

ћаловина ж очевина, очево имање. —
Лако је њему док му још траје ћаловине.
ћанац, ћанца м жеља, чежња, воља
за нечим. — Имоје ћанац на кокошињу ју
ву, али оћеш: нема кокошака ни у плећу.

еш, кава, ћаеш! Ћаеш, воко мој, ћаеш!
ћак м предмет шале, изругивања, по
pуге. — Кад поче нешто да прича дигоше

ћапикураж погрд, женска лаког мо
рала. — Давно je će na на образ она ћапи

га на ћак. Не дозволи да бидеш сеоски
ћак.

Кура.

ћакулати, -ам несвр. причати које
шта, брбљати. — Док смо ми ћакулали,
они су спавали. Да добро радиш ко што
ћакулаш, не би те било ниђе у свијету.

ћалакати, -ам несвр. 1. јурцати, ићи
тамо-амо. — По читаву ноћ ћалака, а да

њу спава. Ћалакала је од) сијела до сије
Лa.

2. трошити улудо, расипати. — Још
има нешто бабовине и њоме ћалака.

ћалакнути, ћалакнем свр. 1. одније
ти, ћушнути (о вјетру). — Дуну вљетар и
ћалакну навиљке.
2. фиг. бити

захваћен

душевним

кура. Прилијепиће се и за њега кака ћапи
ћапокуснути, ћапокуснем свр. поје
сти на брзину. — На итњу ћапокусну наку
цркавицу и оде. Дај ћапокусни мало од
ОВОГ СаЉСВКа.

ћарлијати, -ам несвр. дувати, пирка
ти (о вјетру). — Са сваке стране ћарлија
нака вљетрина.

в. ћурлијати.
ћарлијање с гл. им. од ћарлијати. —
Дај док је ово ћарлијање, да развијемо оно
мало јечма.

ћасати се, -ам се несвр. шалити се,
шегачити се, причати којешта. — Не ћа
сај се са мном тако ти Бога. Ћасај се са
твојом суврси, а мене размини.

сметњама и патњама. — Убило га стоти

ћасламџија м и ж онај који се шали,
ну јада, па је имо от чега ћалакнути.
в. ћаланути.

шаљивџија. — Велика је то ћасламџија, не
ЗHaЕШ ТИ.

ћаланкур, -урам онај који нема осје
ћевњак, -ăка м гњат, голијен. — Она

ћај стида, безочан, порочан (обично мла
дић). — Смијем се кладити да ће они ћа
ланкур ићи про село и без гаћа, само ако
му се ћевне.

ђевојка је танкијек ћевњака, пребијо би иг
батурицом от чаплијеста.

ћаланкура ж она која нема осјећај

За ноликог ћевоногаља треба исплес гете

стида, безобзирна, порочна (обично сред
њовјечна жена). — Попила му је памет
она ћаланкура.

ћаланпрда ж она која много прича,
бестидница. — Узнијеће му ћаланпрда и

што јес и што није. Не ватај се у коло са
оном ћаланпрдом.

ћевоногаљ м онај који је дугоног. —
от по метра.

ћевчија ж кутлача, завaтка. — Успи
ми једну ћевчију тог жалосног скроба е
сам скапо од) глади.

ћевчица ж дем, од ћевчија. — Додај
ми ту ћевчицу.

в. ћевчија.
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ћелетак, -тка м 1. ћела, коса која се
прориједила. — На глави има један ћеле
так косе. Лијепо му стоји они ћелетак.

2. онај који је излизан, поцијепан,
стар, исхабан (обично о одјећи). — Обуко
накав ћелетак капута, па дркће.

ћепало м клада на којој се цијепају
дрва. — Види ћепало, па ћеш одма знати
какав је домаћин.
ћепак, -пка, -пко које се лако цијепа.
— Букове лиге су ћепке. Убери које ћепко
дрво.

наздрављала Сићова ждребица: / Здрав
си брате, Машутoв дорате, Г и Племенко,
Богданов зеленко, / здрав Ћилашу, Тодо
рев брњашу, / да се ове славе не минемо, /
док пошљењи сноп не преврнемо!“.

ћилдисати, -шем свp. изгубити снагу,
исцрпсти се, малаксати, онемоћати. —
Ћилдисо сам, крочити не могу.

ћилимати се, -ам се несвр. изводити
шалу, шегачити се (са неким, нечим). —
Нашо си да се ћилимаш са старом бабом,
што не тражиш своју суврс, погани једна.

ћепчић м дем, од цијепац (уско и ду

ћилиперка ж женска лакомислена,

гачко парче земље, земљишна парцела). —
Дали су ми приде ови ћепчић земље.
в. цијепац.

нестабилна, непромишљена. — Благо ти у
памет, кад) тражиш от ћилиперке да ти
да čет.

ћер дотле изр, за сначењем: нако та

ћинтерци м (обично у множини) које
какви папирићи, хартијице, списи. — Вала

ко, не може бити боље, домаћински. — У
Миладина има ћер дотле лијепа ђевојка.

Дочекали су нас ћер дотле.

ћертити, -им несвр. мјерити, размје
рати. — Ко ће ви ћертити јапију? Оће да
ћерти грађу, а нема појма.
в. ућертити.
ћесак, -ска, -ско који је узак, тијесан,
скучен. — Кућа му је млого ћеска. Оплела
ми је ћеске приглавке.

си дозлогрдијо и Богу и народу се тијем

твојијем ћинтерцима.
ћипрана ж женска која је дрска, без
очна. — Њему ће ћипрана запржити чор
бу.

ћоја узв. којим се гони говедо. — Ћоја,
врат сломијо! Ћоја амо, ћоја!

ћојакати, -ам несвр. тјерати говеда
узвикујући: „ћоја!“. — Немој иг само ћоја

в. ћескотан.

кати, но узми прут, па иг ошини.

ћескин, -ина м онај који је брз, отре

в. заћојакати, наћојакати, проћојака
ти, ћojoкaти.

сит, дамарли. — Не мореш ти ни опепе

ћојамо узв. говеду да се врати. — Ћо

лити са онијем ћаскином.
ћескотан, -тна, -тно в. ћесак.

ћета ж прамен (бијеле косе). — У по
шалици: „У сеоског кмета, / на срет чела
ћета, / испот ћете боре, 7 па га жене дво
К6.

pe.

ћетоносаљ м онај који има биљег на

јамо, соколе мој, ћоја!
ћојокати, -ам несвр. в. ћојакати.
ћок, ћока м род, поријекло, сродство,
лоза. — Платићеш ми нако те не уватим,
ћок ти материн. Удари ме по руци, ћок му
ЊегOB.

носу. — Рођен је ко ћетоносаљ.

ћикара ж шоља. — Немаше у кући ни
ћикару варенике.

ћила ж женска лакомислена, непро
мишљена, нестална. — Не уздај се у ћилу
да ти јадна мајка није.
ћилаш м коњ пепељасте, сиве длаке.

ћокнути се, ћокнем се свр. опоравити
се, кренути набоље. — Паде киша у прави

час, па се жита ћокнуше. Биjаше дијете
слабуњаво и оскоро се ћокнуло.
в. ћонути се.

ћöнути се, ћонем се свр. в. ћокнути
Ce.

— Пошалица о похари пшенице која се де

ћопити, -им свр. 1. ударити, ошину

сила у селу Безују: „Славу слави деветоро
коња, / на главици, Станковој шеници, /

ти, ошамарити. — Ако те једном ћопим,
пантићеш ме док сам жива.

Из лексике Пиве (село Безује)

2. узети крадом, присвојити туђе. —
Прича се да је ћопијо нечије паре, па ено

заендо кућу на два боја.

ћор узв. којим се позива на трампу,
размјену. — Ој ли ћор са бритвулинима?
в. ћорнути.

ћорбуџак м буџак, ћошак, мјесто у
каквом ћошку. — Згучила се кукавуља у

оном ћорбуџаку и ту ти проводи живот,
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в. ћутек.

ћöсати се, -ам се несвр. ћасати се.
ћошник, -ика м 1. ћошак, угао. — Ста
ви буpило у ћошник. Свали се у ћошник и
ćеде.

2. камен узидан у ћошак зида, угаони
камен. — Није добро, ноћас сањам да се
сорго ћошник от куће.

ћубајлијам младић са великом косом.

куку јој, ко е!
— Ану ти ћубајлија: колико је два пута

ћоретак, -тка м фиг. око које је издао
вид. — Не видим на ове црне ћоретке ни
бијелу мачку, а камоли што друго.

ћоретати, -ам несвр. ићи неглетке,
кретати се кроз тмушу, ћорати. — За
жмирило, па ћорета кроз оне крше, док се
неђе грдом нагрди. Неће да уждију лампу,
но штеде ону цркавицу гаса и ћоретају у
мраку сву драгу ној.

ћорило с слепило, ћоравост, обневи
дјелост. — Какав је, дабогда га снашло
ћорило.

ћорлук м 1. обневидјелост, ћоравост.
— Остаро сам, оџогијо сам, уватијо ме
ћорлук, е нијесам ти приспијо ни за шта.
2. незнање, непросвјећеност, неиску
ство. — Ћорлук нас је довео до проčaчког
ШТа Па.

ћорнути, -нем свр. 1. замијенити,

два?

ћубити, ћубим несвр. стајати са
осјећањем нелагодности, чекати на јед
ном мјесту. — Ид у кућу, шта ћубиш на
тој вљетрометини, таван не бијо.
в. ћубљети.
ћубљети, -им несвр. в. ћубити.

ћувуље узв. говеду да иде. — Ћувуље
отале, цријева ти се не сукала!

ћуја узв. говеду да иде. — Ђуја амо,
баксузе један!

ћук узв. којим се маме кокоши да до
ђу. — На Божић оћаше баба Томана отпо
рожја (ужета којим се волови пороже и
воде) направити круг и у њ просути жито,
а онда некако молећиво узвикнути: „Ћук,
кока, у једно јато одиле, у једно гнијездо

промијенити, трампити. — Ћорнули смо

носиле!“, и ако кокошке уђу у круг неће
се разгнијежђивати, а носиће јаја у једно

кресива.

Гнијездо.

2. узети крадом, украсти. — Нико не
зна шта је та досле ћорно.
в. ћор.

ћукнути, ћукнем несвр. вабнути пса.
— Ако не биде овако како сам ти реко,
ћукни ме ко онога иза коца.

ћоромиша ж игра у колу у којој се
ћукнути, -ем несвр. 1. позвати, нама
играч завезаних очију (ћоромиша) креће
унутрашњом страном кола, пипка играче

и препознаје их. — Ћоромиша пипколи
играче а они му пјевају: „Ћорај, ћоро,
слушај сада, / како пљева српска млада, /
сад погоди ко је то, / не би л дошо на

мити кокошке да дођу. — Кат ћукну коко
шке, оне се све сјатише око ње.
2. фиг. појести нешто на брзину. —
Ћукни то часком и не нагуђуј.

мљесто.“ Ако ћоромиша препозна играча,

ћу-кбка узв. кокоши да дође. — Кад
би стрина викнула: „ћу-кока, ћу-кока!“

онда се замјењују и тако док им се игра не

кокоши потрче да се поломе.

ДОСaДИ.

ћуланак, -нка м дио сулундара од зе
мљане пећи који улази у димњак. — Оста

6. тутумиша.

ћортек м ударац, шамар. — Вала, ако
ти не накујем ћортек, не била која сам!

5

ви та луч на ћуланак да се не затури у те
тантаре.
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ћуланути. ћуланем свр. 1. превалити,
претуpити, однијети (о вјетру). — Ћула
ну га вљетар ко перушку.

2. ударац. — Добићеш ти ћутек, нако
ти не бидем жива. Попијо је он доста ћу
ТСКа.

не са пута. Докопа га они јурук и ћулану.
в. ћуликнути.

3. фиг. глуп, припрост човјек. — Уза
луд је ћутеку причат, ћутек остаје ћутек.
Не море ћутеку ништа под капу, па Бог.

ћулијати, -ам несвр. пиркати, дувати
(о вјетру). — Кад изађосмо на превију,

ћутекати, -ам несвр. 1. ударати ба
птином. — Кат почну ћутекати по врсници,

вљетар поче да ћулија.
в. ћурлијати.

неј знати ни како се зовеш.
2. ућуткавати, ћуткати. — Ћутекају

2. бацити, ћушнути. — Ћулани те гра

ћуликнути, ћуликнем свр. в. ћулану
ти (1).

ћулумити, -им несвр. ћутати, муча

људе на сваком кораку, пут им се затро.

ћућкалица м и ж особа која много бр
бља, води трач (а све то у пола гласа, да
се кобајаги не чује, не сазна). — Не отва

ти са осјећањем нелагодности. — Не ћу

рај уста пред оном ћућкалицом, све ће ти
луми он без неке велике невоље. Остави
наопачке изврнути.

га на миру, па нека ћулуми.
в. проћулимити.
ћума ж букет, свежањ, кита. — До
неси ми једну ћуму јаблана.

ћунати се, ћунам се несвр. играти се
шутирањем у капу (о дјеци). — Скини
твоју капу, па се ћунај колико ој, а њигову
остави на миру.

ћунути, -нем свр. одавати неприја
тан мирис, смрад, смрдјети. — Богме ти
сирћуне. Ово коше меса ћуне.
ћупити, -им свр. појести. — Ћупи ову
мазу и иди врати теладе ће у зијан.
ћурлијати, -ам несвр. в. ћарлијати.
ћурлукнути, ћурлукнем свр. 1. дуну
ти, пунути (о вјетру). — Да не ћурлукну
мало вљетра не могаше се живљети.

2. испити до последње капи. — Бијаше

се расушијо од жеђи и у душак ћурлукну
ражљевак шњежанице. Ћурлукни ову ча
шу ракије.

ћућкати, -ам несвр. причати шапа
том, шапутати. — Ама, шта толико
ћућкате, смели вас јади божији!
в. ћућколити.

ћућколити, -им несвр. в. ћућкати. —
Кад не би њиг двије ћућколиле не би биле
ЖИВC.

ћућорити, -им несвр. причати тихо,
шапутати. — Нека жене ћућоре, Бог им
је тако оставијо. Причајте да вас сви чују

и не ћућорите туј.
ћућурити, -им несвр. савијати у гуку,
скривати, гучити, тискати на скривено

мјесто. — Убила га сиротиња, па сад ону

„крв“ што је стекоћућури да му не измак
не из руку.

ћушнути, -нем свр. продати будза
што, отуђити по нижој цијени. — Мо
рам ћушнути јањад како било, е нема ко

да чува. Би ми нужда, па сам џабе ћушно
BOJIа.

ћускијати, -ам несвр. 1. радити ћу
скијом. — По ваздуги дан ћускија оно ка
мење, Бог) га нагрдијо кад је наки.

2. фиг. падати (о киши, граду). — На
љути се Бог на нас, па ћускија ли, ћускија.
Ћускија град, све помлати.

в. наћускијати.
ћутек м 1. батина, дрвезина. — Да ми
не би овог ћутека оћаше ми вашка просу

ти вас дроб.

У
ууу узв. којим се исказује чуђење или
изненађење. — Ууу, Милуша и јадуша, да
виш колик ти је трбуку снаје!
yaирити, yaирим свp. спремити, при
премити, скувати (о јелу). — Кад) стиго
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смо кући планинка бијаше уаирила вече
ру.

yajäрити, уајарим свр, умјерити,
тачно размјерити, подијелити на једна
ке дјелове. — Уајари стране товара е ће

убарусати

се, -ам се свр. упрљати се

око уста. — А што си се тако убарусо, цр
нијо се?
убауљати, -ам свр. 1. ући побаучке. —
Готово је, готово: једва сам у кућу убау

коњ кривати. Неће тај ништа урадити,
што све неће уајарити.

љала!

уалатити се, -им се свр. дотјерати
се, уредити се. — Уалатила се, ćње би се

зид убауља она проклетница, зар је не ви
ђосте.

и муа сломила.

уáрити, уарим свр. уредити, довести
у ред. — Уарила је кућу, позлатила се,
ка(д) је нака.

2. умиљети (о гмизавцима). — У та

убеутити се, убеутим се свр. прећи у
стање ошамућености, несвјестице, ома
мљености. — У, Бок те убијо, зови дијете,
ено се убеутило от плача.
в. беут,

уácулити, -им свр. уштроити, ушко
пити, ујаловити. — Слабо уасули ждри

убечити, убечим свр. 1, узренути,
презренути (о житу). — Жита су млого

јепца, па оста пастушат, ђаво у њ.
уáсуљен, -о ушкопљен. — Трчећи у го

убечила, ите нећете ли пожњети даће и

мили говеди, за кравом која води, обрец
ну се један бак на уасуљеног вола: „Ђе ти
трчиш са нама, ка(д) си га давно угаси

2. гријати окомито (сунце око подне).
— Убечило сунце, оба ока изгореше. Кад
сунце убечи овце се спландоваше.

jo?!“, рече и џарну га роговима у трбук,
„Не идем ја ђе и ви, но идем, ако провали

ПОЈta.

убибоже прил. са значењем: убиј бо
же. — Убибоже што ћеш од њега имати

те купушњак, да се наједем купуса“, рече
користи.
yacyљени во и настави да трчи.

yacyљеник, -ика муасуљен во. — Не
чи уасуљеник пробука пољем.

ублага ж ублажење, олакшање, по
бољшање. — Попи ову ћикару чаја, биће

уачкати, -ам свр. ухватити, увреба

ти ублага. Привише ми компрес на прси и
одмак ми би ублага.

ти. — Чуво се стари комита от потајнијек
поћера, али га џандари уачкаше кард) се
најмање надо.

убљеница ж овца убијена (обично од
грома). — Удари гром у овце и на мљесту
оста десет убљеница. Нијесу клете убље

6. ачкати.

нице ни грома чуле,

убактан, -а, -о који је учепан, утабан.
— Пут је убактан не море бити боље.

убб, убла м бунар, убао. — Утопило се
нечије дијете у убо.

убактати, убакћем свр. учепати, ута

убољети се, уболим се свр. бити лоше

банати. — Дај да убакћемо пртину, неће
мо ли проћерати браве до котара.

печен, завити воду при печењу (о хљебу).
— Неће да тарне у ону клету ватру, па јој
се љеб уболијо и ујадијо,

убарјачити, -им свр. 1. уперити неки
предмет (према некоме, нечему). — Спу
шћи ту дрвезину, шта си је убарјачијо чо
еку између очију!
2. ићи право и без застоја. — Убарја
чијо про долова и не окреће се. Жедна
стока, па убарјачила право на воду.

убарусан, -а, -о који је упрљан око
уста. — Обриши се, ето си убарусан по
бради.

уббнтити се, -им се свр. убречити се,
надути се. — У, ево змија ујела јање, да
виш како се убонтило и ујадило!

убрзо прил. скоро, ускоро. — Убрзо ће
и жита здренути, ако Бог да. И ми ћемо

убрзо пушћити празове у овце.
убркљати, -ам свр. замијешати, заму
тити, умијешати. — Убркљај које јаје у
питу, шта си се стисла ка зла година.
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в. бркљати.
убрбћити се, убрбћим се свр. намрго

свака млада, и везе ли везе. Увезичила, би
реко ни уста не отвара.
6. везичити.

дити се, намрштити се, надуpити се. —

Уброћијо се, реко би све му је покопано.
в. броћити се.
убруздати, -ам свр. уризикати, усуди
ти се. — Убрузда оно црно дијете и занче
у школу по овој мећави.

увелике прил, увелико, навелико. —
Одмакла је њијова љубав увелике. Поми
pише се и са се слажу увелике.

увеличати, -ам свр. 1. дати нечему
већи значај, улогу, положај или број и сл.

в. убуздати.
убрусити, убрусим свp. I yризикати.

— Увеличали су његово јунаштво. Нема

— Како си убрусијо по овом кијамету, Бог
ти свети Јован?

2. увећати (о слици). — Ојли ми уве
личат ову слику?

П — се надути се, отекнути, подбуну
ти. — Кад отвориктор, одмак виђок једну
овцу како лежи, ја се загнук према њој,
кад виђок зло: она се сва убрусила и балу

oа што више иде у висину (обично сијено,
жито). — Нијеси требо нако увиљушити
сијено, бојим се да га вљетар не ћушне.

он толико имање, увеличали су.

увиљушити, увиљушим свp. стрпати

ша на уста.

убрчати, убрчим свр. ући, хрупити из
небуха. — Ено ти брави убрчаше у гору,
на потрч, нејли иг вратити. Убрчо сам у
колибу прије но је киша љуснула.

убуздати, -ам свр. в. убруздати.
убуључити, убуључим свp. сврстати
у буљук (о стаду). — Убуључијо оно мало
оваца и оћера да напоји.
убурдати се, -ам се свр. згрушати се,

увисинке прил. високо, увис. — Пу
штик лептира и он одлеће увисинке. Ба
цијо сам му капу увисинке.

увитиљити, увитиљим свр. 1. засука
ти, усукати (о брковима). — Увитиљијо
мишореп брчиће и стално и г) глади и су
ЧĆ,

2. увити фитиљ лампе. — Извитиљи,
бона, ту пижуљу, шта си је тако увитиљи
Лa.

згрудвати се, згуснути се, укварити се (o
млијеку). — Ево се убурдала вареника.
в. збурдати се (2).

3. фиг. ослабити, смршати. — Нешто
си млого увитиљијо. Увитиљијо је ко да
болује јевтику.

увајдити се, -им се свр. користити
се, имати бар какву корист. — Увајдили
су се приваћајући туђ мал.

кисјел, кисити. — Млијеко ти је увишта

в. увардисати.

увиштати, увиштим свр. бити много
ло, не море се сркнути.

увљештичити се, -им се несвр. 1. пре

увар м корист, добит. — Иди коси,
увар ти је укосити да ће и навиљак сијена.
увардисати, -шем свр. в. увајдити.
увéгнути, увегнем свp. изгубити свје
жину, боју, сјај, осушити се. — Бијаше та
чоек јак и животан и некако брзо увегну.

творити се, улукавити се, лукаво посту
пити. — Кад се она увљештичи, ништа
јој не знаш шта оће.
2. са стеченом вјештином нешто ра
дити. — Увјештичила се Дара да прави
шпагајлије.

Лишће пожуће и увегну за неђељу дана.

увегурчити се, -им се несвр. улијени

уво с фиг. Људско биће, живи створ.
— Кад) су налећели реоплани, у селу није

ти се, излежавати се, љенствовали. —

било ни малог ни великог ува. Не вљеруј

Увегурчијо се и неће ни да се пошене от

ниједном, само ако је то њиово уво.
увоштити, увоштим свp. I бити ово
штен, надојен воском. — Поглај како је

шпорета.

увезичити, -им свр. причати китња
сто, изговорити полако (као да се мисли
провлаче кроз везитку). — Увезичила ко и

увоштила корице од вљечитог календара,

би реко су куповне.
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II – се фиг. не старити, не мијењати
се. — Увоштила га мука и невоља, па му
не да ни да стари.

увр прил. у врху, на врху. — Попео се
увр вра брда. Тица направила гнијездо
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угланцијати, -ам свр. углачати, урав
нати, учинити сјајним. — Угланцијо гув
но, море мед ш њега лизати. Како је шпо
рет угланцијала, благо дому у који је до
ШJIа.

увр јасике.

в. глацијати.

увраз м неваљалство, недопуштена
радња, грешка, погрешка. — Увраз је опо

угодница ж одмјерена и тактична
женска особа. — Лако му је кад има наку

ганити се испред) куће. Ника(д) то младе

угодницу.

не направи какав увраз, живљело мајци.

уврљчити, уврљчим свp. ићи право,

угој голити, -им свр. 1. ићи право и без
застоја. — Угојголила колона војника и

кретати се, обично једно за другим (о
стоци). — Упекла живоветна ватра, па ов
це уврљчиле једна за другом.

замакну про брда. Ама шта си угојголијо
тујањад, пушћи иг нек сама иду.

в. врљчити.

увршат, -а, -о који је пун до врха. —
Даде ми увршату торбу урметинова бра
шна, жути се ко злато.

увугијати се, -ам се свр. усмрдјети
се, „убаждјети се“. — Увугијала се она

2. пјевати сложно, уједначено, склад
но. — Извјежбале се, па угој голиле, реко
би један је глас. Не умију да угојголе, но
једна Скадру а друга Бојани.
3. в. угишити (3). — Он је пипка и

штипка, а она угојголила и само преврће
ОЧИМa.

поган, пи! Оćећаш ли ти да се неко увуги

в. гојголити, узгојголити.

jo?

уголoглавити се, -им се свp. ићи голо
в. вугијати.

глав. — Што си се уголoглавијо, ако Бога

увурљати се, -ам се свр. ући, увући се.

знаш?

— Увурља се пашче у колибу, дај ишћерај
га. Ено се змија увурља у зидину.

уг узв. изненађења, чуђења. — Уг, ено
гори Неђова кућа! Уг, поглај доље, шта се
оно црни!

угаипити се, -им се свp. ишчезнути,
отићи у непознатом правцу. — Ђе ли се
коњи угаипише?

уголопендити се, -им се свр. обући се
сувише лагано. — Уголопендила се на
овом мразу, па дркти.

угриза жраспра, свађа, љутња; омра
за, смутња. — Међ њима је велика угри
за. Сачувајте, ђецо, то мало образа на овој
јадној и жалосној угризи.

угријешити, угријешим свp. ишчезну
угалатити се, -им се свр. упрљати се,
ти, отићи у непознатом правцу. — Ђе
упоганити се. — Неће да се опере но се
угалатијо, руке му опале кад је наки!

угарас, -та, -то који је црнпураст. —
Болесно је оно угарастојање.

угетити се, -им се свр. обути гете. —
Угетијо се у сред љета, очи му изгореле.

угријеши ромица, без ногу остала, ко је!
угринтати, -ам свр. 1. угазити, зага
зити. — Што угринта у та глиб, јеси ли
ћор?
2. ући изненада у неки простор, среди
ну. — Ишли смо про једне шуме и угрин

угишити, угишим свр. 1. падати
тасмо у сре швапског логора.

истим темпом, улаганити (о киши, сни

јегу и сл.). — Угишила киша и не престаје.
2. бити у стању омамљености, зане

сености, предати се уживању (обично о
љубави). — Ставијо на крило ону чукљо
ногу, а она угишила и не трепће.
в. угојголити (3).

угркнути, -нем свр. постати наго
рак, мало горчити. — Скувала би качама
ка за вечеру, но ми је брашно угркло. Ме
со је угркло, не море се заложити.

угруменати се, -ам се свр. претвори
ти се у груменчиће, угруменчати се. —
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Мијешала сам колико сам умљела, и јопет
се скроб угрумено.
угучити, -им свр. направити шупљину
у гуку качамака и у њу ставити скорупа.

— Сећам се ка сам бијо мали, оћаше баба

удобричас прил, збогом. — Моја стри
на би вазда рекла при испраћају кога на
пут: ајте удобричас.
удобричас прил, у добри час, са сре
ћом, срећно. — Удобричас се ожени нако

Пека да ми угучи гуку качамака, и ја ш

честитом женом. У здравици: „Помози

ЊОМ ИЗЛСТИМ На П ()ЈЕ С КО МČТаК.

Боже, весели Боже, 1 удобричас ћемо ову

““

удава ж вријеме кишовито и сњегови
то. — Пада, не престаје — права јесења
удава. Досадила је ова удава, помори нас

попити, / Богу се помолити, / за здравље
мене, 1 мужа моје жене, И сина моје мајке,
/ мужа њене снајке, И унука ђеда мог и ба

ЖИВе.

бе моје, | који се ни грома не боје, 1 удо

ударљив, -а, -о који је немиран, не

бричас јели и пили, / a душмани нам под
ногама били.“

сташан. — Ђеца су ми ударљива, никака

им јада не могу.
удендечити се, -им се несвр. излежа
вати се, проводити вријеме у нереду. — У

вамилији ђе се свако удендечи па седи, не

удолинка ж дола, долиница. — У тој
удолинки има доста воде, дај, болан, не
ћемо ли некако напојити коње.

удрвенити се, -им се свр. постати

море бити пун амбар.

крут, укочен, нееластичан. — Удрвениле

удерешити се, -им се свр. 1. угојити
се, „заврататити“, знатно повећати

су ми се ноге, не могу се на њиг ослонити,
Па Бог.

килажу. — Удерепијо се ко да једе мед и

удријети, удеpčм свр. ући, уљећи. —
Колико ми очи помажу баш ко да нечије
овце удријеше у оно клето жито. Кад је
наша војска удрла у Скадар, мој стриц је

масло. Бијо је сув ко чачкалица а ено се,
борами, сад удерепијо, па дошо ко чоек.
2. уредно, педантно се обући и дотје
рати. — Удерепијо се, залицко и са (д) су
че бркове.
удилдичити се, -им се свp. ићи испра
вљено, затегнути се, укочити се. — Е,
људи моји, вите како се удилдичијо они
крепоња, ко да оће и сунце да довати.
в. удиличити се.

удиличити се, -им се свр. в. удилдичи
tти се.

удићати, -ам несвр. добити у игри ди
ћања (дугме, кошчицу и сл.). — Удићо сам
му сваку пулу. Коју ти гођ кошчицу уди
ћам, нећу ти је вратити.
удлаг ж дрвена дашчица којом се бло
кира и чини непокретним прелом кости.
— Ђе ли ми затуристе оне удлаге, створа
ли вам вашега?
в. длаг.

удлажити, удлажим свр. поставити

бијо међу првијем.
удробица ж јело од животињске из
нутрице затопљено у лоју. — Навалијо,
па стално једе ону вражију удробицу, оће,
душе ми, рикнути од ње.

удрпити се, -им се свр. укварити се (о
млијеку). — Ево ти се вареника у овој ка
лици удрпила. На овој живој ватри удрпи
ло се сво млијеко.
в. дрпити се, удрцати се.

удрћити се, удрћим се свр, укрутити
се, учврстити се, бити несавитљив. —

Иди, помози му отоварити коња, шта си
се туј удрћијо!

удрцати се, удрцам се свр. удрпити
се, укварити се (о млијеку). — Неће та
друга салити ни једну калицу док јој се
вареника не удрца.

в. удрпити се.

удлаге око прелома кости, учинити их

удубоко прил. дубоко. — Не копај јад

непокретним. — Удлажијо сам овну ногу,

на млого удубоко. Стари људи вазда не
што тумбају по глави и удубоко проми

али никако да прероне.

в. длажити.

шљају.
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удубурити, -им свp. стајати дуго и
непомично на једном мјесту. — Удубури

ме, па узврчијо нос. Узврчијо сам рогове

јо на оној главичини и све цупка са ноге

узвршити, узвршим свр. ушиљити
врх (о сијену, слами). — Узвршили сијено,

на ногу.

в. удупчити.

LiЕИЉСЗИМа .

не би тица могла станути на њ.

удугуљ прил. уздуж, дужином. — Дај
савиј ту поњаву удугуљ, шта је тако но
сиш. Ишћеро је, уз Божију помоћ, прву
бразду удугуљ.
в. уздугуљ.

удундулити се, -им се свр, држати се
незаинтересовано, пасивно посматрати.

— Ватра обујмила усказан, вареника ки
пи, а он се удундулијо и гледа.

удупријети, удупрем свр. упријети. —
Шта си ми удупро рогљом за врат, дај се
ОКа НИ.

удупчити, -им свр. в. удубурити.
удут, -ута м земљишни простор (до

узгој голити, -им свр. в. угојголити.
узгор м узвишица, успон. — Велики је
узгор одавле па до у село.

уздигнути, -нем свр. 1. измислити,
смислити, конструисати лаже. — Ништа
ја не вљерујем што о њему причају, то су
му уздигли зли језици.
2. поспремити по кући. — Само мало
уздигни аљине и нека иг.

в. узнијети.

уздугуљ прил. в. удугуљ.
узетан, -тна, -тно који је кржљав, не
развијен, заостао у развоју. — Богме су
му ђеца млого узетна. Слабо су имали из
државања, па су остали узетни.

маћинства, села и сл.). — Ово земљиште

одавле, па док очи залијежу, вазда је бијо
манастирски удут.

уђугумити, -им свр. шутјети са осје

узетиња ж одузетост, укоченост ти
јела, губитак способности за покрета
ње. — Какав је дабогда га узела узетиња.
Разболијо се од узетиње.

ћањем нелагодности. — Ама, шта си уђу

гумијо, дај проговори. Уђугумијо и не би

узетник м онај који је одузет, укочен,
парализован. — Опали муња оног узетни

јели зубе.
6. ућугумити.

ка, неће се никад опријети на своје ноге.

узетница ж она која је укочена, пара
уендечити, -им свр. 1, упрегнути,
ујармити, утељижити. — Нашо неке
мирне раднике, па игуендечијо да му ко
пају од зрака до мрака.
2. копати право (јарак, ендек). — Не
ће та скренути, но уендечијо па копа ли

лизована. — Од рођења је узетница.

узмакнути, узмакнем свp. смањити
мљечност (о овцама, кравама, козама). —
Слаба паша и краве одмак узмакоше.
Стригли смо овце и једанак узмакоше.
в. устегнути.

право, копа.

узмуцати се, узмуцам се свр. узмути
ужепити се, -им се

свр. Запасти у за

ужигати се, ужигам се свр. бити до

ти се, узмувати се, ићи тамо-амо. — Не
што се полиција узмуцала, не слути на до
бро. Узмуцали се орлови, мора да има не
ђе стрв.

бро физички припремљен за неки посао. —
Чим сам се ужиго, било ми је лакше ради

дознавати, бити обавијештен. — Не веле

буну, недоумицу, смести се. — Ужепила
се и не умије да проговори.

узнâвати, узнавам несвр. сазнавати,

ТИ.

ми о томе ништа ни знати ни узнавати.

узбешити се, -им се свр. уплашити се,

узналиковати, -ујем свp. сличити, ли

стрекнути. — Узбешијо коња и не море
да га увати.

чити, налицати. — Ако узналикујеш на
ујака неј ваљати ни чарапе луга.

узврчити, -им свр. заокренути, усмје
pити нагоре (нешто). — Наљутијо се на

узнеорити се, узнеорим се свр. упла
шити се, узнемирити се (о воловима при
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орању). — Волови му се нешто узнеорили,
па не зна како да иг смири.

узнијети, узнесем свp. измислити,
конструисати неку неистину. — Узније
ли су му те ово, те оно, а лажу ко пашчад.

в. уздигнути.

узб, узла м чвор, узао. — Посла ме ба
ба да јој донесем пржун од коншинице и
рече: завежи узо на јаглуку, да не забора
виш шта тражиш. На језику нема узла, ре
кок јој.

узбвањ прил, у зли час, по несрећи. —
Оде на џаду да нешто заради, и никад се
не врати, узовањ по његову главу.

узочас прил, у зли час, на несрећу. —
КуLд) ћеш тамо, узочасти било!

узбчашњи, -а, -е који је баксузни,
вражји, ђавољи. — Загаламила узочашња
ђеца и не дају заспати. Узочашња говеда

се разобадаше и испретураше сво плашће.
6. уЗочешњи.

узбчес прил. в. узочас.
узбчешњи, -а, -е в. узочашњи.
узукнути, узукнем свр. омекшати

ујамити, -им свр, уграбити, дочепа
ти. — Нијесам вала могла ујамити ни ки
ло брашна од онијег гладногуза.

ујдуисати, -шем свр. оријентисати
се, снаћи се. — Ојли се умљети ујдуисати
кад уљегнеш у Вочу?
в. ујдурисати.

ујдурисати, -шем свр. в. ујдуисати.
уједноман прил. 1. изједна, из једног
комада. — Уćеко сам атулу уједноман.
2. у исти мах, одједном. — Вукоман
море уједноман појес стегно од брава.

ујкати, -ам несвр. тјерати узвикују
ћи: „Уј!“ (о кокошкама, вранама, орлови
ма и сл.). — Ама шта ујка прије зоре, је ли
у памети. Ено ђетету испо први зуб, па не
ко ујка понављајући: „Уј врана, головра
на, / дај ти мене гвозден зуб, / ja ћу тебе
коштан зуб! (Кад дјетету испане први зуб,
неко од чланова породице баца тај зуб
преко крова куће и три пута понавља горе
наведене ријечи. Ако пребаци зуб преко
куће, дјетету ће нићи зуби и вјечно му
трајати, а ако не пребаци, попадаће му.)

ујкање с гл. им. од ујкати. — Није нам

услијед ферментације или презријевања

помагало ујкање, јастреб однесе црну

(о воћу). — Нијесу крушке остојале у сла

пиргу небу под облаке.
ујколити, -им несвр. узвикивати уј,

ми ни десет) дана, одмак су узукнуле.
Провај мукиње, узукнуле су.

ујкати.

уитити, -им свр. затрудњети. —

ујмити, ујмим свр. узети ујам за ме

Уитила је ко запета пушка. Тек јој је ше

љаву жита. — На сто кила жита млинар

снес година а ено уитила.

ми је ујмијо пет кила.
ујблити, ујблим свp. ићи право не

уја ж 1. Љутња. — Надуо се од ује. Из
очију му бије уја.
2. жеља, жудња, воља за нечим. —
Имо сам ују на приганице, али немасмо

осврћући се. — Ујолила нечија телад во

ни мрве шенишна брашна.
ујавчити, -им свp. ићи, кретати се,
јавити једно за другим (о стоци). — Нечи

мо, живина те живинала!

брави ујавчили на воду.

Бог ти помого! Ујстамо, куд си завро
упријеко, оће ли те бити!

в. јавчити.

ЗНИКОМ И ОДОШе.

ује узв. којим се тјера овца. — Ујс ва
ујстамо узв. волу да се окрене у прав
цу у којем се усмјерава. — Ујстамо сиве,

ујајчити, -им свр. уповршичити,
стврднути се (покорица по снијегу). —

ујсто узв. волу да стане. — Кад Мир
ко узвикну: „Ујсто, соколе мој!“, волови

Ујајчило је про Јаворка и море се комотно
ићи без грезања.

се зауставише.

ујаковић м онај који личи на ујака. —
По свему је прави ујаковић.

ти, уставити (о волу). — Ујстукни воло

ујстукнути, ујстукнем свр. заустави
ве, нек се мало одморе.

Из лексике Пиве (село Безује)

ук, -а, -о који је искусан, увјежбан. —
Није он ук за та посо. Имам ја добре и уке
воловc.

укабулити, -им свр. ризиковати, ре
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др.). — Дунула мећава, једва смо укапула
ли. Овpјесмо жито и укапуласмо ш њим
на вријеме.
в. капулати.

скирати. — Добро си укабулијо да идеш
на пут по овом кијамету.
в. кабулити.

ти, уравнотежити. — Добро укарари
стране од) товара, да ти кљусе не крива.

укажевати, укажујем несвр. I oбja
шњавати, давати упутства, казивати,

Укараријо кантар па му не мрда.
укарати се, укарам се свр. поносити

поучавати (усмено, писмено). — Укажева
ли смо му и помагали да учи, али бадија

се, угледати се, служити за примјер. —

Ba.

ЧИТаВО ПЛе Ме.

П — се показивати се, указивати се,
појављивати се. — Укажују се вуци, па
причувај то мало брава.

укаримити се, укаримим се свр. 1. за
мислити се, препустити се мислима, ћу

укаипити, -им свр. наумити нешто и

укарарити, укарарим свр. уједначи

Бијо је дивно младе, да се ш њим укарало

тати не обраћајући пажњу на присутне.
— Проговори, шта си се туј укаримијо!
2. омрзнути, имати одвратност пре

тога се тврдоглаво држати. — Кад) он
нешто укаипи нема те силе која ће га у то

ма нечему. — Вала ми се кисели купус

разувљерити.

укаримијо, не могу га виђети.

укамџијати се, -ам се свр. 1. исције
паши се,

укати, укћем несвр. уздисати у знак
туге, умора, глади и сл. — Војвода Лазар

крпи те рите, зар не видиш како си се

Сочица заноћијо у савардаку код једног
сељака. Гледајући у објешене лубине ме

подерати се, похабати се. —
Идући кроз грање сва се укамџијала. За
укамџијала.
2. фиг. постати јако мршав, веома
смршати, ослабити. — Укамџијо се, ко
да не пије ни слане воде.
в. уканџијати се.

укантарити, укантарим свр. 1. уједна
чити, подијелити на једнаке дјелове. —
Пушти њега, он ће то најбоље укантари
ти.

са заупита га: „Боготи, како живиш?“. Се
љак мало проћута па рече: „Како могу

живљети у савардаку но сиромашно“. На
то ће војвода: „Боље је у савардаку пупа

ти (кркати), но у кули укати“.
укатpжити, -им свp. ићи право и без
застоја. — Укатpжили путници и неће
ниђе да сврате.
6. упатржиши.

2. фиг. претуpити ногу преко ноге и
њом вртјети, покретати је горе-доље. —
Укантаријо ноге, па не могу проћи од
њиг.

укацупати се, -ам се свр. замазати
се, умазати се. — Једе лакомо, па се ука
цупо, бо(г) га клео.

уканути се, -нем се свр. омразити се,
имати одвратност (о јелу). — Стално

укваса ж квасац. — Немак ни мрве
клете уквасе и запретак љеб пријесан.
укéкати, укекам свр. убити. — Коми

смо јели ражани љеб, па нам се укано.

ти зачекаше турске зулумћаре и укекаше

6. усканути.

им злицу поглавицу.

уканцати се, -ам се свр. испрљати се

укељати се, -ам се свр. 1. ући, увући

низ ноге (о стоци). — Најела се говеда ка
оца, па се уканџала, да Бог сачува.

се, ушуњати се. — Они пожмиреп воли да
се укеља ђе треба и ђе не треба. Укељо се
ђе му није мљесто.
2. умиљети. — Укељала му се кељача

уканџијати се, -ам се свр. в. укамџи
јати се.

укапулати, -ам свp. избјећи, проћи,
изаћи, пребродити (опасност, незгоду и

у уво, па пишти ко гуја у трну.
6. уклетати се.
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укељкати се, -ам се свр. умотати се,

укљавити се, укљавим се свр. смрзну

утоплити се, ушушкати се. — Укељко се

ти се (о рукама). — Укљавили му се пр
сти и не море да се приобује.

поњавама са сваке стране и дринца ли
дринца.

укивити се, укивим се свр. 1. омрази
ти се, имати одвратност (о јелу). — Ви
ше ми се укивило ступано жито, не могу

га ни замислити а камоли јес.
2. бити пун мржње, огорчења, гњева,
љутње (према некоме). — Одавно се он
њима укивијо. Укивијо се на ме без икака
разлога.

укилавити, укилавим свр. фиг. исту
ћи, изударати, избити. — Што нако уки

лавише чоека, рђа иг појела?
уклепати се, -ам се свр. в. укељати се

укљецати, -ам свр. 1. укосити мало
траве. — Ове године укљецали смо свега
десетовара.

2. усјећи (о дрвима). — Иди, укљецај
које дрво, да ручак пригледам.
3. укресати, изазвати ватру. — Има
слаб труд, па једва укљеца, те ватру запа
JIИСМО.

4. фиг. оплодити. — Ожени се по ста
рос и ено богоми укљеца сина.
укључаничити се, -им се свр. поста
ти јако мршав, смршати. — Укључани
чијо се ко да је на веригама сушен.

укнути, укнем свр. 1. дунути, пухну

(1).

уклепесити, уклепесим свp. ићи пра
во, кретати се, обично не размишљајући.
— Уклепесијо за коњима и гега. Кмет ра

но уклепесијо, ко да му нијесу све на бро
ју.

уклин м проклетство. — На њему је
дoвијeчни уклин.

уклипити се, уклипим се свр. 1. ста
јати непомично на једном мјесту. —
Уклипијо се и неће да се помакне. Нудер

ми то клувко, шта си се туј уклипијо!
2. уклинити се, ући између (нечега). —

ти (у нешто). — Укну ђетету у руке, виш
да су му се прсти смрзли!
2. узвикнути: „Ууу!“. — Ко то тако
укну за име Божије?
в. укшати (2).

уков м 1. мјесто гдје је коњ поврије
ђен, укован. — Дао би ти коња у вршај,
али је под уковом.
2. фиг. слаба страна, слабост, мана.
— Ако си јој пронашоуков, онда је ш њом
готово. Показо је и он свој уков.
укован, -а, -о који је повријеђен при

Уклипијо се миш између ракаља и ту се
шћућуријо. Ено се наша војска уклипила
кроз њиов положај.

поткивању (о коњу). — Брњаш ми је уко

уклувчити, -им свp. I намотати у
клупко, смотати уокругалац. — Од јутрос
сам уклувчила сву пређу коју сам имала.

у ногу при поткивању. — Укова коња и
ено багара.

Уклувчи то мало опуте, да се туда не мр

ши, ослабити. — Кад виђок како је укoвe
зно, следик се. Богме ти је ово ђетић уко

(И.

II – се 1. савити се у круг, скoлутати

се (о змији и сл.). — Уклувчила се змија на
једној плочи и сунча се.
2. превијати се у крушцу, грчити се
од болова, хладноће и др. — Уклувчијо се
у гуку и јечи ко рањеник.
в. уклупчити се.

уклупчити се, -им се свр. в. уклувчи
iши се.

ван, не море крочити.

уковати, -ујем свр. повриједити коња

уковéзнути, уковезнем свр. 1. омрша

везно, припази га.

2. изгубити свјежину, бујност, усах
нути (о биљкама). — Жита су уковезнула
на овој злој години.

уколикати, -ам свр. добити у коцка
њу (о љешницима). — Она узе пуну шаку
љешника, диже је увис, па упита:
„поколико!“, а Радојица једанак узвикну:

„потако!“ и уколика јој петнес љешника.
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уколућен, -а, -о који је кружног, пр

укрљити се, -им се свр. одузети се,

стенастог или завојитог облика. — Оси

јеци ово уколућено дрво. Болесан је, па

укочити се. — Укрљијо се и тако ћути.
Кад се чоек укрљи и ујади, боље да га ни

лежи уколућен.

је.

укољенчити се, -им се свр. прекрсти

укрмачити, -им свp. I упрљати, умp

ти ногу преко ноге и тако лењствовати.

љати, уштрокати. — Неко ти је укрма

— Укољенчијо се крај пријеклада и дриje

чијо буквар. Укрмачијо сам кошуљу вуку

Ма.

ћи жиоке.

укоп м 1. одјећа и обућа умрлог. —
Приранила је за укоп црногорско одијело.

2. фиг. дужина положеног тијела по
земљи. — Прошле године, кад су се тура
ли камена, пребацијо му је за највиши
укоп.

укопитити се, -им се свр. ушанчити
се, утврдити се на неком мјесту. — Уко
питијо се у један ров и отуда пуца. Укопи

П — се упрљати се, умрљати се. —
Оро сам по овом глибу, па сам се вас укр
мачијо.

уктати, укћем несвр. 1. хучати, хук
тати, тећи бучно (оводи). — Падоше ве
лике кише, па потоци укћу и носе и дрвље
И Камење.

2. дувати, пухати (обично у руке ради
загријавања). — Укљавиле му се руке од)

тијо се стари пушконоша и не мрда.

укопица ж онај који је радан, предузи
мљив, упоран. — То је укопица, којој не
море доћ гладна година.

укос м оно што је укошено у једној
сезони, што и колико може да се укоси
за дан. — Какав ти је укос ове године?
Ово ми је данашњи укос.

украј узв. коњу да трчи крајем врше
нице (о вршају). — Кад Новица ошину ко

ња, па му викну: „украј!“, коњ се растрча
крајевима вршенице и поче да отпрдује.
укрвити се, укрвим се свр. досадити

студени, па у њиг укће.
в. укнути (2).

укуђељити, -им свp. I направити ку
дјељу, смотати вуну у кудјељу. — Укуђе
љила сам десе куђеља и сад нек чекају
прешлицу.

II — се фиг. повући у се, окренути се
самом себи, замукнути. — Нешто се уку
ђељијо ко да му нијесу све на броју.
укумити, укумим свp. измолити, умо
лити, молећи нешто постићи. — Једва је
укумила комадата да јој пушћи сина на
Допус.

се, дојадити се, омразити се. — Више ми
се укрвијо ови рад, не могу га замислити.
Сваки дан једем сир, па ми се више укр
вијо.

укриво прил. неправо. — Што причаш
о чоеку укриво? Не куни се укриво, Бог те
убијо!

укрижити, укрижим свр. бацити не

укумити, -им свр. наумити нешто и
тога се тврдоглаво држати. — Укумијо
је да ће умријети на Петровдан, и то му
нико из главе не море ишчупати.

укундачити се, -им се свр. држати
се укочено. — Укундачијо се ко гредељ и
неће да се пошене.

укупан, -пна, -пно који је подесан за

што да се креће кружно. — Укрижи ш
њим по ледини и сву траву огули.

укркачити, -им свр. носити, преноси
ти на леђима. — Укркачила бешику са ђе
тетом, иде и плете чарапе.

рад, посједује свеукупне особине (о сто
ци). — Јоаким има укупне и асулне воло
BC.

укупљати, укупљам несвр. 1. купити

на леђима. — Што си укpкила толику ке

у се животне тегобе и недаће. — Уку
пљала сам у се сваку муку и чемер, змија

ретину, ко да не море ићи сама?

би се од моје патње отровала.

укркити, -им свр. носити, преносити
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2. сакупљати. — Сирота жена, мал по

улегнути, улегнем свp. I пријати, учи

мал је укупљала скоруп и ено напунила

нити добро, угодити. — Улегну ми врућа

пуну кацу.

вареника, просто ме окријепи.
П — се увити се по средини, слегнути

укурџити се, -им се свр. улукавити
се, притајити се, направити се невјешт.
— Укурџијо се они варисеј, па му не знаш
НИ ШТа ТИ МИСЛИ.

се. — Улегну се ко мачка и провуче изме
ђу решетака.
в. улијегнути.

укустуричити се, -им се свр. измрша
вити, ослабити, излизати се (као стара

осјетити узетост послије каквог немила

бритва, кустура). — Укустуручијо се, не

гласа, потрести се. — Преćече ме њен

ма у њему педесет кила.

врисак, па се улелечик ко да ме кап згоди.

укутан, -тна,-тно који је вриједан, ра
дан, брижан за кућу. — Млада је укутна и

2. улијенити се, осјетити се тромим,
слабо покретљивим. — Неће да се размр
да, но се улелечијо, пас му траг гонијо.

умиљата. Ђе чељад нијесу сложна и укут
на, ту кућа изнутра гори.

укучкити се, -им се свр. улукавити
се. — Укучкијо се кмет и само мисли на
реквизицију.

улелечити се, улелечим се свр. 1.

улемати, улемам свр. 1. задати много
удараца, избити, испребијати, измлати

укуштријати се, -ам се свр. бити јако
мршав, ослабити. — Укуштријо се и згу

ти. — Ноћу га уватише и улемаше. Ја му
кажем да се чува, е ће га улемати, а он ће
ра своје и обрши ко сваки несретни.
2. излити се на некога обилан пљусак

даличијо, неће прву слану дочекати.

кише или града. — Остpигосмо јањад, па

в. укуштрити се.

укуштрити се, -им се свр. в. уку
штријати се.

улагодити се, -им се свр. понашати
се покорно, умиљавати се, угађати (не
коме). — Улагодијо се властима и слуша.
Воли он да се улагоди.

улактити се, улактим се свр. 1. обући
се лагано. — Боље бити било да се добро
обучеш, но што си се тако улактила.
2. ићи лагано, нечујно, кретати се на
прстима. — Она се умије улактити ко
мачка. Улактијо се и поскакује.

уламинати се, -ам се свр. упрљати се,

ону голинчад улема град.

улијегати, улијежем несвр. радити
без одмора, чинити нешто без прекида,
непрекидно трајати (радња је увијек не
гирана). — Ради од звијезде до звијезде и
не улијеже. Језик јој никад не улијеже.
Ево има мљесец дана отко му пусти боло
ви не улијежу.

улијегнути, улијегнем свр. в. улегну
iти.

улијепо прил. добро, сложно. — Ми
смо са нашим коншијама вазда улијепо.
Ради и биди улијепо са људима.

угаравити се, умрљати се. — Уламино се,

улињати се, -ам се свр. 1. добити

угаравијо се, не би га, душе ми моје, рије

пролив, избацити жидак измет. — Напа

ка опрала.

улапсити се, улапсим се свр. бити
влажан, мокар, уквасити се. — Улапсијо
се ко пас кроз росу.

сла се говеда младе траве, па се улињала.

Нешто су се јањад улињала.

2. промијенити, обновити длаку. —
ЧИМ се КОЊИ ДОКОПаше сам паса, одмак се

уледити се, уледим се свр, лецнути
се, узнемирити се, тргнути се (обично
услијед нечега непријатног, неугодног). —

улињаше. Свако му се јање улињало, ево
види да немају длаке на грудима.

Уледик се кад виђок да су сватови окре

се. — Улисичијо се и мисли да ће извући

нули барјак наопачке.

теле из јалове краве.

улисичити се, -им се свр. улукавити
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улитати се, улитам се свр, добити

дан, запустити се. — Умаслачијо се, па

пролив. — Поједе, сиромак, масну цицва

око њега зунзају муе. Нешто си ми се
умаслачијо и наоблачијо. (Остала је прича

ру, па се ено улито до За врат.

улити, -им несвр. кудити, хулити, об

како се договорио муж са женом да свог

лајавати. — Ули она поган на сваког, а од
њега није могло остати ничије гнијездо,
што иж њега није дипијо и потоње јаје.

умаслаченог и удроњаног оца одведе у не
ку долину и тамо га остави док гости не

6. Заулити, изулиши, наулити.

улобуpити се, улобурим се свр. надо
јити се знојем, ознојити се. — Промије
ни, болан, ту кошуљчину, виш да се сва
улобуpила.

уловpити се, -им се свр. улијенити се,
постати тром. — Нешто се шаров уло
вријо и неће ни да лане.

оду. Кад га је син довео у једну долину,
отац га запита: „Шта ћеш то сине са
мном?“. Син га погледа, мало застаде и
кроз зубе процијeди: „Па, остани ту, док
Гости оду, видиш ли како си се умасла

чио, Бог тубио?“. Стари лисац се поново
осмјехну и рече: „Добро, сине, добро, са
мо немој ме остављати овако умаслачена
у овој долини. Знаш, ја сам још давно, ту

в. заловpити се, проловpити се.

остављo умаслаченог оца, но ме остави у

уловpица ж ленчуга. — Не рачунајти

ону другу долину, а тебе ће, ја се надам,
твој син остављати у ону трећу долину“,
сасвим тихо заврши и поче да се смије.

на ону уловpицу колико ни на лањски

снијег.

„Па зар ће и мене мој син...?“, некако
ултина ж број поена који припада
играчу кад последњи понесе карту у јед

дрхтаво изговори син. „Оће, сине, оће. То
све иде по реду, па што видиш на друго

ној руци (у игри фирцика). — Са ултином

је однијо осамдесет поната. Додај му де

ме, надај се на себе.“ Након тога син уз
викну: „Е кад је тако, онда идемо кући!“,

се(т) поната ултине.

улубити, улубим свp. изазвати уду
бљење ударом. — Укркачила кото про
онијег крша, па кад) дрепи, улуби га ко

да је од ластре.
улубурити се, улубурим се свp. скоре

па кад тамо дођоше, син убрзо припреми
воду, окупа оца, обрија га и пресвуче, та
ко да је старина освајала све присутне
својим старачким ликом.)

умасурити се, умасурим се свр. ума
стити се, умазати се, запрљати се. —

ти се, стврднути се, постати сух. —
Улубурили му се опанци и не море да иг
обује.

Умасуријо се ко удовац. Опери се кад има
воде, виш како си се умасуријо.

улупити се, улупим се свр. фиг. омр

умертечити, -им свр. омеђити, огра

шати, ослабити. — Секо читаво љето и
ено се улупијо ко да није ни слане воде
пијо.

ничити, обиљежити. — Ове међе умерте
чили су стари људи прије стотину година.

уљев м пљусак (о киши). — Пао је ве

истући, „одбити“ месо од кости. — Ако
те уватим, умесићу те, зијанћеру један!

лики уљев.

умесити, умесим свр. фиг. изударати,

умамурити, -им свр. удесити, уреди

уметак м који се уметнуо на добру

ти, дотјерати (обично кућу). — Умаму
рила кућу, па јој цапти.

расу, расан. — Има ждријепца, прави је
уметак.

уман, -мна, -мно који је благ, топао

уметати, умећем несвр. скидати пље

(о клими). — Шћерај овце око ријеке, до
ље је умно и топло.

ву са жита при развијању. — Како то
умећеш, зар не видиш да трина оста у жи

6. умина, умнина.

умаслачити се, умаслачим се свр.
умастити се, упрљати се, бити неуре

ту. Стави врећу на главу и поче да умеће.
умилница ж умиљата, омиљена жен
ска особа. — Не море онаку умилницу ни
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ко опањкати. Не могу ја бити за сваког
умилница.

унáвојице прил, около, уоколо, заво
јицом. — Ено неки људи иду унавојице.

умимогред прил. у пролазу, поред,

унакарадити, унакарадим свр. учини

пролазећи мимо. — Виђели смо се умимо
гред. Прошли смо умимогред.

ти накарадним, ружним, нагрдити, уна
казити. — Ударијо га неко у нос и унака

в. умимогрeдице.
умимогрeдице прил. в. умимогред.
умина ж умјерена и блага клима. —

радијо га. Свак себе унакаради.
унáмљерице прил, намјерно. — Најго
ре је кад се нешто унамљерице чини.

Вође је велика умина. У овој умини и во
да је слатка.

Унамљерице завадише људе.

унач, унча м унча, палац по ширини.

в. уман, умнина.

— У твом крмку има метар ширине и два

умир м помира, помирење, измирење.

унча.

— Били су у завађи, и кад дође до умира
ко да прогледаше. Оће ли међ њима икад

унáчинити се, -им се свp. стећи све
услове за рад и живот. — Направијо кућу

дој до умира?
умнина ж в. уман, умина.
умородавити се, умородавим се свр.

и уначинијо се, ко ико његов.

сморити се у раду, исцрпјети се, изгуби
ти снагу. — Умородавијо сам се орући са
слабијем воловима.

уневарке прил. 1. у невријеме, није у
прави час. — Уневарке сам посијо јечам.
Све та чоек ради уневарке.
2. без плана, по прилици, одока. —
Што се ради уневарке, мора бити килаво.

умртвогледити, -им свp. имати по

унеглетке прил. одока, по прилици. —

глед беживотан, тром, „угашен“, без

Отприје су просили ђевојку унеглетке.
Нема ништа унеглетке.

зрачка енергије. — Умртвогледијо и ника
ко да се поврати. Убило га стотину грдни
јег јада, па ено умртвогледијо ко сваки
покојни.
умуати се, -ам се свр. уцрвати се,
умухати се (о животињама). — Умyо се
коњ у садно, па не могу да га самарим.

Ено се и ови шиљег умуо у пуздру.
в. упљувати се.

умулвијати се, -ам се свр. улукавити
се, претворити се. — Умулвијала се она
поган и не проговара. Само га ти осмотри

како се умулвијо.
в. мулвијати.

умулити се, -им се свр. бити нераспо
ложен, љут, уозбиљити се, заћутати,
мргодно посматрати. — Умулијо се и
гледа ко млада првијег дана. Сијо међ љу
де и умулијо се. Умулијо се ко мула.
в. умусити се.

ункнути, ункнем свp. изгубити се из
видика, удаљити се (иза завијутка, у шу
ми и сл.). — Сватови ункнуше у шуму.
Сад) су ти јањад ункнула про брда.

унути, -ем несвр. баздјети, заудара
ти, испуштати непријатан мирис. — Ти
јана и јадана, па ово месо уне, Бог с то
бом! Нешто уне из избе!

уобло прил. обло. — Угучи јој уобло
једну гуку качамака. Нико не зна да сађе

де сијено уобло, ко он.
уоблутити се, уоблутим се свр. наду
ти се, уоблити се. — Појеле овце наку
траву, па се уоблутиле. Не једи дивљаке,
уоблутиће те.

уоблућен, -а, -о који је надувен,
уобљен. — Напасла се јањад у питомини,
па дошла уоблућена.

умусити се, умусим се свр. ућутати,
мргодно посматрати, заћутати, бити

уобручити, уобручим свp. ставити
обручеве (на нешто). — Уобручијо је ба

нерасположен. — Нешто се пољак умуси

дањ, не море бити боље.

јо, мора да је данас поијо слабу цицвару.

уордовити се, -им се свр. удебљати
се, угојити се. — Уордовијо се на туђој

в. умулиши се.

Из лексике Пиве (село Безује)

муци. Што си се уордовијо тако, пексине
један?

уотка ж увотка, овца стара три го
дине. — Немој, јадан, клати ту уотку, јазук
ти је.
в. уоткиња.

уоткиња ж в. у отка.

упађа ж паша у којој стока њушком
рови снијег и тражи траву да је пасе. —
Они су уштеђели велико сијено гонећи
браве у упађу.

упандpчити, упандpчим свр, држати
(нешто) право, уперити. — Упандpчијо
дрвезину и оће људима да проспе очи.
в. утандpчити.

y-пас прил. до паса. — Жито се дигло
y-пас. Пао је снијег у-пас.
упáћити, упаћим свр. уредити, дотје
рати, спремити, очистити. — Упаћила
је кућу, па сија. Воли она да све упаћи,

живљела мајци ка је нака.
упенџати, -ам свр. умотати, увезати,
завезати. — У пенџај товарнину око сама
ра да се тудај не вуче. Како си упенџала
ову упртицу, белају један!

упечобразити, -им несвр. гледати не
кога у лице без осјећања стида или кри
вице. — Упечобрезијо погани гибет, па
старом чоеку каже да лаже. Упечобразијо
и не стиди се колико му ни врсница.

упешкати, -ам свр, украсти, присво
јити. — Баста њему упешкати, ништа га
немој бранити.

упиждрити, -им свр, буљити, гледа
ти нетремице (у некога или нешто). —

Упиждријо у њу, па мисли да љевше нема
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упиљити, упиљим свр. в. упилити.
упис м фиг. слика. — Лијеп је ко упис.
То је упис од ђевојке.

уписан, -а, -о који је ишаран. — Док
бијаше жива баба, вазда смо за Васкрс
имали уписанијег јаја.

упитан, -а, -о који се свесрдно инте
ресује и пита о другима. — Упитан је за
сваког свога. То је један упитан дук, нек
је бог поживи мајци.

упити се, упијем се свр. бити обузет
наклоношћу према некоме и нечему. —
Упијо се у стари скоруп, и не море без
њега, па Бог. Упила се у књигу од малијег
ногу.

уплеaти, -ам свp. ићи, доћи гегајући
се, једва се догегати. — Е да би још десе
метара не бик мого уплeати.
6. Плеати.

уплекати се, -ам се свр, умијешати се
у нешто. — Уплеко се ђе му није мљесто.
в. усекати се.

упљешњивити се, -им се свр. поста
ти буђав, уплеснивити се. — Скоруп се

упљешњиви а у мљешину продре ваздук.
упљувати се, -ам се свр. в. умуати се.
упоганити се, -им се свр. обавити ве
лику нужду (обично о малој дјеци). —
Очисти бешику, ето се дијете упоганило.

упорожити, -им свр, везати једним
крајем ужета једног, а другим крајем
другог вола за рогове и тако их водити.
— Упорожи волове, са (д) ћу и ја дој. Уми
јеш ли упорожити ту белајну јунад?
в. заторожити, порожје.

упремасе прил. наспрам, према, на

в. пиждрити.

премасе, један наспрам другога. — Поглај
упремасе да ми ђе не видиш говеда. Пита

упилити, упилим свр. жуљати, иза

смо се упремасе.

куда љуцка нога гази.

звати тјелесни бол притиском. — Попу
шћи коњу предњи колан, млого га је упи
лијо,
в. упиљити.

упиљити, упиљим несвр. гледати не
прекидно у нешто, буљити. — Максе ота
ле, шта си упиљијо у ватру. Упиљијо у

жену и не трепће.

упричу прил. за истицање нечега
што се помиње као поука: за причу, у

причу. — Остала је упричу та њијова вели
ка љубав што се смрћу заврши. Свратише
у једну кућу да пију воде, па икту повaтa
ше, упричу им било.

упртица ж уже за ношење бремена.
— Обљеси упртицу, нек се мало сушне.
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упуздрити се, -им се свр. уцрвати се у
пуздру (о стоци мушког пола). — Упуздро

уриндати се, -ам се свр. угојити се. —
Уриндо се, не море уљећ на та врата.

се ови мали овнићак.

в. сриндати се (1).

упуљати се, -ам се свр. ипостати бу

уринути, -ем свр. убрзано лајати,

ђав, уплеснивити се. — Сијено се угријало

усрнути лајући. — Уринуше вашке, реко

и упуљало. Немој трпати брeково снопље,
упуљаће се.

свака ми длака стаде дупке.

в. упушљати се.

упушљати се, -ам се свр. в. упуљати

би смак је. Кад урину вашка према мени,

урметиновица ж хљеб, пита од куку
рузна брашна. — Сву зиму смо имали ур
МетиНОВИЦе.

Се..

*ч

урав м обрушена маса снијега, усов
која се сурвала низ стрмину. — Сручи се
урав низа страну и све сравни испред) се

урбван, -вна, -вно који је осоран, груб,
— Уровна чоека, о људи моји, људи!
Уровно је колико је тешко.

урок м зло које се „преноси“ ријечи

бе.
в. усов.

урда жукварено, згрудвано млијеко. —
Ну, нејли усути те урде пашчету, па нек
ЛОЧC.

ма, погледом, несрећа. — Само јој какав
урок море доћи главе. Уроку је само пу
шка равна. Предаће ти она вљештица
урок.

уруљак, -уљка м в. уривак.
урундовити се, урундовим се свр. уго

уpдати се, -ам се свр. згрушати се,
удрпити се, покварити се (о слатком
млијеку). — Немој, јадна, носити суд са
вареником око ватре е ће ти се вареника

јити се, постати дебео (обично о псу). —
Урундовило се пашче и неће ни да лане.

уручица ж оно што је уручено дјевој

уpдати,

в. проуpдати се.

уредити, уредим свр. уштројити, ка
стрирати, ујаловити. — Зови Жижа нек

ци при вјеридби (прстен, новац и сл.). —
Ка(д) смо испросили ђевојку, дали смо јој

уручицу и запјевали: „Ој ђевојко бљела
лица, / ево тебе уручица, / нек се чује, нек

Ти уреди шишака, он има лаку и прелаку
руку.

се зна, / да си данас вљерена.“
усавардачити се, усавардачим се свр.

уривак, уривка м дио ужета, искида
но уже. — Опасо се накијем уривком, па
ИЗГледа ко помаман.

стајати усправно на једном мјесту, ус
правити се. — Усавардачило се нако че
љаде на врбрда и ћуби има више од уре.

6. суривак, уруљак.

усаксијан, -а, -о који је утабан, урав
уpивас, -та, -то кји је сивопепељаст,
боје сиједе длаке. — Протутње нечије
уpивасто кљусе. Обуко наку уривасту ва

нен, углачан. — Одавле па све до Зукве
пут је усаксијан.

усаксијанити, усаксијаним свр. ута

њелчину.

уpијевити, уријевим свр. убрзано за
лајати, лајати уз режање. — Уријевиле
вашке и не престају.
в. ријевити.

банати, уравнити, углачати. — Испрет
куће све је усаксијанијо, руке му се позла
тиле. Пртина се смрзла и усаксијанила.

усалемпити се, -им се свр. међусобно
се

спојити,

прионути,

слијепити

се

уpијепити се, уријепим се свр. залије

(обично суво и влажно). — Натурисмо си

тити се, прионути, спојити се са рије
пом. — Прође крос ковражину и ва(с) се
уpијепи.

рово жито да вршемо, па се сва вршеница

уpиљати се, -ам се свр. ући, увући се.
— Уриљај се у кућу, безобразниче један!

увенуло. — Киша није падала одавно и од

усалемпи, неће од ње бити ни ручка.
усалутак, -тка м оно што је усахло,
жита нема ништа до усалутка.

Из лексике Пиве (село Безује)

усамопрдити се, -им се свр. 1. уобра
зити се, бити довољан себи, загледати

се у се, занијети се собом. — Усамопрди
ла се она рђица, а не зна ни нос отријети.
2. збунити се, смести се, помести се.

усмуцати се, усмуцам се несвр. крет
ти се у већем броју и на одређеном про
стору, покретати се мотрећи около, уз
мувати се. — Усмуцала се жандамерија,
траг јој се утро.

— Чим нас је видијо, одмак се усамопрди
јо.
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усбв ж обрушена маса снијега, лави
на, усовиште. — Таман ми полијегали,

в. усампрдити се.

ка(д) се усов сручи поре(д) стаје.
6. урав, усовиште.

усампрдити се, -им се свр. в. усамопр
дити се.

усапуњати се, -ам се свр. фиг. озноји
ти се, бити јако обливен знојем. — Наја
рачијо коња а он се у бијелу пљену усапу

усбван, -вна, -вно који је са добрим
особинама наслијеђеним од предака, соје
вит. — Усовни су то људи, јадан. Њиове
овце усовније су од ичији г.

усекати се, -ам се свр. ући без извиње

усовиште с в. усов.
усовље, -а, -о који је са одликама ви

ња, умијешати се у нешто. — Вазда се
оно усека ђе му није мљесто.

ка. — Оженијо се од добре куће, па су им

њо.

6. уплекати се.

усијенити се, усијеним се свр. исуши
ти се и имати изглед сијена у стогу. —
Што не пластиш те откосе, виш да су се
усијенили.

усканути се, -нем се свр. в. уканути

соког квалитета наслијеђеног од преда
и ђеца усовљена.

усперак, -еркам ћошак од стеље сам
ара. — Ау, ево миши прогризли успрерак
o(д) самара!

успрдати се, -ам се свр. бити у недоу
мици, двоумити се између могућих рјеше
ња. — Дај смири се мало, шта си се ког ђа

Се..

вола успрдо.

усклисити, усклисим свр. обрадити
нешто у уздуженом облику, обузити,

успрнути, -ем свp. измислити, искон
струисати, пустити поспрдан глас. —

ушиљити. — Усклисијо навиљак до на
виљка, муа би слећела ш њиг.

усковpчити, -им свр. 1. закренути

Ништа се не љути, нијеси ти први коме су
успрнули оно што није истина. На овом
вакту успpнуће ти свашта.

што навише. — Усковpчијо шиљегу рого
ве, па му врови расту увисинке.

2. фиг. прецијенити се, не видјети од
себе другога, уобразити се. — Усковpчи
ла нос она гњидица, па неће ни помоз Бог.

ускопиштити се, ускопиштим се свр.
бити љут, гњеван, срдито се понашати.
— Шта му је, што се ускопиштијо јутрос“

ускркнути се, -нем се свр. згуснути
се, постати густ (о трави, житу, шуми
и сл.). — Ускркла се трава, не море се про
ћи. Озелењела и ускркла се горе, реко би
сиње море.

ускубет м који је мршав, недовољно
ухрањен, сув, осилав. — На оном ускубету
нема ни дека меса. Оће да коље нако јање,
то је мало, јадно, ускубет прави.

успрт, -а, -о који је стрмен, са успо
ном. — Успpто ви је ићи усту страну, но
ИДИТС ОКОЛО.

усркљај м оно што се одједном сpк
не, гутљај (о течности). — Немаше у ку
ћи ни усркљај млијека.

усрпити се, уcрпим се свр. пoвити се,
савити се у луку. — Жита се усpпила, тре
ба иг одмак жњети. Смршо је и усpпијо
Се..

устаклити, устаклим свр. 1. ставити
стакло, застаклити. — Устакли ми ову
слику, па ћу ти исплeсти најљевше бље
ЧВе.

2. добити сјај у очима. — Устаклијо
очима, буљи у њу и топи се ко снијег на
Југовини.
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3. усјектати тарући (нешто). —
Устаклила прозоре, море се на њ огледа
ТИ.

усталац м прегалац, раноранилац, ра
дан човјек. — Вазда је он бијо усталац.
Диго се они усталац прије зоре.

усталачан, -чна, -чно који је радан,
прегалац, раноранилац. — Вође мора чоек
бити усталачан, ако мисли да живи. Тог

усталачног створа никад није пијевац за
теко у аљинама.

2. поспремити, уздигнути, средити
(обично по кући). — Чим устурим по кући,
доћи ћу да пластимо.
3. измислити, пустити какав поспр
дан глас. — Оно ће свашта устурити и за
мртве а не за живе.

4. дати најгори дио (нечега). — Они
су узели за себе најбољу шиљеж, а њој су
устурили шкарт.

П — се 1. усправити се, затурити се,
подићи главу навише, нагоре. — Устуријо
главу у небо а цријева му цврче од) гла

усталица ж она која је радна, заузи
мљива. — У пјесми: „Он усталац, она

ДИ.

усталица, / прије ране, но што зора сва

— Устурила му се кобила у намет и не мо

не.“

ре да се дигне.

2. искренути се на леђа, изврнути се.

устамббрити се, устамборим се свр.

усукати се, усучем се свр. 1. узмувати

усправити се, затурити се, подићи главу

се, мотати се којекуда, крстарити та

нагоре, навише. — Засијо у сто и устамбо

мо-амо. — Усукали се орлови а су осетили

ријо се.

стрв.

устан, -а, -о који је радан, вриједан,
усталачан. — Срећа је његова што се
оженијо устаном женом.

устегнути, устегнем свр. в. узмакну
ти.

2. усковитлати се, узмотати се (о
облацима). — Усукали су се облаци, мора
љуснути киша па Бог.

3. фиг. нагло омршати, ослабити. —
Обија пастуг за кобилчинама, па се усуко,
би реко није они.

устиђивати се, устиђујем се несвр.

усулити се, усулим се свр. предузети

имати осјећај стида, бити стидљив. —

Неће да једе но се устиђује. Устиђује се

нешто уз ризик, рескирати. — Добро си
се усулијо да пођеш на пут по оваком вре

ко да је у туђини.

мену.

устрамбуљати се, -ам се свр. устала

усургијати се, -ам се свр. 1. понаша

сати се, усковитлати се (о облацима, во
дама). — Облаци се устрамбуљали, ево
кише. Пива се устрамбуљала, па дошла ко

ти се са пуно треме, показати узнемире

ност. — Бијаше се нешто усургијо, па ни
ђе да нађе смире.
2. постати јако мршав, ослабити,

орање.

в. трамбуљати се.
устрижак, устришка м мјесто гдје је
овца посјечена при стрижи. — Уцрвала
се овца у устрижак. Остриго је сву јањад
и ниједно није са устришком.

устријељенка ж женска особа духо

смршати. — Усургијо се ко изорски во.
3. истегнути се, развући се, опружи
ти се, лећи испружен. — Усургијала се
змија на срет пута, има колико колац.

усценути се, усценем се свр. нагнути
се уназад, завалити се, забацити се. — У
столу се усценуо сердар, гледа у шувит и

вита, шаљива, довитљива, сналажљива.

наког ђавола претура у памети.

— Кака је она устријељенка, стријела је
устријелила.

yćáјити, уĆајим свр. учинити сјајним.
— Добро си усаијо и окалајисо кото.
в. уĆактати, уĆактијати.
yćaктати, -им свр, в. уĆајити.

устурити, -им свp. I 1. пребацити пре
ко главе (узду, оглав и сл.). — Устури му
оглав про главе и нека га.

yćaктијати, -ам свр. в. уĆајити.
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yćеверити, усеверим свр. осјеверити,

утамничити се, -им се свр. фиг. уса

преовладати сјевер (о времену). — Уćеве
pило је, неће бити кише. Кад) добро усе
вери, почећемо вријећи.
yćекиричити, -им несвр. гледати не

мити се. — Ево вако ти проводим ови

кога у лице и без имало стида понашати

дpчити.

се безочно. — Уćекиричила му жена и не
да му извезати. Неће да попушти, но усе
киричијо и ћера своје.
yćењáвити се, усењавим се свр. на

баксузни живот: утамничим се међ ова че
тири зида и туј дреждим.
утандpчити, утандpчим свр. в. упан
утарак, -арка мугарак. — Ако те пре
вегарим овијем утарком, све ће варнице
скакати око тебе.

јена. — А што си се тако усењавила, црна

утарáшити, утaрашим свр. газећи
утабанати, учепати (о снијегу). — Ута

друго?

рашијо сам торину и метно овцама.

трунити се трином, труњем од сува си

yćepáвити се, усеравим се свр. умаза

6. шарашити.

ти се сјером. — Стриго сам наку овчину и

утатулати, -ам свр. ући гегајући се. —

вас се уČеравијо и одлакавијо.
yćести се, убедем се свp. скаменити

Уморно, гладно, мокро, једва утатула у
кућу.

се, окаменити се, остати непокретан. —

Какав си усео се, ко ћеш! Она се усела
док је пала на те гране.

yćећи, уćечем свр. одсјећи. — Није он
кадар уĆећи ни тoвaр дрва.
утакмити, -им свр. поравнати, сло
жити у складном реду. — Утакмијо др
вљеник, реко би да га је кончијо.

в. шашулаши.

утва ж фиг. она која је лукава, преве
јана, искусна. — То је утва која ће се про
метнути у сто нити.

утeљижен, -a, -o 1. који је усмјерен по
жељи, послушан. — Људи су утељижени

и раде како им се заповиједа.

утакнути, утакнем свp. I увући, увр

2. који је ујармљен, ухваћен у јарам. —
Јесу ли ти волови утeљижени?

сти, удјенути (у нешто). — Ја не видим
утакнути конац у иглу, па са (д) кад би ми
оба ока издрла.
П — се умијешати се, посредовати. —
Не море она што се неће утакнути у при
чу, нако да јој језик окинеш.

јарам. — Утељижијо јунад, па им не да да
нути. Утељижијо волове и удара оног који
боље вуче.
2. фиг. навикнути некога на послу
шност. — Младо је лако утељижити, но ај

утактити, -им свр. радити по такту,
равномјерно, одмерено. — Утактила је, ре
ко би сваки јој је корак одмљерен. Кат
прича утакти, Боже благи.

угалагијати, -ам свр. 1. наоштрити,
набрусити тарући (брусом, белеђијом и
сл.). — Уталагија косу, па му носи ко бри

јећа бритва. Дај талагијај и ову моју косу.
2. уредити, уљепшати, уравнити. —
Уталагијо коња ко да ће ш њим у сватове.
в. талагијати.

утељижити, -им свр. 1. ухватити у

старо.

утетиљити, утетиљим несвр. гледати
широко отворених очију, избечити. —
Утетиљило дијете у змију, па је гледа ко у
каку џиџу.

утетичити се, -им се свр. обући се, до
тјерати се уредно и педантно. — Лијепо
га је виђети кад се утетичи и појаше на
зорног ђогина.
6. Заплешичиши се.

утетријебити, утетријебим свр. гледа

уталумити, утaлумим свр. умирити,
смирити, укротити, довести у ред (неко
га). — Дај уталуми га, па ти ево најбољег

ти отворених очију, нетремице, упиљи
ти, зурити. — Кад она пастувчина види

ОВНа.

сукњу, одмак утетријеби у њу.
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утетрчити, -им свp. ићи право, крета

pи Брајан утртежијо и занче на племенску

ти се обично једно за другим. — Утетрчи

воду.

ла нечија говеда и занкоше на локву.

се. — Чујаше се велика граја у Радојевој
кући и одједном се утишијаше.

утунути, утунем свр. угасити (о ва
три). — „Немој да се ватра утуне!“, рече
снаја свекрви. „У душмана се утунула“,
рече баба и жгарну у ватру.
утупити, -им свр. уобразити. — Кад

уток м 1. залазак (о сунцу). — До уто

он нешто утупи у главу, не мореш му то

в. тетрчити.

утишијати се, -ам се свр. утишати

ка сунца има колико најдуље товарнина.
2. спас, лијек. — Од његове болести
нема утока. Тражила је утока и под
Острогом.

утолити, утблим свр. 1. попустити,
умукнути, смањити се (о боловима). —
Попик неакав лијек, и одмак ми болови

ишћерати, па да ти је Бог отац.

утуpити се, -им се свр. представити
се лажном особом за коју се издаје, о ко
јој је ријеч. — Шут) туј, он се утуријо.
Утуријо се да је трговац, а није но најви
ши лупеж.

утолише.

утурање с гл. им. од утурати се. —
Утурање је, јадан, извикнуто отко постоји

2. отоплити, попустити хладноћа. —
Данас је добро утолило. Окрену југовина

свијета и вијека.

ућерезан, -зна, -зно који је уредан, ми

И одмак утоли.

утомен прил, тог трена, часа, баш
тада. — Ми нешто причасмо, кад утомен
наљегоше дуванџије.

ран, подесан. — Има ућерезну шћер, и нај
боље да је просимо. То је једно ућерезно
створење.

утонтати, -ам свр. увезати, уплести,

ућертити, -им свр. размјерити, одмје
pити. — Све сам ућертијо: рогове, бедpe

скрпити. — Ко је вако утонто упртицу, за

нице, вренђије, а сад) само да све споји

гранута га у њу тонтали.

МО КАКО ВаЉa.

6. тонштати.

в. ћертити.

утопалац, -ăлца м утопљеник. —
Ку{дј си потрчо, ко утопалац у воду? Кат
почне да пада град, одмак изађи на праг
от куће и узвикни: „О утопалче (изговори

име потоњег утопалца) враћај војску на
траг!“, врати се у кућу, затвори врата и

ућијати се, -ам се свр. 1. бити укуван.
— Месо се ућијало и упиштало, мртви би
га јео.

2. престати, ослабити, умукнути (о
вјетру). — Идите чим се вљетар ућија.
в. ућићати.

грат ће да престане.

утоталити, утоталим свp. ићи право,
кретати се један за другим. — Колона
војника утоталила и занче на вр брда.
утрачкати се, -ам се свр. упрљати се,
умазати се. — Што си тако утрачкала ђу
ду, црњела се?

ућићати, -ам свр. в. ућијати.
ућке узв. кози да иде. — Ућке, амо!
Ућке, јаро, ућке!

ућутумити, -им свр. в. уђугумити.
ућулумити се, -им се несвр. ућутати,
снуждити се, сневеселити се. — Има
неки ђаво, док је нако ућулумијо.

му

утрт, -a, -o 1. који је обучен, испракси
ран, кондиционо припремљен. — Ко не оре
са утртијем воловима, та не зна шта су

ућунути се, -ем се свр. добити непри
јатан мирис, усмрдјети се. — Слабо осо

муке и невоље.

лисмо месо, па се одма клето ућунуло.
в. ушћунути.

2. који је угажен, учепан, утабан. —
Сва је трава утрта од нечије стоке.
утртежити, утртежим свp. ићи без за
стоја. — Још се не бијаше свануло а ста

ућустечити, -им свp. I спутити пред
ње ноге коњу да не може бјежати. —
Ућустечи брњаша да куд не оде.
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II — се стајати на једном мјесту, би

ти непомичан. — Ућустечило се нечије
кљусе на сре гувна, ко да је свезано.
уцаклијати, -ам свр. 1 трљајући учи
нити сјајним, углачаним. — У цаклијала
прозоре, па бљеште. Природа јој уцакли
јала зубе, реко би да су бисери.
П — се сијати се, блистати, цаклити
се. — Монци се доћерали, уцаклијали, ко
и сваке неђеље, и одоше на сијело.
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учапорити, -им свр. размјерити, од
мјерити, узети праву мјеру. — Ко ви је
учапоријо јапију за кућу?
6. учатити.

учевизити, учевизим свр. 1. постати
јако мршав, веома омршати, ослабити.

— Учевизијо радећи, не би га мајка позна
Лa.

2. умукнути, ућутати. — Дошо му цр
ни петак, па и он учевизијо.
8. чевизиши.

в. уцаклити.

уцаклити, -им свр. в. уцаклијати.
уцегељати, -ам свр. причати које
шта, говорити брзо, џангризаво. — Уце
Гељо Тимотије, па прича и оно што ни ђа
волу не би на ум дошло.
в. цегељати.

уципити се, -им се свр. бити обучен у
уској одјећи. — По овој новој моди сва се
младеж уципила, сакрили велика мајко
Богородице.

уцицварити се, -им се свр. бити ухра
њен, бујан, обузет руменилом. — У цицва
ријо се стари Мимо, па ђе čеде снијег се
ИСПОД Њега ТОПИ.

уцмекати, уцмекам свр. фиг. убити.
— Уцмекаше чоека на правди Бога.

уцрворожити, уцрворожим свp. I ин
систирати тврдоглаво на нечему, затвр
доглавити. — Уцрворожијо они дереп јед

ученути, ученем свp. I пригњечити
(обично прст руке, ноге и др.). — Како
учену ногу, белају један?
И — се пригњечити се. — Помакни ру
ку испот плоче, ученућеш се. Ено се Ву
кан и јадан учено и грдом нагрдијо.

учетворити, учетвбрим свр. упрегну
ти два јарма волова да заједно вуку неки
тежак терет. — Учетвори волове и оће
ра звоно право цркви.

в. четворити.

учивтити, -им свp. ићи право, управи
ти. — Учивтијо пртином и занче на густи
јерну.

учин м урок. — Кому је учин учинијо
за паси га колац везали.

учињас, -та, -то који је складно напра
вљен, лијепо урађен. — Милош је вазда
имо учињасте опанке. Сва ју је јапија учи
њасто срезана.

учињен, учињена, -о који хоће да учи
Но те Исто и каже: ШТО више имаш, Мање

си свој чоек.
II — се уцрвати се у рогове. — Уцрво
рожијо се гаран и све врти главом ко да је
ПОМаман.

ни, помогне, предусрете. — Сви су они у
тој кући учињени, да ти се то не море
ОПИСаТИ.

учкопиљан м лукав, превејан, препре
ден човјек, домишљан. — Набиро се учко

учабулити, учабулим свp. имати неку
корист, уграбити нешто у последњем
тренутку. — Они бијагу увелике за
ручком и ја ти само учабулик накe огри
скć.

в. зачабулити.

учапити, -им свр. размјерити, одмје
pити, умјерити, узети мјеру. — Зна Лале

caćећ јапију и све учапити чап у чап.
в. учапорити.

пиљан ђевојака, ко међед зрелије круша
ка. Пуш тамо учкопиљана, та ће у сваке
НИТИ.

учмати, -ам несвр. 1. губити свјежи
ну, боју, сушити се (о биљкама). — Трава
је учмала на овој проклетој суши. Учма
лишће на замљерке.
2. губити снагу, слабити, мршавити.
— Ништа брже не учма од младости. Не

што ти јањад учмају.

Светозар Гаговић
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учугуљити, учугуљим свр. 1. стајати
скоро непомично, бити у вертикалном
положају. — Учугуљијо људима изнад

ноликом љуцком слотом. Сад би се он
ушапијо да прича са краљем.

главе и неће да се пошене.

стање збуњености, сметености (услијед
страха, какве неочекиване ситуације и
сл.). — Воде га џандари везана а он
ушачкинијо и само вљетри.

2. стрпати, озидати, наслагати како
било. — Учугуљијо навиљке ко ни себе ни
своме. Моро му се соргати они зид кад га
је нако учугуљијо.
6. ушчугуљити.

учукундрити, -им свр. управити, упе
pити (нешто). — Учукундријо у ме ра
чвасту кочину и поче да изводи његове

ђаволије.
в. учукундричити.

учукундричити, -им свр, в. учукун
дрити.

ушачкинити, ушачкиним свр. доћи у

ушећерити, -им свр. фиг. имати у
очима испуњен осјећај среће, задовољ
ства, радости. — Пригрлијо је, а она
ушећерила и не трепће.

ушипилити, -им свр. углавити у
жљеб, удубљење, урез. — Ушипилијо
штицу у штицу, реко би једна је.

ушипчити, -им свp. ићи право и без
застоја. — Ушипчијо про Јаворка исцик

уџгара ж мала кућа. — Паде велики
зоре.

снијег и сурва ми оно мало уџгаре.

уџилитати, -ам свр. брзо ући, умакну
ти (негдје). — Напале муе коње, па уџи
литише право у гору.

8. Џилитати.

уџимрити се, -им се свр. постати
тврдица, шкртица, бити велики штеди
ша. — Не мореш вљеровати колико се та

чоек уџимријо. Уџимрила се, па јој је жао
и јести.

уџблати се, уџблам се свр. обући
дроњке, иоле, поцијепану одјећу, обућу. —
Уџоло се без икаке преше.

уџбрати, уџбрам свр. доста умусти
млијека. — На овој ори бијаше уџорала

6. ушишатити.

ушицати се, -ам се свр. добити про
лив, избацити жидак измет. — Омpси
смо јањад по роси и одмак се ушицаше.
в. шицати.

ушишатити, -им свр. в. ушипчити.
ушкати, -ам свp. ставити биљег,
знак, обиљежити каквим знаком ухо (o
животињама). — Кад себе смо ми ушка
ли нашу шиљеж. Ушкали смо наше теле у
лијево уво.

ушколати, ушколам свр. научити не
кога, обучити, довести га у ред. — Њега
је ушколала невоља, па зна шта ваља а
шта не ваља. Ушколо је ону јунад, па ору

пуна два кабла варенике.
KO BCJIИКИ.

6. Џоати.

ушкурити, ушкурим свр. прикрајчи
уш ж 1. ваш, инсект паразит (на чо

ти, скоро потрошити, утрошити. — Још

вјеку). — Прљави, јадни, пуни уши, грота
иг виђет.
2. фиг. лош човјек. — То је уш о чоека.
Јади су кад једу уши испод опанка.

снијег пада на замљерке, а ми смо већ

ушаван, -вна, -вно који је уљудан,
пристојан, одмјерен, скромног понаша
ња. — Ушавна је та ђевојка, ко да је стари

јо крепо, јадо и ушљо.

Ла Па МЛaДИЛa.

ушкурили са сијеном.

ушљом који је вашљив. — Вазда је би
ушмољак, -бљка м онај који је мали
растом, ситан. — Пази колики је они
ушмољак, нема виши од овог буpила.

ушапити се, ушапим се свр. поредити

ушока ћити се, ушокаћим се свр, упр

се, ставити се у исти ред, изједначити

љати се, укаљати се, забрљати се. —

се. — Ушапијо се они богаљ да се рви са

Ушокаћијо се идући про њива.

Из лексике Пиве (село Безује)

уштва м и ж ситничар, рђица, слаб
човјек. — То је мртва уштва, која би те
продала за евово!

уштавити, уштавим свp. I привремено
ставити расад (купус, репу, дуван и сл.) у
припремљено земљиште, да ту остане
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цак, цак! Кад нешто прође поред нас, ми
смо само чули: цак, цак!

цакалин, -ина м пуцањ изазван удара
њем у жишку. — Наложили ватру, па уда
pили жишкама у цакалин. У пјесми: „Око
ватре скакуће, 1 а цакалин цакуће, 1 цака,

док се не посади. — Чим сам донијо купу
шњи расад, одмак сам га уштавијо.
II — се фиг. изгледати у лицу без про

цака, жишка пуца, / да ли ти се драги шту

мјена, наизглед не старити. — Уштавијо
се ђед, реко би млађи је но има пед годи

нити сјајним, глачати. — Мало пребри
ши срчу на прозорима, шта је цаклијаш.

На.

Цаклија пушку, ко да ће на смотру код го
уштукнути, -нем свр. уганути, ишча

шити, навити (о зглобу). — Уштукно сам
зглоб од лијеве ноге, крочити не могу.

уштунути, уштунем свр. 1. изгубити
свјежину, боју, осушити се (о биљкама).
— Уштунула су жита, нешто им није ођа.
2. обузити, сузити, ократити. — Ши
јо му капут, па му уштуно рукаве, очи му
испале. Млого си уштуно плас, дај то ма
ло ражђеди.
3. пригњечити дио тијела (обично

ца?“.

цаклијати, -ам несвр. I трљајући чи

сподара.

Н - се сијати се, блистати се од сја
ја. — Да јој није добро не би се нако ца
клијала.

цаклити се, цаклим се свр. сијати се,
бити сјајан. — Нешто се цакли порет пу
Ta.

цакнути, -нем свр. 1. мало напрсну
ти, прснути. — Ево стакло цакнуло од ве
ликог мраза.

2. испустити, одати звук, звекнути.

прст, ногу и др.). — Уштунук прс између

— Ко но цакну на прозор?

платица, сву кожу шљуштик.

ушћунути, -нем свр. в. ућунути се. —

цакум-пакум прил. сасвим, потпуно.
— Ненад је вазда имо цакум-пакум алат за

Ова пршу за ти је ушћунула, не море се за

рад. На њему бијаше све цакум-пакум но

ЛОЖИТИ.

ВО.

цангрија ж особа која је чандрљива,

ушчугуљити, ушчугуљим свр. в. учy

која много прича. — Ка{д) се закољoдaви
она цангрија, сва позелени од злоће.

гуљити.

цанцати, -ам свp. скапати од глади,

Ц

жеђи и сл. — Не однесе ништа за ужину,
па ће цанцати од) глади.

цапа узв. кози да стане. — Цапа вамо,
дабогда ниједна не вечала! Цапа јара, ца
цаварика ж кисјело млијеко од обра
не варенике. — У тој празној кући кад има
цаварике ко да има и цијеле варенике.

цавуњати, -ам несвр. лутати, ићи ко
јекуда. — Цавуња по читав дан без да
ишта стави на уста.

в. оцавуњати.

цагрија ж голомразица. — На овој ца
грији сва ми се крв следила.

па!

цар м (л. talus seu ostarsi tibiale) пет
ни ваљак, скочна кост (код папкара). —
Ево ти цар, па се царајте до миле воље.
Дај ми та цар, болан. (Петни ваљак има
шест страна, али због симетричности не
ких страна имају само четири назива, и

то: цар, добар, магарац и бака. „Царом“ се
зову двије дуже, наспрамне и симетричне

цак оном, подражавање гласа, звука,

стране, „баком“ друге двије, такође, на

шума и сл. — Чу ли ти како неко рече:

спрамне стране, знатно краће и несиме
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тричне; „добар“ означава испупчену, а
„магарац“ удубљену страну.)
в. царати се.

царати се, -ам се несвр. играти се

ценкати се, -ам се несвр. в. ценгати
Се..

цéпоња м назив за изузетно крупна
вола. — Лако му је орати кад има наке це

игре царом. — Ви се два клисајте, а ми ће

поње. У Јолова ЦСПОЊС ИМа ПСТ КВИНТаЛа.

мо се царати. Кад смо били мали, стално
смо се царали. (Играчи се царају тако што

церот м кувана борова маст, народни
лијек против реуме, убоја и сл. — Ето туј

један од играча баци цара увис, питајући:
„Шта је?“, а други погађа и изговара јед

има церове смоле и плаве карте па напра

ну од четрири стране цара. Ако цар падне

ви мало церота да привијем на ове клете
убоје.

на страну која се зове „бака“, онда онај
играч који је изговорио „бака“, стиче тај

цéцати, цешам несвр. радити напорне

назив и дужан је да преузме вођење игре

послове. — Откад је стала на своје ноге,
вазда је цецала и сегентала.

све док неки од играча не преузме његову

улогу на горе иписани начин.)

цецнути, -нем свp. тргнути нагло,

цćбати, цебам несвр. падати киша

енергично. — Цецну јако и прекиде уже.
Ко то тако цецну?

обилно, у млазевима, пљуштати. — Киша
је цебала читав боговетни дан.
в. исцебати, нацебати.

ње, подрхтавање нечега. — Кад дуну вље
трина, почеше да се цибају и савијају гра

6. цар.

цибати, -ам несвр. изазивати љуља

цегељалица м и ж особа која много
брзо прича, брбљивица. — Каже да млого

Не од Омара.

не прича, а она је највиша цегељалица у

цибнути, -нем свр. в. цибати.
цивар рl. t. ж мале саоне. — Натури
пуне циваре сијена, ćеде на врг и нис по

селу.

цегељати, -ам несвр. причати које
шта, говорити брзо, брбљати. — Кад он

в. цибнути.

вршицу се слиза право до котара.

почне цегељати, никад краја.
циганац, -нца м 1. мали коњ, коњи
в. зацегељати, исцегељати, уцегеља

ћак. — Коишан је они циганац, не море

ши.

НОСИТИ ВИШе ОД Педесет КИЛa.

цегељање с гл. им. од цегељати. —
Досмрђело ми је њијово цегељање.
цегељуша ж женска која много брбља,
брзо прича. — Сачувај ме Боже жене цеге
љуше. Све је то замутила она цегељуша.
цека ж врста, сој, пасмина. — Ама то
је иста цека људи. Не мож од оне цеке ни
шта друго ни очекивати.
в. чера.

цéљати, цељам несвр. покретати се у

лежишту без јаког трења и отпора до
дирних површина. — Окреће млин а он це
љали, цеља и никад да самеље Шаку Каве.

ценгати се, -ам се несвр. ценкати се,

погађати се, препирати се (око нечега).
— Ја сам истуријо цијену, па ако ој купи,
и немој се ценгати.
в. ценкати се.

2. фиг. особа загрижљива, заједљива,
свадљива, нетрпељива (обично млађа). —
На кога се метну они циганац, то нико

живи не море ишћилити.
циганити, -им несвр. дирати, изази
вати, загризати. — Немој, болан, цигани
ти, но да се љуцки договоримо. Нос те сто
врагова и не цигани!

циганлук м 1. оскудица, сиромаштво.
— У рату је владо циганлук на сваком кра
ју. Живи у циганлуку отко је помиљело.
2. особина онога који је заједљив, па
костан, неваљао. — Она је сва саздана од
циганлука.

цијепац, -пца м уско и дугачко парче
земље. — Има један цијепац и то му је сва
бабовина.

Из лексике Пиве (село Безује)

цију-вију узв. којим се исказује нечија
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цирикнути, циpикнем свр. в. циликну

несталност, превртљивост. — Зна Шуто

t{{tlf.

да се гиба циjу-вију! Тај умије цију-вију!

цицати, цицам несвр. палити, смуди
ти (о длаци). — Немој надносити изнад

циквати се, -ам се несвр. учествова
ти у игри циквања. — Да, немају шта дру
го радити, но се циквати у шклемпе. Ено

пламена, виш, јадо, да цицаш обрве.

се циквају и млате празну сламу. (Циква

шином јела (обично чорбе и сл.). — Накp
кај се ти цкваре и нек ти шија расте.

ти се значи погађати бројеве у игри у ко
јој два играча истовремено испруже прсте
и изговарају један од италијанских броје

ва: до (due), тре (tre), кватре (quattro), ци
кве (сinque), шије (šei), сето (sette), ото
(otto), нове (nove) и ријеч тути (tutti-cве),

па играч који, кад се саберу истовремено
испружени прсти оба играча, има збир ко
ји одговара броју што га је изговорио, по
стаје побједник.)

цикнути, цикнем свр. 1. прснути, на
прснути, напукнути. — Отко је пала има
велике болове у нози, мора да јој је кос
цикнула. Врешке даске, па на овој суши

цквара ж месни слој нахватан повр

6. Зацкварити се, нацкварити, сквара.

цкварав, -а, -о који је мастан. — Клао
браве за зимницу, па је вас цкварав.
цкланце, -цета с мало парче стакла,
дио стакла. — Купи ми једно цкланце за
ови прозор. Ево ти ово цкланце огледала.

цклен, цклена, цклено 1. који је ста
клен, од стакла. — Полако иде, ко да је
ЦКЛен.

2. који је сјајан, углачан. — Цклени су
јој прозори ко сунце.

цкло с стакло. — Ко је сломијо цкло
от ђедовије прозора, куку му га?

цикнуше.

цмиздрити, -им несвр. плакати тихо,
2. виснути, сијевнути, пробости,
штрецнути. — Цикно ми бол у ушима, не
могу дурати.

3. фиг. умријети. — У рату су млоги
цикнули преко ноћи. Цикно је та има дви
је године.

испрекидано уз јецај (обично дјеца и же

не). — Дај престани, шта туј цмиздриш!
Она је и милостива и жалостива, па цми
здри и кад не треба.
цоботати, цобоћем несвр. дрхтати од
хладноће. — Ите у кућу, шта ту цобоћете.

циликнути, циликнем свр. запјевати
пискавим гласом, разлећи се, одјекнути.
— У пјесми: „Кат циликнем, имам једну

ману, | стално мислим о моме драгану.“
в. циpикнути.

цинга ж сандучић од плеха за пушчану
муницију. — Ова цинга је отета од Тура
ка, још у Првом свљецком рату.
цип предметак за појачање уз цио,

цијели. — Ја сам га чекала цип цијели дан.
ципан в. цип. — Ципан-цип дан ćеди.
ципун м 1. писак у свирала. — Сврни
ми од овог јасена један ципун.
2. дио млина (поточара). — Ама, дођи
себе: ципун није цапун, но оно мљесто од
млина кроз које пролази брашно кад) се
жито мčje, č.

3. фиг. онај који воли да се гизда,

цокнути се, -нем, се свр. пољубити
се. — Сретоше се и цокнуше о оба образа.
в. цопити се.

цонтав, -а, -о који порамљује, храмље,
сакат. — Кад) се оженијо цонтавом же
ном сви су се погледивали, а сад му на њу
Завиде.

цöнтати, цонтам несвр. храмати. —
Укова коња и ено цонта, грота га виђети.
6. цотати.

цбњак, -њка м ништа, празно, палац
између кажипрста и великог прста. —
Добићеш цоњак, кад си таки.
цопити се, -им се свр. в. цокнути се.

цотаљ м онај који је сакат. — Немој
говорити чоеку да је цотаљ, сваког та не
воља море снаћи.

облачи по моди, кицош. — Доћеро се ци

6. цото.

пан и занче на сијело.

цбтати, цотам несвр. в. цонтати.
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цбто м в. цотаљ.
цоцаљ м момчић, момчуљак. — Чије

причам о њему: црно учи, црно ради, цр

ови цоцаљ? Синови су му велики цоцаљи.

црквати, -ам несвр. захватати неким
судом воду у мањим количинама. — Нема

црногуз м онај који је црне пути
(обично о дјеци у шаљивом тону). — Ува
ти ми оног црногуза, да му ја накујем ћу

мало воде у ублићу и ево црквам шкуделу

ТСК.

По Шкуделу.

црвоглав м лако увредљива мушка
особина. — Нико не зна како је манит они
црвоглав.

но слуша.

црнозврка ж дјевојчица живахна, по
кретљива, окретна као звpк. — Избечила
у ме црнозврка и не трепће.

црнојка ж дјевојка која живи у сиро

црвоглава ж женска особа лако увре
дљива. — Мани се црвоглаве док нијеси

маштву или тузи. — Оста након њега јед

добијо по врсници.

ледојки и црнојки!

црводерм онај који искоришћава дру
ге људе, користи њихов рад до исцрпље

црночапрам дјечак црне пути. — Ни
је, вала, нико други пребијо ногу пијевцу

ња. — Боље ти је скочити низ Караказан,
но бити у најму код онога црводера.

но црночапра.

црвoјeд м који је џангризав. — Како
неће прегрис језик она црвoједа.

црвољак, -бљка м ситан, мали, најни
жи степен неке величине. — Накувала
пуну калицу кумпијера, све они црвољци.

црвољити, -им несвр. ситнити, мpви
ти, сјецкати у комаде. — Не црвољи та
љеб, Бок с тобом.

на црнојка и јадојка. Не гpијешите душу о

цукати, -ам несвр. 1. ударати, лупа
ти, производити кратке оштре звукове.
— Неко цука на прозор. Немој цукати кат
чељад спавају.
2. лучити јагњад од оваца узвикујући:
„Цуке!“, киткати. — Кад ђед Машан ста

не на стругу, па почне цукати, јањад се
излуче и оду право у котац.

цуке узв. јагњету да иде. — Цике ма

црвoреп м онај који је лако увредљив,
раздражљив, пргав, — Максе отале црво

ло, цуке! Цике враголане један!

репу док нијеси добијо оно што тражиш!
Нећу да чорбам са црворепом, па нек се

бом или на себи (нешто), вући. — Има
једно одијело и цуља га годинама.
цурак, -рка м капљице које се стижу
и чине један млаз. — Лије велика киша,

крепа.

црворепа ж она која је осјетљива,
раздражљива. — Пуш, па нека црворепа
прича шта јој гођ на језик дође. У загоне
ци: Цијелога љета репа, па и она црворе

па. (Кад је ко нервозан и још нејак, па је
сав рад у току љета пао на њега.)
цријевоња монај који је спор, који се

цуљати, цуљам несвр. носити са со

све цурак до цурка.

цуцати, цуцам несвр. Љуљати, њиха
ти, успављивати дијете. — Баба цуца
унука и пљевуши му: Цуцу миле кобиле,
товар соли носиле.

вуче као цријево, млитaв. — Надуо се
цријевоња ко цријево на жару. У, Милуша
и јадуша, ево они цријевоња јопет начи
нијо дијете!

Ч

цркљив, -а, -о који је осјетљив, бри
жан, осјећајан. — То је цркљиво створе
ње за сваким својим.

црно прил. слабо, рђаво, никако. —
Ове године црно је родило. А шта да ти

чавалаша ж игла за шивење самара,

самаруша. — Забоди чавалушу у клувко и
нска је. Прошиј стељу том чавалушом,
ето се сва распала.

Из лексике Пиве (село Безује)

чавељати, -ам несвр. брзо и живахно
говорити, причати. — Чавељале су дан и

ној и јопет им је мало.
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ни, е ћеш рађати чакарасту ђецу, а она све
у мој инат обрну супротно, па видер како
нам је свако дијете чакарасто!

6. Зачавељати, очавељати.

в. ишчакарити, чокарас.

чавpк м дјечија играчка, звpк, зујали

чакљунити, чакљуним несвр. брбља

ца. — Назубијо чаврк, па га растеже и ш
њим пуше, пуно ђаво у њ!

ти, причати којешта. — Ви чакљуните, а
ја одок на спавање.

чагељати, -ам несвр. брзо и живахно

чакмечити, -им несвр. говорити бе

причати. — Млого чагељате за ваше годи

смислице, којештарије, брбљати. — Чак

нс.

маче о свему и свачему.

чагељуша ж она која много прича. —
Шта ти чагља она чагсљуша?

чагљати, -ам несвр. причати брзо и
живахно. — Воле оне да чагљају, па нека

в. дочакмачити, ишчакмачити, чак
мити.

чакмити, чакмим несвр. в. чакмачи
ти. — Чакми, клета, не улијеже.

иг.

чактарати, -ам несвр. 1. звечати, ода

в, дочагљати, пречагљати.

чагљив, -а, -о онај који је причљив,
досадан у причању. — Чагљиве жене забо
ра!

чађа ж стара пушка. — У нашем селу
скоро свака кућа има чађу. Потпраши иг

чађом и они побљегоше.
чазбен, -а, -о који је добар домаћин,

вати звеку, оглашавати се звеком. — Чу

јеш ли ми овце да чактарају? Некад су на
шом планином чактарали велики буљуци,
a ca(д) се не чује ни чакалица.
2. фиг. лупешати, причати у празно.
— Ама, шта оно чактара, виђели је грдни
јади!
в. ишчактарати се.

дочеклија. — Она је чазбена ко иједна

чактаруша ж женска особа која мно

друга.
чајанисати, -шем несвр. издржава

го прича. — Само ти то испричај пред

ти, трпјети, подносити. — Како чајани
шеш са толикијем малом, ако Бога знаш?

знати шта си реко.

чајати, -ам несвр. патити, очајава
ти, брижити, слабити. — Питали су шта

јој је, а она је и даље чајала све док није
дук испуштила.

в. ишчајати.

чајати, -čм несвр. закаснити, касни
ти, не стизати на вријеме, доцнити. —

Сачекајте ме, нећу ја дуго чајати.
6. Зачајати.

оном чактарушом, па ће сутра све село
чалага ж (обично у множини) кад се
што у висину диже (као чекpк или у игри
кад човјек зајаше на човјека). — Ај да се
играмо чалага! (Играчалаге изводи се та
ко што један играч зајаши на леђа другог
играча, подигне руку увис, испружи један
од прстију и изговара: „Ала, ала, алаге, 1
вргоше ме чалаге, / или ач, или буљукач, /
или копље, или штица, / или мала

чајисати, -шем несвр. живјети. — О
Чедо, не чајисо дабогда!
чакалица м фиг. брбљивица, причали
ца. — Прича она чакалица, не улијеже.

батурица“, а други (појахани играч) пога

Ожени се наком чакалицом, заглуши чи

ца.

ТаBO CCJIO.

чакарас, -та, -то који има разнобојне
очи. — Узалуд сам вико мојој жени: жено,
кад стављаш љеб у ватру не разгрћи жар

десно и лијево, но само према једној стра

ђа који је прст пружен и, ако погоди, тада
играчи измјењују улоге.)
в. ач, батурица, буљукач, копље, шти

чалакнути, чалакнем свр. појести на
брзину, с ногу. — Наиђоше комити и не
што чалакнуше на брзину.

чаландpка ж она која лута, тумара,
иде којекуда. — Не море чаландpка наћ
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смире свом животу, но стално луња од не
мила до недрага.

чандрљати, -ам несвр. 1. стругати,
скидати нешто са неке површине. — Не

чаланисати се, -шем се несвр. 1. има

ки ђаво је сву ноћ чандрљо по тавану.
2. причати, брбљати, говорити које

ти користи, извлачити корист, вајдиса
ти се. — Мало смо се чаланисали убљени

цама, што и г) гром спржи. Нијесмо се од

шта. — Влере ти немој чандрљати, о дај

жита чаланисали, но га град оби и нагрди.

мало умукни.
3. пластити по каменитом земљи

2. снаћи се. — На вријеме се он чала
нисо, па приђе јачем. Не умије свак да се

јем чалијама, и једва упластила два-три

чаланише, говно пaće.

шту. — Чандрљала сам од јутрос по они
На ВИЉКа.

чаланкураж она која се бестидно по

чáнтра ж 1. кожна дресивача, кеса за

наша, безочна, порочна. — Е кака је она
чаланкура за море се станула. Превариће

кресиво (чакмак, труд и кремењачу). —
Стави чакмак у чантру е ћеш га тако неђе
затурити. Нудер ми тучантру, оћак да за

га она чаланкура, попази што ти кажем.

чалапати, -ам несвр. кидати, цијепа
ти, тргати, комадати. — Ево ти нож, па
изрежи то месо, шта га чалапаш зубима?
Гладна ђеца, па чалапају љеб, би реко су

ПаЛИМ.

2. кожни пуњач (шаржер) гдје се
стављају меци. — Имам пуну чантру ви
шека за карабин.

иг миши стругали.

чантрати се, -ам се несвр. пети се,

в. рашчалапати.

чалија ж земљиште танко, кршеви
то, одрто. — Читав дан сам пластила у

пентрати се. — Чантра се по кршима ко
КОЗа.

чанчара ж долиница (округла као ча

чалијама, док ме јад јаду убијо.

чалучити, -им несвр. доводити у ред,
усавршавати, поправљати, дотјеривати.
— Ми смо прошли рано кроз Макро, а
Миро увелико чалучаше коња.

чамколити, -им несвр. полако јести,
грицкати (о стоци). — Пушти овце нека

нак). — Ено се заврнула локва у Пајовој
чанчари.

чап, чапа м мјера за подударност (не
чега). — Подудари ми се поклопац са де
бетом у чап. Обручеви на каци пасују чап
у чап.
6. Чашити.

мало чамколе, док има росе.
8. чамлити.

чамлити, -им несвр. чамколити.
чамлица ж травчица, најмањи сте
пен величине за траву. — Све спржи су
ша, не оста, вала, ниједна чамлица.
8. чамчица.

чапати, -ам несвр. в. чампати (1).
чапити, -им несвр. мјерити, размјера
ти (о грађи за кућу и сл.). — Од јуче чапи
јапију за стају и никако да је упасује.
в. чап. чапорити.

чапљускати, -ам несвр. причати које

чампара м ланчић на узди којим се
подвезују коњске жваље. — Притегни зе
кану чампару, па ће мање скакати.

шта, брбљати. — За име Божије, преста
ни више чапљускати.

в. ишчапљускати, начапљускати.

чампати, -ам несвр. 1. грабити, узи
мати на брзину. — Чампа за себе и не
окреће се на друге.
2. махати, млатарати

рукама

(обично при говору). — Не умије прогово
pити, што све неће рукама чампати.
6. чашити.

чамчица ж в. чамлица.

чапор мостатак од неке цјелине, дје
лић нечега. — Оćече пола прста и сад
упандpчијо они чапор. Набасак босом но
гом на чапор од) дрвета.
в. чашорак.

чапорак, -брка м в. чапор.
чапорити, -им несвр. в. чатити.

Из лексике Пиве (село Безује)

чапрогузаљ м мршав мушкарац. —
Нема на оном чапрогузаљу меса ко да је
сушен на веригама.

чáпромуд м мршав мушкарац. — Ко
би реко да ће они чапромуд накотрљати
нолику ђецу.
в. чатром удаљ.
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чевизити, чевизим несвр. 1. бити све
мршавији, слабији. — Чевизи и нестаје,
неће се имати шта од њега укопати.
2. ћутати, мучати. — Дошо му накав
НеЛОК И СВС НеКЦТО ЧСВИЗИ.

в. учевизити.

чевра ж шарена марама за косу. — У

чапромудаљ м в. чатромуд.

пјесми: „Лице моје чевра крије, 1 све због

чапроногаљ м онај који је у ногама

очи гаравије, 1 очи црне и зелене, И у дра

мршав. — Брз је чапроногаљ, ни срна му
није равна.

чарагати, -ам несвр. џарати, разгр
тати жар у ватри. — Не чарагај у ватру,

ка(д) тако лијепо гори.
чараге ж (обично у множини) прње,
старудија. — Нема у тој празној кући ни
шта но неаквијек чарага.

чарапуша ж женска малог раста. —

гана и у мене.“

чеврљати, -ам несвр. причати, разго
варати о којечему. — Дај једном преста
ни, шта све чеврљаш, чеврљала манита.

в. рашчеврљати (II).

чегртати, -ам несвр. 1. шкрипати,
пуцкетати, производити узастопне зву
кове. — Неко узо пржун, неко шерпу, неко
ово, неко оно, па скупно чегртају и плаше

Нолики чоек узе ону јадну чарапушу, е

КОЊС.

нема му испот пазуа.

2. много причати, брбљати. — Не че
гртај толиком амана ти. Шта чегрташ уста
ти се скаменила, ко ће.

часприје прил. кад прије. — Часприје
узора њиву. Ти часприје отуда но одуда.

чачконосаљ м онај који стално

чек узв. са значењем стани, чекај, са

чачка, копа у нос. — Стално је наког ђаво

чекај. — Чек ме мало, имак нешто да ти
кажем! Ја му рекок чек, а он побљеже!

ла копо и чачко по носу, па га сад зову
ЧаЧКОНОСaЉ.

чек-почек узв. којим се изјављује сум

чвокати, -ам несвр. куцати, куцколи

ња у преурањено радовање, бригу и сл. —

ти, производити шумове. — Прије зоре
чвокала је киша по крову. Сијо на један
крш и чвокатојагом у њ.

чек-почек, па ћеш виђети! Чек-почек,
пријатељу!

в. чвокнути.

чвокнути, -нем свр. в. чвокати.
чвороглав м незгодан, задрт, ограни
чен, напрасит човјек. — Закукричијо чво
роглав, и ради како је њему ћев.

Немој ништа унапријед говорити, но

6. Стан-постан.

чекpкаши м (обично у множини)
опанци са више преплета. — Направила
сам чекркаше од) шпага, ваљају дуката.

чектало с 1. дрвена палица која удара

чврка жударац прстом одапетим од

у камену плочу млина поточара. — Нема

палца. — Окладили смо се у двадесет чвр
ка. Не ударај га чвркама у главу.

села без спрдаџије, колико ни млина беш

чвркати се, -ам се несвр. ударати пр

2. онај који много прича, брбљивац. —
Привали туј, чектало једно!

стом одапетим од палца. — Да им нијесу
тврде главе не би се чвркали.

чебрцнут, -а, -о који је мало поврије
ђен, огребан. — У рату је мало чебрцнут, а
ca(д) се прави велики мученик и рањеник.

чебрцнути, чебрцнем свр. огребати,
мало повриједити. — Оскочи каменчић и
мало га чебрцну.

ЧеKTaЛа.

челебрцнути, челебрцнем свр. поје
сти, презалогајити. — Челебрцнули смо
нешто с ногу и то нам је било све.
челопекм земљиште каменито, тан
ко, одрто. — Ништа нема горе но косити
у челопеку.
6. чОЛОüек.
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чемерати се, -ам се свр. добити балу,
забалити (једући чемерику). — Ево се јед
на шиљегвица чемерала, ђаво јој га изијо,
дабогда.

чéнити се, ченим се несвр. устезати
се, уздржавати се (од нечега). — Једи,
болан, шта се чениш, нијесмо ти јабана.
чепергуза ж она која је мала, ситна.
— Види ти оне чепергузе, нијесу јој ноге
дуже от чеперка.

чеперити се, чеперим се несвр. држа
ти се осионо, истицати се својим држа

ватре). — Не таркају огањ, виш да варни
це сикћу уш черјан!
черјен м в. черјан.

черужина ж 1. комад тканине, дро
њак, крпа, рита. — Обуко неакве черужи
не, све му вире гола кољена, сагоријо кад
је наки.
2. фиг. човјек који служи за све и сва
шта. — Нема, болан, ту чоека, то је черу
жина којом потиру куда су сплaчине про
суте.

Све се чепери, а не зна ништа, колико ни

черутати, -ам несвр. продирати у ду
бину нечега, копати, рити, дупсти. — Не
черутај љеб, но га режи с реда. Узе глави

свака тука.

цу купуса, па у њу поче черутати.

њем, правити се важан, шепурити се. —

чепрљак, -љкам дио нечега, парче. —
Оćеко прсте на руци и само му остали че
прљци. Баци та чепрљак тојаге.

чепрљџија монај који је ситничар. —
Чуо неакав чепрљџија да се говеда неће
раздвајати ако претури смолу из ува јед
нога у уво другога, па ено вади и тура го
ведима смолу, уста му се засмолила.

чера ж сродство, род, потомство. —
То је нарочита чера људи. Од каке је чере,
забога. Није то од нашке чере, ево да се
кладим под каул.
в. цека.

чеса зам. (ген. од шта) чега, што год.
— Чеса све нема у тој пуној кући.
честа ж мјесто гдје је шума густа и
честа. — У здравици: „Ово је слађано
винце, / домаћину свијетло лице, Л живље

ли, у здравље, Л душмани у грање, 1 у гу
стој чести, ђевојку срести.“
четворац, -рца м платно ткано у че
тири нити. — Мешчин је ово четворац.
Че четворац, увелико.

четворити, четворим несвр. упрезати
у јарам два пара волова. — Не могу да из

вуку корито, па ено оће да некако четворе
черек м 1. стегно, плеће меса од бра
ону јунад.
ва, кошет. — Кад смо дошли и мало се
в. учетворити.
одморили, донесе нам черек меса и сакси

јан љеба.

четворонитан, -тна, -тно који је у че
тири нити. — Ово је четворонитно сук

2. физички склоп, грађа, конструкци
ја. — Поглај твој, а поглај његов черек.

ниште, ако ме очи не варају.

Његове овце имају добар черек.
3. четвртина од рала земље. — Нема

ком. — На злој зими поједоше гладна го

ти он ни два черека земље.

веда четину и сва поцркаше.

четина ж грана од четинара са лисни

8. штиње.

черекли прид. непром, који је добре
конструкције, черека, крупан, развијен. —
Држе ти људи расан и черекли мал. Види

чечар, -ăра м густа шума, жбуње. —
У пјесми: „Жалим ти се горо мила, / здра

како му је шћер черекли.

гим сам се посвадила, / у чечаре, покрај

черембáке прил. побаучке, пузећи, гу
чећи се. — Доћи ћу да те видим, па макар

ишла черембаке. Черембаке је дошо на
причес.

черјан м черјен, дрвене облице поста
вљене изнад огњишта (као заштита од

пута, / на њега сам млого љута, / ал се на
дам боре вити, / чечар ће нас помирити.“
чечерав, -а, -о који је густ, бујан, на
честан. — Ови момак има дугу и чечера
ву косу, Боже благи!
в. чечурав.

Из лексике Пиве (село Безује)

чечур м онај који је мали, жгољав,
слабе грађе. — Лако ти је дријешити гаће
на онога чечура, ај испрси се на ме!

чечурав, -а, -о в. чечерав.
чешљарица ж она која чешља вуну. —
У пјесми: „Чешљајте ми чешљарице, Ј
убићу ви шарку коку, / и пљевчића без ре
пића, / биће и још стиме друге, И кад) се

чешља, кад се преде, И увијек су ноћи ду
6&

Ге.

чешомуд м погрд. онај који не воли да
ради, љенчина. — Неће чешумуд да мрд
не, но се опрућијо крај пријеклада.
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чичваљ м кромпир који је по размје
рама изнад просјечног. — Накопа онијек
чичваља, имају ко шака.

чичвољак, -бљка м мањи израштај
на кромпиру, прираслица. — Нема ниједан
кумпијер раван, но уза сваки има да ће по
један чичвољак.
в. чичворак.

чичворак, -брка м в. чичвољак.
чкаљати, -ам несвр. чачкати, чепрка
ти, копкати. — Не чкаљају ту рану, ране
те не нашле. Мичи прсте исноса, шта га
чкаљаш ко да су црви у њ.

чивтати се, -ам се несвр. бацакати

чкуљ, чкуља мушкопљени ован, пред

се, гицати се, ритати се. — Не прилази

водник, чактароноша. — У пјесми: „За

коњу, чивта се.

чактара мрка чкуља рани, / да ти овце од

чивтелија м онај који је злосрећан,
баксузли, кобан. — У пјесми: „Ој ђевојко

наудбе брани, / и нека га, нека води браве,
/ у напретку све за њим нек јаве.“

чивтелијо, / та се момак оженијо, / ожени

чмањак, -њка м 1. врста биљке чији

јо оће двије, | немој мислит једини је.“
чивуљица ж бубуљица. — Све му по

је плод сличан рибизли. — Неће бити на
одмет ако уберемо коју прегршчмањака.
2. мали рог, израслина уз рог. — Бље
које сврно чмањак, па иж њега линула
крв, би реко да је наклан.

образу изашле чивуљице.

чинкати, -ам несвр. глодати, чупка
ти. — Неће овце да пасу, но све нешто

чинкају. Немој чинкати ту кошчуpину.

в. брашњевац, руњавац, шмањак.
чобанија ж надокнада за рад чобана

в. Очинкати, чинКолити.

(најамнина). — Не до Бог никоме мо да

чинколити, -им несвр. в. чинкати.
чип, -а, -о који је ситан, мали, најма

рани вамилију чобанијом.
чобановати, -ујем несвр. бити чоба

њи степен величине (за нешто). — Ти му

нин. — Он је млого монково и чобаново.

зи трубосе, а ја ћу чипе овце. Овудијен је
трава млого чипа.

чипац, -пца м врста кратке, тврде,
вретенасте и густе траве. — Лако је ко
сити ђетелину, но окушај у чипац. Прип
ни коња у они чипац, има му да буца ко

чобановање с гл. им. од чобановати.

— Дојадило ми је чобановање, под старос
и јадос.

чова ж чоха. — На њему бијаше капут
ОТ ЧОВfe.

чóвити се, човим се несвр. држати

лико оће.

чипкати, -ам несвр. ситнити, мpви
ти, дробити, сјецкати у комаде. — Немој

се осионо, истицати се својим држањем,
правити се важан, шепурити се. — Чови
се она рђа, пас му траг гонијо.

тако чипкати та љеб, ето ти бритва, па
љуцки оцапари и једи колико ој.
чипоносаљ м онај који има мали нос.

питам но мој чоек. Чоек ми је послат у

— Причају да је њу просијо један чипоно
саљ, а она ода њ не би ни ногу отpла.

чито прил. налик, исти, сличан. —
Син је чито отац.

чоек, чоека м муж, супруг. — Ја се не
двомљеceчаре.

чоековати, -ујем несвр. живјети
људски, поносно, поштено. — У тој поро
дици вазда се чоековало. Не да рђани жи
ВЉСТИ НИ ЧОСКОВаTIИ.
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чокараж повећа шоља за бијелу кафу.
— Попијо сам пуну чокару варенике.
6. Ч0Њd.

чокарас, -та, -то в. чакарас.
чолав, -а, -о (л. valgus) који је са избо
ченим чланцима на великим прстима но

чорбати, -ам несвр. 1. јести, хранити
се. — Читаву зиму сам чорбо, више ми се
дојадило ćес за трпезу.
2. фиг. дијелити судбину, са неким
живјети. — Не до ми Бог ш њим зајед
нички чорбати.

ге. — У пјесми: „Да виш Риста чолавијек

чувадур, -урам онај који се чува, па

прста, / како краче у даљину скаче, И по

зи, негује. — Неће се та млого предријети
у раду, чувадур је то.

два копља и још стопе двије, | те итрине
рађало се није.“

в. чувoгуз.

чолопек м в. челопек.

чувогуз м в. чувадур.
чугурити се, чугурим се несвр. пома

чомљење с гл. им. од чомити.

чомити, -им несвр. 1. одвајати, ски

љати се, дјелимично се видјети (испод,

дати спољни омотач (комушину и сл.). —
Ја ћу брати, а ти чоми љешнике.

изнад, иза) нечега, надносити се, штрча

2. кидати, ломити на ситне дјелове.

ćеди ту и не чугури се.
чудо прил. 1. због чега, зашто, ради

— Немој чомити те гране од шљиве, гро
та ти је. Неће да одреже љеба, но наког
ђавола чоми и мрви.

ти. — Нешто се чугури на превији. При

чега. — Чудо иде нако изненада у Подго
рицу? Не знам чудо су се посвађали.

чомргажотеклина, чворуга, кврга. —

2. кад се указује на велики број, коли

Удари челом у довратник, па му једанак

чину или обим нечега, много, пуно. — Ви
ди које је чудо реоплана. Има чудо обла

скочи чомpга.
в. чомчула, чончула.

чомргав, -а, -о који је гукав, чворо
ват, квргав. — Чомргав је по ногама. Ова
јасика није чомргава.

Ка.

в. чудовеније.
чудовеније с в. чудо (2).
чујати, -ам несвр. поболијевати, има

чомpгуша ж она која је намрштена,
са скупљеним мишићима између вјеђа. —

ти болове. — Крава ми нешто кашље и
чуја, неко јој је грдило.

Беште ђецо ето чомpгуше. ВЉетар пуше
ето чомpгуше!

производити кратке и оштре шумове. —

чомчула ж в. чомpга.
чончула ж в. чомpга.
чбња ж в. чокара.
чоп, чопа, -о који је сакат. — Забоље
га нога наздраво и оста чоп.
8. Чошав.

чóпав, -а, -о в. чоп.

чукати, -ам несвр. куцати, куцкати,
Неко чука на врата, дај поглај!
чукљоног м онај који има дугачке но
ге, дугоног. — Најбржи је Бојов чукљоног.
в. чукљоногас.

чукљонога ж она која је дугих ногу. —
Види кака је она чукљонога, јадо мој!

чукљоногаљ м онај који има дугачке

чóпати, чопам несвр. храмати. — Ла
же кучка, није му ништа, но се улукавијо

ноге. — Има два сина, два чукљоногаља,
нека му иг Бог поживи.

Па ЧОПа.

чукљоногас, -та, -то в. чукљоног.
чукундpук м назив за некакву биљку
која расте по усјевима. — Уселијо се чу
кундpук у жито, па га освоји и умори.
чуљати, -ам несвр. брати, откидати,

чопкати, -ам несвр. откидати, чупка
ти, тргати. — Чопка траву рукама умље

сто да узме косу па је покоси.
в. чошлиши.

чоплити, -им несвр. в. чопкати. —
Шта чоплиш о тијег ребара, узми, болан,
О ТОГ СТCГНа.

чупати. — Цијели дан чуља коров голијем

рукама, ојадила се, ко е.
в. чуруљати (1).
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чумити, -им несвр. бити у самоћи, ча

џаврљати, -ам несвр. I причати које

мити. — Чумим сама поваздан међ ова че

шта. — Џаврљала, не џаврљала, исто ми

тири зида.

се вата. Приčеди ту и не џаврљај.

чупљежина ж травуљина почупана у
усјевима. — Изнијели смо и (з) жита два

П — се пентрати се, ићи кроз лоше
проходно земљиште. — Не џаврљајте се

нарамка чупљежине.

протије греда, е ћете се поломити.

чурук, прид. непром, који је сакат. —
Имам коња чурука. Па он је стар и чурук

ти, галамити. — Не џагарајте, стрико

џагарати, -ам несвр. 1. бучно прича

чоск.

спава. Скупила се младеж, па игра, пљева

чуруљати, -ам несвр. 1, брати, чупа
ти, откидати. — Наз двије чуруљамо
штир још од јутрос.

И Џагара.

2. продирати у дубину нечега, копати,
pити, дупсти. — Оћак да направим један

2. одавати звеку, оглашавати се зве
ком, лупати. — Не џагарајте тијем ламе
тинама, паса милети.
в. Заџагарати.

чанак, па ево чуруљам у ову дрвезину.

в. дочуpуљати, ишчуруљати, очуру
љати, чуљати.

џагати, -ам несвр. галамити. — Са
стале се жене потље толико времена, па

само неког врага џагају.

чус, чуста, -о који је складно обучен,
уредан, затегнут. — На њему је вазда све
чусто и чисто. Види како је чус, Бок га
поживијо ка је наки.

чучкати се, -ам се несвр. играти се
чучкања. — Чобани се поваздан чучкају.
Чучкати се или тринтати се једно је те

6. оџагати, џагљати, џакати, џанга
или.

џагљати, -ам несвр. в. иагати.
џаип монај који је изнурен. — Какав је
онај џаип, жалос од њега. Нема од њега
ништа, то је џаип мимо све џаипе.
6. аџаиш.

исто. (Играчи се чучкају каменчићима та
ко што их бацају увис, хватају, пребацују,
протурају кроз седам раличитих фаза

џакати, -ам несвр. в. цагати.
џалатати, -ам несвр. 1. разбацивати,

игре, и то: једно њак, двоњак, троњак,

растурaти. — Немој тако џалатати то си
јено, но лијепо узми љиљак по љиљак.
Ено нечија говеда џалатају плашће.

трумпа, облизак, коло и прометушу.
Играч који изведе без погрешке свих се

дам дјелова игре сматра се побједником.)
в. једно њак, двоњак, коло, облизак (2),
петакати се, прометуша, тинтати се

(1), троњак, трулипа (2).

2. трагајући откидати, одвајати, ко
мадати (о јелу). — Лијепо једи то месо,
шта га тако џалаташ, болан! Напали орло
ви на стрв, па џалатају.

џамала м и ж онај који је неуредан,
запуштен, дроњав. — У пјесми за коло:
„Нате, мате, ђавола, / кака игра џамала, /

|Џ

ДВадес,

ДеветНес,

Осам Нес,

седам Нес...

шес, пет, четири, три, / пољупте се ви, / да
видимо ми.“

џабалугџија м онај који бесплатно,
в. намалчина.

бадава долази до нечега. — Свуда има џа

балугџија, сине мој. Нећу ја да бидем џа

џамалчина м в. иамала.

балугџија.

џаврља ж (обично у множини) земљи

џангати, -ам несвр. 8. Џагати.
џандрљати, -ам несвр. 1. стругати,

ште каменито, неравно, врлетно. — Ве
лике су џаврље овудијен. Не море се прој

гребати, скидати нешто са неке површи
не. — Не џандрљај кашиком по празну ко

про овијег џаврља.

тлу, баксузе баксузни.
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2. причати, брбљати. — Бог му дао је

џидати се, -ам се

несвр. њихати се,

зик, а узо памет, па нека џандрља шта оће.

љуљати се, клатити се. — На Пиви је би

3. пластити по каменитом земљи

шту. — Није лако џандрљати по оном ка

јо жичани мос, па се џидо ко бабин зуб. У
пјесми: „Ови момак силно игра, / све се

мењару.

таван под њим џида.“

џáпати се, џапам се несвр. свађати

џизнути, џизнем свр. брзо се удаљи

се, препирати се. — Он је паметан чоек,
па неће да се џапа.

ти, отићи, побјећи. — Он је прије зоре
некуј џизно.

џапање с гл. им. од џапати. — Њијово

џилит м 1. мотка, палица, шипка и

шапање ми је про вр вра главе.
џаратати, -ам несвр. 1. разбацивати,

сл. — Рину вашка на њ, а он ти се довра

растурaти, разоргавати. — Пушти вола

ниса, па оману на њу џилитом и она по
бљеже.

потсијено, а он, јуначки сине, поче џара

2. фиг. висок, витак, стасит човјек. —

тати, реко би бијесан је.
2. разгарати, џарати у ватру. — Не

Ко ће се носити с ноликијем џилитом!
џилитати се, -ам се несвр. играти се,

мој џаратати у ватру кад) тако лијепо го

трчати, јурити. — Ја млим боље би било

ри.
да узмеш мотику за реп, но што се читав

6. иарати.

џарати, џарам несвр. в. царатати.
џардан м сир од првог млијека по јаг

дан џилиташ. Напали обади говеда, па се
џилитају, оће да се поломе.
6. ижџилитати се, наџилитати се,

њењу, тељењу и сл. — Уз јањење бијаше
нестало бијелог мрса, те ти ми намузи ку

одиилитати се, ражџилитати се, уџили

нуздре и усири џардана, па да видиш како

џилитуша ж1. кафа од јечма, прга. —
Ојли попити једну џилитушу? Нејли ис
пећ једну џилитушу, мртав сам уморан.
2. фиг. хитра и живахна женска. —

замичу залогаји.

в. цардати.
џардати, -ам несвр. правити сир џар

плаши се.

дан. — Дотужила ми сувотиња, па ево ма
ло џардам, не могу више сув љеб тући.
в. цардан.

Иде она џилитуша, не би је стиго да сам

џеверас, -та, -то који је ишаран пруга

ја. — Поуздо се да ће му џимрија посуди

ма сиве боје. — Бијаше ту једно џеверасто
јуне.

џевра ж женска која је својеглава, са
мовољна, тврдоглава (о старијој жен
ској). — Не да се, богами, џевра, но како је
њој драго. Џевра туђу чује, а своју смиру
је.
шевељати, -ам несвр. брбљати. —
Ка(д) спава, онда не џемеља. Она стално

на јајићаку.
џимрија м шкртица, тврдица, цици
ти мртво сто динара, па цоњак.

шиџара ж она која се кинђури, кити,
дотјерује. — Наџиџала џиџара сто џиџа.
У пјесми: „Срце моје вени, вени, / докле
гора озелени, /а кад гора озелени, /ти џи
џара дођи мени.“
џбвити, џовим несвр. стајати са осе
ћањем нелагодности, куњати. — Читав
дан је џовијо на главици.

НешТО Џемеља.

џога ж стара овца, крава, коза. —

џенев м велики снијег. — Не море чоек
да се одбрани од воликог џенева. Раније је

Смакнули смо све старе џоге и заранили

падо џенев до у врпаса.

младе и здраве овце.
6. ЏОгара.

џида ж права мотка, дрво (обично за
барјак, комињачу, жиоку и сл.). — У пје
сми: „То је момак танак ко но џида, /

швапске ланце са руку покида.“

џогара ж в. иога.
џоглан м онај који има доста година,
стар, матор. — Помамијо се стари џо

303

Из лексике Пиве (село Безује)

Глан, па задијева туђе жене. Изведи џогла

на исвршаја, виш да га коњи вуку.
џогрдан м рђав сир, скоруп, дуван и
сл. — Провај од овог џогрдана, баш је ли
јеп. Стави ђеци наког џогрдана и она све
то покраше.

џока ж стара обућа, одјећа, рита,
дроњак. — Навуко на се сто неакије џока.
6. Џокља.

џокља ж в. иока.

џола ж дроњак, рита, издерина. —
Тресе се од) студени у џолама и ено га

здрав ко дријен.

в. доџорати, заџорати, ижиорати,
наџорати, уџорати.

џбрање с гл. им. од џорати. — На до
број брчи, добро је и џорање.
џоса ж в. uомба (1).
џpкати, џркам несвр. 1. буцати, раз
бацивати, растурaти. — Најели се бако
ви, па џркају ледину.
2. цијепати, каишати. — Немој, бо
лан, да ми џркаш ту књигу.

в. ражџpкати.

џуана ж она која је ружна, неугледна.
— Наке џуане нијесам видијо пот капом

в. Заџолати, ижџолати се, наџолати

небеском.

џомба ж 1. земљиште неравно, јамо

је свијета, биће и џулупа. У канцеларија

лико, са пуно рупчага. — Не иди протијег
џомба, сломићеш се, јадо мој!
2. фиг. прождрљив, незасит (човјек,
животиња). — То је џомба од чоека. Ко
ће наранити онолику џомбу!

ма, јадан, ćеде паметни и учени људи, а

Се

џулуп м глуп, ограничен човјек. — Док

6. Џоса.

џомбас, -та, -то који је нераван, пун ја
мица и удолица, таласаст (о земљи). —
Зађи амо, џомбасто је тамо. Про Забрђа је
млого џомбасто.

не џулупи.

џулус м немир, свађа, потрес. — Они
су досле живљели ко два ока у глави, а

оскора међу њима завлада џулус.

џумбус м весеље праћено буком, пје
смом, узвицима. — Скупијо се бијели сви
јет, па пљева, игра, весели се, прави џум
бус. Таког џумбуса нијесам запамтила.

џупелег м џупа, сукња од вуне. — На
џомбати се, -ам се свр. 1. нестати,
пропасти, ишчезнути. — Куд) се они чо
ек џомба? Сад) сам је видијо и ко да се

њој бијаше сингави џупелег.
6. и упелета.

џупелета ж в. и утелег.
неђе џомба.
2. имати велики прохтјев за јелом,

бити прождрљив. — Џомбо се отко је
аперисан.

Ш

в. uомбосати се.

џомбосати се, -ам се несвр. в. иомба
tти се.

џомpгати, -ам несвр. говорити нера
зумљиво (обично страним језиком). —
Џомpга нешто, не би га ђаво разумијо.
в. Заџомpгати.

шавица ж гужва исплетена од прућа,
жице и сл. којом се везују осиоке са по

шивачом (при покривању кућа млаћеви
ном). — Најбоље су шавице од лозе пуза
вице. Ну, нејли направити коју шавицу.

џомpгање с гл. им. од џомpгати. — Ја

шаврљав, -а, -о који је сметен, несна

не разумијем твоје џомpгање, но ти при

лажљив, несталан, поводљив. — Не уздај

чај нашкијем језиком.
џбрати, џорам несвр. мусти доста
млијека. — Има велики буљук оваца и џо

се у шаврљава чоека колико ни у врбов

ра ко икад. Лако му је џорати, кад има

шакама, песницама. — Шакетали су га

двљеста муЗНИца.

док му нијесу одбили месо от кости.

КЛИН.

шакетати, -ам несвр. 1 ударати, тући
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П — се 1. зачикавати одмјеравајући

јете, понекад шарет ваља живота. А ми

„од шаке до лакта“. — Тек помиљело а

даде шарет оком, ја умукок.

ено се шакета. У, јадо, ђе си видијо да се

шаркати, -ам несвр. дирати, додири
вати, пипкати. — Не шаркај око пушке,
море рикнути. Ко шарка око змије, ујешће

женске шакетају?
2. ударати се шакама у груди (о жа
лости, болу и сл.). — Не шакетај се у пр
си, о јаду се своме не забавила.

шаламанути, шаламанем свр. укра
сти, узети крадом, присвојити. — Шала
мануће та из очију, а ево попази што ти
вељу. Не би та нешто шаламано, па кад би
му о тога живот висијо.

шандрцати, -ам несвр. шкрабати,
шарати, писати како било. — Ништа му
милије но шандрцати по туђијем књига
Ma.

шантати, -ам несвр. храмати, шепа

Га.

шатулас, -та, -то који је сметен, бле
сав. — Она је мешчи шатуласта. Гради се
да је шатуласта, а није.

шатулати се, -ам се несвр. ићи клате
ћи се, гегајући се, кретати се тамо-амо.

— Не шатулај, но иди ко и други људи.
шашољак, -бљка кромпир много си
тан. — Не стружи те шашољке, но иг ску
вај. Ситни ови шашољци, сваког би мого
провућ крос пушчану цијев.

швракас, -та, -то који је ћакнут, ша

ти. — Забољела га нога и ено шанта.

шантом онај који храмље. — Изгубијо
је ногу у борби на Јаворку, и сад га зову

шав, луцкаст. — Пушћи га нека прича
шта оће, он је швракас.

швракоглав м онај који је плиткоу

IIIа НТО.

ман. — Није она крива но швракоглав,

шанторог м који је сломио један рог,
са једним рогом (во, ован, јарац). — Боде
шанторог ђецу, е неће дуго нако му ја не
бидем жив.

в. шанторогас.

шврака му мозак попила.
в. швракоглавас.

швракоглава ж она која је плиткоум
на. — Ожени се и ојади наком швракогла
вом, Бог га нагрдијо ко е.

шанторога ж која је сломила један
рог (крава, овца, коза). — Напој шанторо

швракоглавас, -та, -то који је празно
глав, плитке и површне памети. — Није

гу, мртва је жедна.

он швракоглавас како се теби чини, но па
метнији од млогије тудијен.

шанторогас, -та, -то в. шанторог. —
Чи је та шанторогасти озимак?
шањом в. шанто.

швракомозгаљ м онај који је плитке
памети, малоуман. — Богме јој је и муж

шапотрити, -им несвр. причати ша
пућући, шапутати. — Вико иг не вико, а

неакав швракомозгаљ.

оне шапотре. Не ваља у друштву шапо

тамо-амо, клатити се. — Мора да је

трити.

Пљан, ДОК Нако Шевеља.

шевељати, -ам несвр. ићи крећући се

в. шапутрити.

шевељ-певељ м в. певељ-шевељ.

шапутрити, -им несвр. в. шапотри

шега ж 1. подметач испод седла. —

tти.

Даћу ти седло, само му је шега млого про
шаралица ж дрвени печат са шара

ма, поскурник. — Имали смо тисову шара
лицу и сагоре клета пете ованзиве.

в. поскурник.

шарет м покрет неким дијелом тије
ла (оком, руком и сл.) којим се скреће па
жња, даје миг, сигнал, знак. — Е, моје ди

ПаЛа.

2. шала. — Не ваља, болан, водити ше

гу са старијем људима.
3. тестера. — Дај наоштри ону шегу,
тупа је.

шегачити се, шегачим се несвр. изво

дити шалу, шалити се, комедијати. — Čе
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шешње-пешње с оно о чему се мисли
да је без вриједности. — Њијова шиљеж
су при нашијем најобичније шешње-пе

пиљевина. — Наложите мало од) те шего

ЦЊC.

тине, дако се ватра разгори.

шибекнути, шибекнем свр. узвикнути
псу „шибе!“. — Шибекни на пашче да се

шеледати се, -ам се несвр. клатити
се, гигати се, љуљати се. — Утврди они
колац, млого се шеледа. Ево се ђетету зуб

тудијен не вуче.

ШСЛеда.

ту шиватку.

шиватка жигла за шивење. — Дај му

шема ж оно што је оштећено, слабо

шивкати, -ам несвр. ударати прутом

употребљиво, дотрајало, за одбацивање.
— Ова буква је трула, нема од ње ништа

по стражњици, пипкати, батинати. —
Умукни, ђаво ти у језик, док те нијесу
шивкали. Шивкају људе, зла иг ура на

ДО Шеме. Шиљеж су ти сама шема.

шéнити се, шеним се несвр. бити по

lШЛа.

слушан, сервилан, покоран. — Он се вазда

шивкање с гл. им. од шивкати. — Ко

шенијо око власти, пасе га корито убило.
шепати, -ам несвр. 1. храмати, нара

је гој извико шивкање, траг му се по злу
помињo!

мљивати. — Ама све ми се нешто чини да

шивкогуз м онај који је шипкан, ба

она ђевојка шепа.
2. застајати, запињати у говору, ис
прекидано говорити, муцати. — Кат при

тинан по стражњици. — Није шивкогуза
опаметило шивкање, па се јопет дао у по

ча, стално шепа. Има једну шћер, па му

шиљкати, -ам несвр. шалити се на
туђ рачун, дирати, задијевати, пецкати.

ILICIIa.

шеpeиле прил. широм, ширином, ко
мотно. — Пуштијојањад по житима ше
peиле.

шеста ж калуп којим се обликује оно

што се прави (о сводовима за мостове,
волтове и др.). — Не море се, чоече, ради
ти без добријег шеста.

шестарити, шестарим несвр. кружи
ти. — Ваздуги дан су орлови шестарили,
мора да се нешто сигурало.

шетљати, -ам несвр. крпити оштеће
ну одјећу, обућу, уопште поправљати по
дерано, дотрајало. — Не зна, сирота, шта
ће, па ено шетља наке гаћетине.
6. Зашешиљатии.

шешина ж онај који не умије реално

да расуђује, који је глуп, својеглав, задрт.
— Дао паре некој шешини, па ту чуј, ту
види. Велика је то шешина.

шешнути, -нем свр, бити уздрман ду
шевним патњама и сметњама. — Дошла

је шешнута ђевојком, само је то вљешто
прикривала.

ганлуке.

— Шиљкају један другог, а не могу један
без другог.

шинда ж шиндра, дашчице којима се
прекрива кућа. — Прекријо је кућу шин
ДОМ ИМа Та Зема Н.

шипчити, -им несвр. ићи на дужи
пут, путовати. — Море он још да шипчи.
Нијесам ја кадар шипчити на далек пут,
Па КОМС СС ШИПЧИ НСКа ШИПЧИ.

широм-миром прил, широко, широм,
неометано. — Овце му бијагу запасале по
орницама широм-миром. Скинула са себе
робу, па се сунча широм-миром.

шиц узв. при тјерању говеда. — Шиц,
воко, шиц Шиц отале, вук ти чапру згу
лијо!
шицати, -ам несвр. имати пролив, из
бацивати жидак измет. — Поједе нешто,
па шица, мира нема. Ово дијете стално
ШИЦа.

в. ишицати, ушицати се.

шиша ж стара пушка. — На зиду му
бијаше обљешена шиша. Заметно шишу
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про рамена, па мисли да има раоник на

трбуку.
6.

и 1/10/Hoatia.

шишак, -ăка м 1. ждријебац. — Ну,
нећемо ли како уватити шишака.

2. фиг. младић бујан, снажан. — Заби
чијо они шишак, па неће ништа да ради.

— Из јаме допире некакав нејасан шкамут.
Чујеш ли ти накав шкамут?

шкамутати, шкамућем несвр. произ
водити мукле, дубоке, обично једнолике
гласове, скичати, штектати. — Нешто

нејасно шкамуће поре(д) саме шуме.
в. зашкамутати.

шишикати, -ам несвр. успављивати,

шкатула ж кутија. — Купи ми једну

њихати, љуљати мало дијете. — Ништа
је не шишикај, нек плаче.

шкатулу дувана. Ђе је шкaтула од вурми
на? У тој шкатули су кошчице.

шишљак, -ăка м шибик, густа шума.

шкевриjаж 1. псето од слабе пасми

— Не иди бос крос та шишљак, тудијер
има непоменица. Ако икако мореш неј ли

не. — Привуче се нечија шкеврија и поло

За ПаЛИТИ ОНИ ЊЕНИЦИЈЕ,а К.

ка оно мало сурутке искорита.

2. фиг. рђава врста људи. — Не вљеруј

шишман монај који је крупан, велики,
добро развијен. — Има он два сина, два

оној шкеврији, па да се заклиње испот ко
ла свете Богородице.

шишмана, нека су му живи и здрави. Узе

шкéрити, шкерим несвр. гледати по
лузатворених очију. — Немој, јадна, шке
pити кат причаш са људима. И отац му је

ше у гарду све оне шишмане.

шишњача ж. стара пушка. — Не др
жим ја ову шишњачу због дилилука, но да
браним себе и свој кутњи праг.

нако шкеријо.
6. Зашкериши.

6. 1441/1440.

шиштањ, -шња м 1. шум (воде при
току, јела приликом кувања и сл.). — Чу
јем ја неки шиштањ, погледам, кад оно ис
бадња шикља расо. Из народне пјесме

шкикнути, -нем несвр. имати про
хтјев за нешто, жудјети за нечим, не
ким. — Шкикнула му гузица на младу ја
њетину, е нек се испрди ко коњ.

шклантати, шкланћем несвр. клати

„Прикупљање војске“: „... Стаде шиштањ
на ражањ волова, / стаде кркањ у казан

волова, / па потачу пање под пециво, / па
ње стичу, пецива примичу, / коци крче, а
пецива цврче, ја око њих соколови трче.“
2. испрекидано шиштање змије. — На
шиштањ змије скрајнусмо се од гомиле.

шиштати, -им несвр. производити

ти се, гигаши се, љуљати се. — Заглави
ступце од) саона, сваки шкланће.

шклапити, -им свр. 1. ударити, оши
нути. — Само сам га мало шклапијо, а он
поче да цмиздри.

2. фиг. појести нешто на брзину. —
Шклапијо је неколика залогаја остојке.
Узмите и шклапите од) тог салвевка.

шумове.

a) о води и другим течностима. —
Шишти вода из литије и не престаје.
б) о људима кад говоре једноличним
тоном. — Неће да прича ко чоек, но само

неког ђавола мумља и шишти. Наљутијо
се на жену, па около шишти а пред њом

не смије ни да шклапне.
в) о птицама, змијама и сл. — Склепу
тале се орлушине на стрв, черупају га и
шиште. Змија шишти из зида.

шкамут м нејасно брујање поједи
начног или већег броја гласова, мумљање.

шклапусати, -ам несвр. брбљати,
причати којешта. — Најгоре је кад иксан
нема мљере, но шклапуса којешта. Шкла
пуса да ће се од камена правити свила, да
ће се рађатијањад са црвеном или плавом
длаком, да ће бити ово и оно, нос га белај
тамо!

в. клапусати.

шклапчина ж онај који брбља, који
много прича. — Затвори та твоја уста,
шклапчино једна!
в. Клаичина.
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шкрлетак, -тка м дио неке цјелине,

шклемна ж ударац прстом по уху. —
Ја сам добијо окладу, па сагни главу да ти

парче, остатак од цјелине. — Ништа не

одбијем шклемпу.

могу заложити на ове шкрлетке зуба. Не

шклемпати се, -ам се несвр. ударати
кажипрстом по уху. — Ено се паметња
ковићи шклемпају. Нијесам ја манит да се
IIIКЛе МПаМ.

шкогрљати, -ам несвр. грепсти, па
рати површином нечега, стругати. — Ма
шта оно шкогрља по тавану, нудер види!

в. прошкогрљати (1).
шкодати, шкодам несвр. дражити,
изазивати непријатан осјећај (у оку, грлу
и др). — Нешто ме шкода у оку, да није
трун. Стално ме нешто шкода у грлу.
шкољ, шкоља м 1. мјесто кршевито,

мам нако ови шкрлетак чешља.

в, шкрљетак.

шкрљетак м в. шкрлетак.
шкрокати, -ам свр. 1. банкротирати,
пропасти, осиромашити. — Шкроко је
отко су га опљачкали. Имо је велико има
ње, али је некако шкроко.
2. повући се, одступити. — Чим је ви

дијо густо, одмак је шкроко.
шкрпус м унутрашњи дио букова па
ња (који свијетли у мраку без давања то
плоте или сагоријевања). — Идасмо ноћу

про горе, а оно ćaкти шкрпус, мишљасмо
неко нацакаро ватру.

неравно, јамолико. — Сузбојо јањад у
оном шкољу, па немају шта да пасу. Неће
мо косити они шкољ, па ка се не би нијед

шкуљ м в. чкуљ.
шкур, шкура, -о који је тамније боје,

2. мали, узак, неприступачан про

сумрк. — Нема бољег љеба о шкурог, па
нек прича ко шта оће.

стор. — То није кућа, то је мала јатарица,
шкољ. Са десет роба живи у једном шко

пак. — Кат прођосмо поред њијове куће,

на овца ранила.

љу.

шкопорати, -ам несвр. 1. копкати,
грепколити. — Белајни миш је шкопоро

шкураж дрвено крило на прозору, ка
бијагу им шкуре затворене.
шлáмити, шламим несвр. радити ло
ше, неквалитетно, како било. — Има на

сву дагу ноћ.

јамлике, али му нешто шламе и јаде.

2. бридјети, свpбјети. — Нешто ме
шкопора између прста. Ђе кога шкопора,

шлепара ж алатка од слабог гвожђа
(обично бритва, коса и сл.). — Дај ми

ту се и чеше.

оштрију косу, шта ће ми ова шлепара.

3. изазивати знатижељу о нечему,
будити радозналост, копкати. — Шко

пора је о чему шапућу. Немој да те шко
пора оно што не треба.

в. прошкопорати (2).
шкрапа ж велика прслина у камења
ру, шкрип. — Видијо сам у једној шкрапи
логу од неке звљерке.

6. шљепара.

шљанак, -нка м чланак, скочни зглоб.
— Пао је снијег до шљанка.

шљегнути, -нем свр, доћи, саћи са ви
шег предјела. — Мореш ли шљегнути нис
те скалине? Паде сниег и чобани одмак
шљегоше искатуна.
6. шљecши.

шкpбаљ м онај који је безуб. — Дошо

шљепа ж мршава, слабашка женска

неакав шкpбаљ да му дам ђевојку, шипак!
Види шкрбаља како му је баба испрнула
зуб.

особа. — Спљоштила се шљепа, би реко
није ни јела ни пила има та земан.

шкpбити, шкрбим несвр. причињава
ти, наносити штету, бити од штете. —
Они љетују у селу, али никад нијесу шкр

били по туђијем ливадама. Пази, немој
случајно да шкpбиш туђа жита.

шљепара ж в. шлепара.
шљести, шљегнем свр. в. шљегнути.
шљбка ж украс на неком предмету. —
У пјесми: „Не плач, не плач дилбере, И ку
пићу ти ципеле, И на ципеле шљоке, Л да
љубиш ђевојке.“
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шљопас, -та, -то који је пљоснат,
спљоштен. — Неко му расцопо нос, па му
ОСТО ШЉОПаС,

шљунути, -нем свp. изгубити свјежи
ну, спарушити се, свенути. — Како брзо
шљуну они чоек, за име божије? Шљуну
ле су ливаде за циглу неђељу дана.

шњегопадан, -дна, -дно в. шњеговит.
— Вође је јадно и шњегопадно.

шогав, -a, -o 1. који је шугав. — Шогав
је и грдан, поглај му руке.

2. који је рђав, злобан, злонамјеран,
пакостан. — Само шогав чоек море тако
Не ШТО Да МИСЛИ.

шмањак, -њка м 1. дрво чији је плод

шогаљ м 1. шугавац, онај који се ошу

сличан рибизли. — Ове године није родијо
ни један једини шмањак.
2. назив за много ситан кромпир. —
Има овије шмањака и нека ђеца једу коли

гао. — Немој се мијешати са шогаљима,

ко оће.

гаљ био рад.

в. брашњевац, руњавац, чмањак (2).
шмбља ж она која је мала растом. —
Оженијо се наком шмољом, а, овогај ми

шбкати, шокам несвр. I срамотити,
грдити. — Они исти који су га валили сад

нимета, итрија је од ластавице.

шмољав, -а, -о мали. — Док идаше у

огубаћеш се, црнијо се!
2. онај који је пакостан, злонамјеран,
злобан. — Не до ми Бог што ми они шо

га шокају на сва уста.
II — се прљати се блатом, каљати се.
— Иди вуда, немој се шокати тијем глиба
ћем.

школу бијаше шмољава, а види сат коли
ка је кучка порасла.

шмркељуша ж она која је слабе фи
зичке грађе. — Није кадра она шмркељу
ша ни да жње, па сам морала ићи да оно
КЛСТО ЖИТО ПОЖЊСМ.

шмркнути, -нем свр. 1. брзо потону
ти у воду (о живом бићу). — Само што
смо загазили у вир, он шмркну у воду ко

8. Зашокати.

шокаћ, шокаћа м глиб, блато. — Не
море се проћ другиjeм путем што неј про
шокаћа.

шокељати, -ам несвр. крпити, пле
сти. — Поваздан шокеља наке дроњке.
6. Зашокељати, ишокељати, нашоке
љати, шотљати.

шокељање с гл. им. од шокељати. —

да га је нешто одвукло.

2. ишчезнути, замаћи, изгубити се из
видика. — Чије оно овце шмркнуше у ли
јешће, све ће се посатарити.
шњеговит, -а, -о који је изложен ве
ликим падавинама снијега. — Наше је се
ло шњеговито и прешњеговито.
в. шњегопадан.

шњегопад м велики снијег, снијег који
напада изнад уобичајеног. — У пјесми:
„Полећела тица славна, / са Језера поља

равна, / на Дурмитор тица пала, / своја
крила одмарала, / кад је крила одморила, /
Дурмитору говорила: / Дурмиторе, мој
дуг јаде, / мој велики шњегопаде, И у теби
су преко зиме, / равна брда и долине, | ка
кад благо љето стигне, И с планина се сни

јег дигне, 1 и настане мирис цвјета, / куда
дивна младеж шета.“

У шокељању је провела читав вијек.

шокељица ж врста ледене кише, су
сњежица. — Од јутрос пада и бали шоке
ЉИЦа.

шокити, -им свр. пасти, оклизнути
се. — Опузаше му се опанци, па шоки на
сред голе равни.

шбрати, шорам несвр. пишати, испу
штати мокраћу. — Ђечурлија воле да
шорају по снијегу и шарају сто ђавола.
шотљати, -ам несвр. в. покељати.
шпагајлије ж (обично у множини)
опанци наврнчани и опточени шпагом. —

Бијеле му се шпагајлије ко снијег.

шпарлија м онај који је штедљив,
штедиша. — На овом тешком времену чо
ек мора бити шпарлија. Ако је шпарлија,
за себе је.

Из лексике Пиве (село Безује)

шпатан, -тна, -тно који је кваран,
укварен, труо. — У житу има млого шпат

нијег зрна. Наложијо шпатно дрво и оће
чоек да се огрије.
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шпркалом и ж в. штрка.
шпркати се, -ам се несвр. ругати се.
— Шпрко се читавом селу, а са се њему
сви шпркају.

шпијуда жигла за косу, укосница. —

штавијача ж. она која је мршава. —

Не тражи шпијуду у пласту сијена, Бок т
убијо.
в. вркадела.

Како је мршава она штавијача, не би је

шпиљкати, -ам несвр. задиркивати,

Таки Штавореп, да иж њега не би мого ис

дирати, задијевати, пецкати. — Уцрво
би се ако не би шпиљко у слабијег. Не
шпиљкај је, кад мирно ćеди.
в. шпиpкати.

Шпиридан м дан у који, по право
славном календару, пада Шпиридон Чу
дотворац. — Неаква жена мијесила љеб
на Шпиридан и одмак се згранула, па је
остала клетва: „Кака је дабогда мијесила
љеб на Шпиридан!“.

шпиpкати, -ам несвр. в. шпиљкати.
шпиpлаж 1. заглавак кјим се нешто
причвршћује, углављује. — Забиј једну
шпиpлу, па мотика неће кланћати.
2.

фиг. сплетка, смутња, интрига. —

Оће она да свуда завуче шпиpлу. Немој
стављати шпиpлу међ људе.
в. шпирлица.

шпиpлати, -ам несвр. уносити, ства
рати смутњу, завађати, мутити. — Куд

је гођ ишо, свуда је шпиpло и трово људе.
шпирлица ж дем, од шпиpла.
шпица ж 1. дрвени шиљак којим се
причвршћује тељиг за јарам. — Мој чоек
не зна начињети ни шпицу за јарам, ко да
му је Бог руке узо.
2. фиг. сплетка, смутња, интрига. —

Ђе је гој била нека смута, тамо је он баци
јо своју шпицу.

шпот, -а, -о неразвијен, кржљав, —
Њијова су сва јањад шпот.

штaворен м мршав мушкарац. — То је
циједити ни кап зноја.
в. штаворетаљ.

штaвoрeпаљ м в. штаворет.
штáкати се, штакам се несвр. ићи са
штакама. — Сломијо ногу, па не умије да
CC ILITаКа.

штампа ж шипка од челика која слу
жи за врћење у камењу при минирању. —
Узми штампу и копај рупе, шта си туј за
сијо!

штано прил. зашто, шта оно, ради
чега. — У пјесми: „Штано тамо свако ве
че, И пивска брда тако јече, (јече брда и
долине, Л да м од пљесме жеља мине.“
6. штоно.

штека ж реза на брави, дио браве ко
јим се врата закључавају са унутрашње
стране. — Прије но легнеш повуци ште
ку. Ја сам замандалила врата и повукла
штеку.

6. штекавица.

штекавица ж в. штека.

штенац, -нца м кука на тељигу за
чактар. — Ђе си видијо тељиг без штен
ца, црњо моја. Они имају тељиг са два
ШТе НЦа.

штетљавина ж 1. оно што је остало
по учињеној штети (обично усјеви, тра
ва и сл.). — Потријеше нам жита и само
оста она јадна штетљавина.

2. укварена храна. — Не осоли добро

шпотица ж женска малог раста. —
Ожени се једном шпотицом, а богоми ви
ше итренице моје очи нијесу виђеле.

шпрка м и ж ругло, накарада. — Ва
зда је он бијо сеоска шпрка.
Шпрко,

“

усијо се!
в. штркало.

имала кучка за шта угристи.

месо, па од њега нема ништа но штетља
ВИНС.

штива ж слој стијене, наслагане ка
мене плоче у камењару (једна на другу,

једна уз другу и сл.). — Кад смо откопали
само мало с вра земље, указа се штива.
Испод). Смријечна има кастиг штиве.

Светозар Гаговић
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штивати, -ам несвр. слагати једно
поред другога, једно на друго, ређати. —
Нека дрва у гомили, не мораш иг штива
ТИ.

6. нашишиваши.

штиглић, -ића м фиг. дјечак мршав,

штрикати, -ам нсевр. стављати, при
кивати летве, штрике (о преградним дје
ловима куће и сл.). — Оће да штрика кућу
а нема чивија, усро му се пас у чивију ђе
вљеша кабаницу.
в. заштрикати.

штрк, штрка, -о који је дугачких, вели

слабачак, неухрањен. — Е мој мали шти
глићу, како ти се виде ребра.

ких ногу. — Има штрку шиљеж, не било

штикас, -та, -то који је ишаран пруга

рока. Како је штpк ови пијевац, ни орлу
шина му није равна.

ма, пругаст. — На њему бијаше штикаста

вањела. Прође нечије штикасто јуне.
6. штитас.

штим, штима м вуна слабијег квали
тета. — Ама рудина је најбоља вуна, ка
кав штим и трица. Од штима је најбоље
правити колане за коње.

штиње ж грање од четинара. — Мал
неће да брсти штиње, нако му дође зла
ура.
6. Чешина.

штитас, -та, -то в. штикас.

штица ж прст руке (до малог) у игри
чалаге. — „Ала, ала алаге, 1 вргоше ме ча
лаге, 1 или ач, или буљукач, / или копље,
или штица, / или мала батурица.“
што зам, са значењем чеса, чега,
штогод. — Што све нема у тој пуној и
сретној кући.

в. штркљоног.

штркљан м онај који је врло дугачких
ногу, дугоног. — Ејти мали штркљане, до
неси коју јагоду! Краче штркљан ко срн
даћ.
в. штркљоногаљ.

штркљоног, -а, -о в. штрк.
штркљоногаљ м в. штркљан.
штрпкати, -ам несвр. кидајући одва
јати, откидати, одламати. — Не штрп

кај то месо но једи ко и друга ђеца.
в. штрпколити.

штрпколити, -им несвр. штрпкати.
штук, штука м таваница (плафон) од

шток, штока м оквир, рам за прозор.
— Стари, отрули штокови, љуљају се ко

малтера. — Ама, бено једна, шувит се
гради од) штица, а штук од малтера.
штуцати се, -ам се несвр. говоркати,
зуцкати, преносити гласове, злурадо при
чати. — Дуго се штуцало да је његово ко
пиле. Кроз село се штуца да ће му побље

бабини зуби.

ћи жена.

штоно прил, зашто, због чега, ради

штуцнути, -нем свр. клекнути, поср

чега, на основу чега. — Штоно звона рано
звоне? Штоно пуца у срет села?

нути, спустити се савијајући колена. —

6. шишано.

Мој коњ оћаше изненадно да штуцне, кад
се на њему јаше.

штрбљача ж тек обарен сир. — Наје

шћићати се, -ам се свp. сакрити се,

ди се штрбљаче, па да видиш како ће ти
се џигерица подмладити. Штрбљача је ли
јек мимо све свљецке љекарине.
штригља ж женска љута и бритка
на језику. — Еј ти, штригљо штригљаста,
дај умукни! Опака је то штригља.

склонити се, притајити се. — Ништа не
вљеруј оној сорти људи која се час шћића,
час исплази језик, час вако, час нако.

штрика ж летва за штрикање пре
градних зидова (о кућама и сл.). — При
премили су доста штрике, могу, вала, сву

и куња. Што си се туј шћућуријо, ај ри
тљај се кући.
шувели прил, лоше, слабо, збpда-здо

кућу оштрикати.

ла. — Ради та шувели, пасај га се.

шћурити се, шћурим се свр. шћућури
ти се, згучити се, савријети се. — Киша
пада, а она се шћурила испод једне плоче

Из лексике Пиве (село Безује)

шувит м таваница (плафон). — Овом
шувиту има више од) стотину година и
ево није ацно.

шувитати, -ам несвр. стављати, при
кивати даске по таваници. — Ушапијо се
злокрп и оће да шувита, куку јади, па се
згади!
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4. појести, покркати. — Шупили су
нолики скоруп, џомбали се дабогда.

шупотрити, -им несвр. полугласно,
неразговијетно и нејасно говорити, ша
путати, мрморити. — Ама шта то шупо

трите, смели вејади божи. Све нешто ћу
ти и у браду шупотри, ко да му је дошо

шуга жмали отвор, рупица, шупљина.
— Поглај кроз ову шугу, ко да неки људи

црни петак.

иду вамо!

Разгрни шупрагу и у њу запрета неколика

6. шугара.

шугав, -а, -о који је пун злобе, зао, за
видљив. — Далеко ми кућа одј шугава
створа. Она је шугава отко је знам.

шугара ж в. шуга.
шужбина ж осушено лишће. — Ајде,
болан, да накупимо мало шужбине, ваља
ће за кровину.

шупрага ж жар запретан лугом. —
ЧИ ЧВаЉa.

6. шупражина, шупрeт.

шупражина ж аугм. в. шупрага.
шупрет м в. шупрага.
шуpкати, -ам несвр. радити споро и
без плана, пипколити, дотјеривати (не
што). — У крви му је да пипколи и шур
ка. Идемо, шта све туј шуркаш!

в. шужсгор.

6. шурколити.

шужгор м в. шужбина. — Даће руку и

шурколити, -им несвр. в. шуркати.
шурнути, -нем свр. урадити брзо. —

ови шужгор.

шук, -а, -о који је шут, без рогова. —
Рани шуке овце, шта ће ти рогате.
шукуље ж саонице без горњих дјелова
ступаца. — Само што сам ајекно волове,
кад се испред нас појави нечија вашка, во
лови Кинуше и шукуље одоше у сто кома
Да.

шумовлак м непримјетни начин по

Шурни те брљке како било, неће туј годи
НОВаTH.

шуруп м воћни сок (густ). — Направи
ла је доста шурупа од дрењина. Провај
ови шуруп од шипурака.
шутуњав, -а, -о који је ћутљив. — У

њиовој кући скоро су сви шутуњави.
шушколити, -им несвр. 1. дотјерива

ступања, вјешт поступак при оствари
вању нечега, вјештина. — Више има шу
мовлака данас нo јуче, а више ће иг бити

ти, уљепшавати, поправљати (нешто).
— Ама шта шушколиш око тора, неће туј

ćутра но данас.
шупкара ж пуначка млађа женска

2. шапутати (о некоме и нечему). —
Одавно се шушколи како ће Мргуду по
бљећ жена, а ено јој трбук до зуба.

особа. — Није лоша она шупкара, вљеpe
МАРИ О ЧИНе.

шупити, -им свр. 1. ударити, ошину
ти. — Ђед мало викну на унучића, а он ти

ВЉСКОВаTPI.

шушнути, -нем свр. појести, покрка
ти. — Шушно си у врат све што је имала,
па сад за њом лајеш, погани једна.

се испрси испре њега, погледа га, па га шу

шушње-бобушње с оно о чему се ми

пи по челу и побљеже, а ђед се насмија.
2. слегнути се, сабити се (о сијену,

сли да је без вриједности. — Наша жита
су шушње-бобушње према њијовијем.
Она је шушње-бобушње при Мирјани.

слами и сл.). — Сађедосмо влажно сијено,
па навиљци шупише и прионуше за зе
мљу.

3. пасти нагло, треснути, љоснути.

— Он шупи низј скалине ко свијећа.

шчагорити се, -им се свр. смршати,
свенути, скорјети се. — Трава се шчаго

рила, нема ни зуботке. Опанци су ми се
шчагорили.
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шчапати, -ам свр. зграбити, докопа
ти. — Шчапа секиру и некуд занче.
6. шчепати.

шчапорити, -им свр. премјерити, раз
мјерити, узети мјеру (о грађи за кућу и

шчепати, -ам свр. в. шчатати.
шчопити, шчопим свp. изгубити сна
гу, ослабити, ископњети. — Невљеста се

нешто шчопила, да што не чуја? Убијо га
тежак рад, па се шчопијо.

сл.). — Шчапоријо нам је Симат кров от
куће, да му нема краја без гусала.

шчаране прил. до чарапе, до на врх
чарапе. — За ноћ паде снијег шчарапе. Ла
ко ћете проћи про Милогоре, није снијег

шчугуљити, шчугуљим свp. I стрпа
ти како било (обично сијено, сламу и сл.).
— Шчугуљијо навиљке, нема у њима по
ДВадесет КИЛa.

на једно мјесто (једно уз друго, једно по
ред другога, чело уз чело). — Шчели пла

II — се шћућурити се, савријети се,
скупити се, згучити се, згрбити се. —
Док је киша лила ко искабла, чобанице се
шчугуљиле испод неакве букве и подркта

шће поред пута, и нека га до трпања.

вају.

ни шчарапе.

шчелити, -им свр. поставити нешто

ВЛАСТИМИР ЈОВАНОВИЋ

РЕЧНИК СЕЛА КАМЕНИЦЕ КОД НИША

Поштованом претку
милоју јовановићу

вођи великог народног устанка
(Нишке буне) 1841.

Завршавајући рукопис Речника Каменице, села надомак Нишу,
остајем с благим сећањем на свог деду Илију Јовановића (1887-1957), учесника
балканских ратова и Првог светског рата, праунука Милоја Јовановића
(?-1841), вође Нишке буне из 1841. Средином педесетих година он ми је, као
школарцу, говорио како је другујући "с вранцуски марвењаци“ научио
“Вранцуски”, а њима је, пак, било много занимљиво да слушају како он говори
Каменички. Добро би било да је тај језик у књигама. Ево, овим као да се његов
аманет испуњава.

Уз ово иде и моја захвалност свима онима који су на било који начин
помогли да урадим речник свога родног говора.

Најпре, хвала мојим драгим Каменичанима, који су увек имали
времена да ми разјасне по неку реч коју сам већ почео да заборављам, а и да
допуне оно што сам можда и сам знао.

Велику захвалност дугујем свом школском другу, сада покојном, др
Вилотију Вукадиновићу, за помоћ, бодрење, литературу и “налог“ да започети
посао “морам“ завршити.

Захвалност дугујем и проф. др Недељку Богдановићу, рецензенту.
Највећу захвалност дугујем проф. др Слободану Реметићу, који ме је
упутио у начин рада на речнику, указао ми поверење, прегледао сваку реч и
саветима довео до решења многих дилема.

Захвалност и дуг осећам и према својим спонзорима, без чије помоћи
не би дошло до објављивања ове књиге.
Мојим укућанима хвала на стрпљењу, разумевању и одрицању које су
морали подносити због вишегдишњег рада на Речнику.

Ниш, 1999. године

Властимир Јовановић
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ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

Поред личног познавања говора села и бележења речи у говору са
људима, коришћена су или консултована следећа дела:

1. Белић, Александар: Дијалекти источне и јужне Србије, Српска
краљевска академија, Српски дијалектолошки зборник I, Београд, 1905;
2. Богдановић, Недељко: Говори Бучума и Белог Потока, Српска
академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Српски
дијалектолошки зборник ХХV, Београд, 1979;

3. Динић, Јакша: Речник тимочког говора, Српска академија наука и
уметности и Институт за српскохрватски језик, Српски дијалектолошки
зборник ХХХIV, Београд, 1988;

4. Елезовић, Гл. Речник косовско-метохијског дијалекта, Српска
краљевска академија, Српски дијалектолошки зборник IV, Београд, 1932,
Српски дијалектолошки зборник VI, Београд, 1935,
5. Живковић, Новица: Речник пиротског говора, Музеј Понишавља
Пирот, Пирот, 1987;
6. Караџић, Вук: Српски рјечник (1818), Просвета, Београд, 1969;
7. Марковић, Миодраг: Речник црноречког говора, Српска академија
наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, Српски дија
лектолошки зборник ХХХП, Београд, 1986;
8. Митровић, Брана: Речник лесковачког говора, Библиотека на
родног музеја у Лесковцу, Лесковац, 1984;

9. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Српска ака
демија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик, књ. I до ХV,
Београд, 1959-1996.

УПУТСТВА ЗА РУКОВАЊЕ РЕЧНИКОМ

Овде износимо неколико објашњења која ће корисно послужити
читаоцу да се лакше снађе у руковању Речником.
Све речи имају своје граматичке одредбе (врсту, род, број,
глаголски вид) и тумачења значења која су описног или синонимног
карактера, или, по потреби, и једног и другог.

Уз речи су дати примери и изрази који илуструју њихову употребу у
говору села. Мало је одредница (речи) које су поткрепљене примерима из
народних песама (сем оних где то није могло да се избегне) из разлога
што оне не оличавају дух народног говора села, већ настоје да опонашају
књижевни језик.
Именице су дате у номинативу једнине, а у множини ако се само,
или најчешће, у том облику употребљавају.
Придеви који немају сва три рода дати су у родовима које имају.
Код заменица дати су сви облици номинатива једнине и множине.
У говору Каменице нема инфинитива, па су глаголи забележени у
трећем лицу једнине презента.
У азбучном реду полугласник (о) је стављен испреда, а s (дз) изаз.

У речнику нема речи под словом х.
Факултативно изговарање неког гласа означено је његовим
Писањем у Загради.

Све речи у одредницама, примерима и изразима су акцентоване.

Акценатски знак () означава само место у речи, а не и његову природу.
Има доста речи у којима се акценатски знак налази на полугласнику (o).
Неке одреднице су остале неакцентоване, јер се не могу
акцентовати (неки предлози и везници).
Речи истог облика и акцента различитог значења даване су као
засебне одреднице (слага се 1. сагиње се, 2. слаже се, изеде 1. поједе, 2.

уједе).
Изрази су давани код главне речи која је носилац радње.
Синтагме, тј. сложене речи, састављене од две-три речи, обично од
придева и именица, даване су као посебне одреднице (нпр.: дољна мала,
мéшен леб, пресно млеко,...).
Упућивање и повезивање речи вршено је помоћу скраћенице “в.”
(видети значење те и те речи или исправнији облик).
У облој загради давани су: подаци о промени речи, синтаксичне

особине и допуна дефиниције, и објашњења израза.
На крају, дате су и уобичајене техничке скраћенице.
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ШаЉИВО

УВОД
На ободу Нишке котлине у подножју Каменичког виса налази се
село Каменица. Од давнина је оно ту.“ И то под тим именом. У селу нико
не зна када је оно постало.
Под именом Каменица село се помиње у првим пописним књигама
(дефтерима) које је далеке 1498. године устројила турска власт према
затеченом стању у нишком вилајету (нахији).

Речник Каменице садржи само оне речи које су својом употребом
везане за језичко подручје села, а не налазе се у Вуковом речнику, нити у
књижевном језику, или се, пак, налазе, а у говору села имају друго
ЗНаЧеЊе.
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Граница јужноморавског и
сврљишко-заплањског говора

Граница сврљишко-заплањског и
тимочко-лужничког говора

" О томе да је село било ту сведоче остаци античког насеља, остаци римске каптаже и делова
аквадукта подигнутог крајем II и почетком III века, неколико споменика које помињу
Ладек, Премерштајн и Вулић, стара српска црквица, а посредно и најстарији турски подаци
„(прве пописне књиге и др.).

* Суседна села - Горњи и Доњи Матејевац имају одлике каменичког говора, па се Речник
Каменице може сматрати и њиховим речником.
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Основни мотив за писање речника јесте да се од заборава сачува
говор села, говор, који је, после Другог светског рата, услед друштвено
економског развоја, почео брзо да нестаје, што се може закључити по томе
да и најстарији људи који се суштински нису изменили, почињу да се
колебају у казивању речи које су пре четрдесетак година биле у употреби, а
неке су им “на врезик”, али не могу да их се сете.

Речник садржи 12.000 речи, што свакако није целокупни фонд, јер се
данас и после завршетка рукописа појави нека незаписана реч.
Говор Каменице је мој матерњи језик.
Да би читаоцу, особито оном са другог говорног подручја, речничка
грађа била разумљива, дајемо кратак преглед особености говора
Каменице, који нема претензију да буде некаква граматика, већ само
назнака и позив за његово изучавање.

ОСОБЕНОСТИ ГОВОРА СЕЛА КАМЕНИЦЕ

Целином својих одлика Каменица припада типу сврљишко-заплањских
говора призренско-тимочке дијалекатске области српског језика.

1. Чува се полугласник, реда“a”, најтипичнији под акцентом: дан, сан.
зал, донос, ваздан, оп5нци, голем чак, брашанце.
2. Вокали се изговарају као чисти звуци, али има замене вокала: ela
гребуља, чес, Черала; оla мoгаре, поприка, собор, ОдбВДе, одбНДе, е/и ШИћер.
омлита, смаћTa: a/о матика, Квачка, апатека. Супституције су обично резултат
различитих асимилација и дисимилација или тенденција изазваних
експираторним акцентом.

3. Замена јата је екавска: дете, сено, гњездо, бел, Цел. Несам, овде, онде,
али: сикирче, поред: секирче.
4. Чести су паралелни облици с покретним вокалом и без њега: мен
мене; онак-онако-онакој: Нагор-нагоре: под-пода: Над-Нада: накуд-накуде.
5. Финално л на крају слога остаје непромењено: вол, сол, Петал, зрел,
дебел, работил, Платил, видел, дошал, Делба, залва. колки. Толки.
6. Вокално р уз други вокал, кад на њему није акценат, обележавано је
KaО

7. Сугласник х губи се из свих позиција: леб. артија; страбта, гребта:

вр кожу. У хијату, на месту изгубљеног х јавља се вилиј бчуви, снаје, али се
јавља и супституција са к: ПлеK, KĆДНИК, ПАзуке, ТИКОМИр.
Група ХВ – В. Вала, Довати, или – флфали се.
У новијим речима, иначе несигурно, може се х и изговарати: Пархет.
плахата, Келихоптер.

8. Сугласник ф - В.: Варба, ВИТИљ, Влаша, али: фрижидер, фењер, код
млађих особа.
9. Говор Каменице познаје африкату 8 (дз): sИд. увер. sвоно, охебне,
— 12 -
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паланка, SИsула, мада се ове речи могу чути и са 3: Звоно итд.

10. Сугласник ј није увек стабилан: еде, едва език, ту е, ЧИ СИ, али:
Јексер.

11. Честа су упрошћавања сугласничких група
а) иницијалних: ћерка,
б) финалних: грбз, милос, радос, веш, приш.

12. Унутрашње и почетне сугласничке групе често се трансформишу:
мн - мл: млого, мн - вн: гувно, товно тл - кл. Перкла, тЉ — кљ: Пекља, затекла:
дм - гм: Гмитар, пч - вч: Клувче, сковчаумб - нб: анбасада, бонбона, деценбар.

Позната је африкатизација неких сугласничких група: Грацки,
белосвецки, оцутра код сутра, назорник, поулд. ПЦето, ЛИПЦбтина, пченица.

13. Позната су, такође, разна сажимања: Д-Идем, Д-ИМ, Н-умем.
14. Неке се групе поједностављују испадањем сугласника: жалосан,
радосан. ПреседНИК; остаља, опраља.
15. Асимилација по звучности је потпуна: свадба, тобаија, откуде си,
пот-кућу.

16. Истpвени су резултати јотовања трпног придева: косен, газен,

смлатен, упален. Крпен, Истребен, усđмен. Тако је и у глаголским именицама:
солење, волење, крштење, Толење, славење. Јотовање завршног -н, међутим
чува се, јер је то морфолошки знак ових именица. Јотовања има и у речима:

зеље, браћа, трње.
Група јд код глагола на -ИТИ такође није јотована: Дојде. Најде.
17. Метатеза се јавља у Гарван, Крушју, Лојзе, Грбјзе.
18. Акценат је експираторни, без квантитативних и квалитативних
опозиција, а у неким случајевима место акцента обележава разлику у значењу
речи: седло (коњска опрема): седло (радни придев); páна (повреда): рана
(храна): Кочина (живинарник): Кочићна (кост).
У неким сложеницама акценат прелази на предлог: Најпролет,
прИвечер, дбзам, узам.
У морфологији су присутне балканистичке одлике, а има и црта
сопственог развоја.
19. Напомена о роду. У женском роду су: äлса, бИЦИКЛа, а у мушком:

порез, пијац, док облике оба рода имамо у случају: белег-белега.
Именице женског рода на сугласник овде су прешле у мушки род:
--

»

„“

„“

„“

„“

„-

„…"

„“

„“

„и

потекал крв, умрел од голем жал, нема Никакав спас голем милос. Намазал

маз и посОЛИл са/c/coл. Такав Влас. НИКаКав Пбмоћ.
20. Напомена о броју: Множина се од бројних именица средњег рода

гради суплетивним наставком -ићи: девојчићи, момчићи, кубићи, јелечићи;
јарићи. ПИлићи, бурићи.
21. Напомена о творби. Врло су чести деминутиви: момак – момче.

момченце: усница - усничка: бритва - бритвица - бритвичка: јак - јакачак:
- 13 -
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убав – убавачак, полак - полагачке; оволко - оволицко. Нису ретки ни
агументативи: вода - водуpина, коњ - коњина; жена - женетина, или

пејоративи: детишљđк, старчуљина, бабешљак.
Релативно је богат систем творбе назива за особе са негативним

карактеристикама, придевског значења: глупча, вашља, шупља (шугав), ћорна
(ћорава ж. особа).
Глаголске именице с јотованим завршетком, а трпни придеви од
којих се граде су без јотовања сугласничке основе: месење, бесење, апсење.
22. У творби придева за ознаку приближне вредности основног значења

користи се -ас белкас, жуткас, риђас. Неки придеви творе се од именица
наставцима -ив, -ав с променом сугласника основе пред њима: зејтињав.
гасљив. Песукљав и песyкљив, блатњав и блатњив, прđшњав и прашњИВ.
23. Деклинација именица је аналитичка, са општим падежом у облику

акузатива (у једнини) и номинатива (у множини) и предлозима: ген. остал без
леб остало му од башту, остали без дете: дат. купил на сина кошуљу. На сНау
ббчу, а на унуче бочку, акуз. Имам сина, жену, Дете; инстр. c козу на орање; сас
Милана не вреви; сас Вуку иде, лок. билy НИШ, бИл на Појату, СКИта по село, за
нега се свашта прича, измислил приче од вампири.
24. У вокативу наставак -е је код именица типа: Новке, снајке, козаре,
Јелице. Наставак -о код именица: Јело, Станијо, тетко, бабо, мамо, нано.
25. Неки облици инструментала сачувани су као прилози: ПОШЛИ

тавнином, мрклицом добдидбм, јутром рано иде у Вабрику.
26. Заменице. Личне заменице имају такође аналитичку деклинацију и у
њој краће и дуже наглашене облике, као и енклитике:
ОП мен(е), теб(е): њега), нас, вас њи.
Енклитички облици задатив: МИ, ТИ, Мују, НИ, ВИ, ИМ.
Енклитички облици за акузатив: ме, те, га, ју: НИ, ВИ, И.
Заменица себ(е) у дативу има енклитику си, а у акузативу се.
27. Именичке заменице имају ликове: кој, кој, куј, кућу дативу: Коме и

куме, у ОП кога, куга. Одрични ликови су: НИкој, никог и Никога.
Заменица што употрбљава се у значењу“зашто“ што не купиш, што
га кољуштиш, а кад треба употребити заменицу са значењем “шта“, у
употребије: какво: какво сте купили, кекво има новодом?
Остале именичке заменице: нешто, НИШта, свашта. Уместо свако, у
употреби је свак (сваког, сваком).
28. Заменице мој, твој имају облик: мојега, моега, твојега, твoега, а у мн.

моји, твоји: моје, твоје, али чешће без -ј- мое, твoе и сл. али: моја, твоја.
29. Присвојне заменице трећег лица су: Њигов, њигова, њигово:
нигови... Уместо заменице њен, или њезин, овде је: њојан/њојн, њојна, њојно:

па и :њон муж, њона ћерка, њđно имање. У множини: ЊИндеда, њини сливаци.
30. Показне заменице су: овај, тај онај овија, Тија, онија за мрод, овај.
zvij, онај, овеј, теј, онеј за ж. род, и: овој, тај, онај, овај, тај, онај за средњи род.
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За каквоћу, овакав, такав, онакав. мн. овакви итд., за жрод: оваква.
Таква,..., за средЊИ. ОВаКВО, ТЗКво итд.

Придевске заменице за количину су са синкопом: оволки, толки,
онолКИ: оволка, Толка, онолка; оволко, толко, онолко...

Неодређене заменице: некакав, некоква, некокво...
Односно-упитна: ЧИИ/ФИ (ЧИли беше ти, по чић траг идемо).

31. Код придева изгубљен је осећај за употребу е иза палатала те су у

употреби аналошки ликови крњо Чуљо, говеђо, козјо, бвчо, црешњoвo.
32. Помоћу -ав, -ив гради се један број придева од именица, са значењем
да је појам њиме означен понео нешто од значења именице од које је изведен:
ГасЉИВ (суд упрљан петролејом), зејтињав (умрљан зејтином), али као
дублети: блатњавZблатЊИВ, ПесукљавZпесУКЉИВ: прашњавZпрашњив.

33. Остатака неодређеног вида има у случајевима: Диваљ, saba H, пређан,
ПослеђаН. ОП:ДИВЉога, послеђнога. У широкој употреби су облици одређеног
вида: Големи, бели, убави, јаки, добри.
34. Компарација придева је аналитичка: гор, логор, најгору зал, позал.
Најзал, али постоји и систем оваквих компарираних облика: најдобар,
ПОНајдобар, нај-Најдобар, Најубав, понајубав, нај-најубав.

За истицање старосне разлике чувају се компаративи: стареј,
стареја, Млађе), млађčja.

35. Компарација обухвата и:
именице: Марко е погазда од мен, бн је најгазда у село,
бројеве: Најпрви стигал,
глаголе: Ратко поработи од мен,
заменице: МИ смо посвои;

прилози: Ајде побрзо, тогми е било најтешко.
Познат је редупликован облик: бел белцату цел целцат сâм
самцатусамЦИТ.

36. Бројеви у зависности од фонетских и морфолошких законитости
локалног говора имају у појединим случајевима измењене облике: едан/едбн,
четри, Шес, едина(ј)ес, два(ј)ес три (ј)ес Четерес, Шесет. Двеста, Триста;
четристо и четристотин итд. као и: Иљаду, МИЛИЈОН.

Број едан чује се увек кад се говори о времену: Дојдбу едан ноћум;
појдбу пола едан.
Збирни бројеви употребљавају се уз именице плуралиатантум: Двоја
Кабла, двоје канате, двоји волбВИ.
За скуп особа различитога пола обичније су збирне именице:
двојица иду то путу троица ЊИ НИ помбгоше: Шестина били на Плочу.

37. Инфинитив је у говору непознат и замењује се конструкцијом да +

презент: почеда бka: моралје до саг да стигне.
38. У презенту се чувају облици типа: знаје, ткаје, жутеје, стареје,
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ветреје, односно: знае, ТКае, жутее, старее, ветреe.
У 3. лицу мн. аналошки се јављају резултати палатализације: Печу,
сечу, стрИЖу, вршу.
Аналошки су и облици: Лежу, ПИШТу, али се чује и: Људи беже од КИШу:
бвцележе у Ладовину.
Такође су карактеристични дублети: уму, умеју; смy/смеју.
Глаголи типа снове, Ковеимају ликове: Ковем, Ковеш, Кову: снову.
Глагол може има презентске облике: могу, мог, могнем; можеш,
могнеш, можеју.
39. Помоћни глаголи: Глагол јесам ретко се употребљава у пуном

облику, а одрични облик је чест: околал сам: несaм окопал. У 3. лицу јд, не и
НИé: не се одала: Ние такој. У истом лицу: есте, јес, јесје.
Глагол буде има такође дублетне облике: будем/буднем:
будеш/буднеш, будемо буднемо, будете буднете: буду будну.
Глагол бће уопштава облик ће за сва лица у творби футура, сем

првог ћу га видим, али ће дојдеш, ће пројде, ће Идемо, ће наврну воду. У
конструкцији са се долази до сажимања и упрошћавања: бЦе (бне се) наједе:

неце (неће се) врне.
У 3. лицу мн. у употреби су облици бћеју, нећеју.

40. Имперфекат је у употреби и то тип са -о, без -x, плетео, плетеше,
плетеше, плетеомо, плетеосте, плетеоше: седео у сливак кад се тај чудо деси:
чуваоМога ко капку воду надлан.
41. Имперфекат помоћних глагола има ове облике:
а) беоЉбе беше, беше: беомоЉбемо, беостељејесте, беоше: ја бе на
чешму, а ви беосте туј на свадбу,

б) тео, теше, теше: теомо. Теосте, теоше: ТеомоД-јдемо на копање;
Tèоше га одведу у апсу,

в) ћáо, ћаше, ћаше:ћајомо, ћаосте, ћаоШе:ћаомоубаво да пројдемо:
fћабшени бију.

г) теја, теја, теја: Тејамо, тејасте, тејаше: теја се преварим; тејамо да
Дојдемо,

д) оћеја, оћеше, оћеше, оћејамо, оће/âсте, оћејаше: оћеја га прејдем,
ал' не мога: оћејаше од његда направе човека.
42. Аорист је у широкој употреби, без -х у једнини, а на - (x)мо у

множини: кла свињу, идбулојзе: појамо у сав глас.
43. Аорист помоћних глагола такође има своје обличке каракте
pистике:

бИза сва лица једнине и множине,
Téдо. Теде. Теде, тедомо, тедосте, тедоше, или: те, теше, теше, темо,

тесте, теше, те да паднем у бару: темо да прскамолбјзе; теше да их) побију;
одрично:ја не те д-идем, не темода едемо, и: не тедомода се предамо.
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44. Футур се образује по обрасцу ћу (да) + презент, при чему се:
a) за остала лица уопштава ће ће дадојдеш, ћеда Дојдете,

б) често испушта да ће се видимо, ћевидите, ћеосете и они.
45. Императив. Постоје облици за друго лице једнине и множине, при
чему се : а) губи ј, кад је иза И: ПИ, ШИ; бите, Пите; сави, завите; б) глаголи с
основом на к, г, химају аналошке резултате прве палатализације: лежи, печи,
сечи. Постоји и скраћивање облика типа: беж, Држ. трч, ИД, Дојд, и у множини:

беште, дрште, трчте.
Императив за прво лице множине има ретке изузетке: Пимо у
здравље домаћина, чуКНИмо с прс у дрвб, остајмо га на мир, иначе се заповест

изражава конструкцијом са Има и ајде. Има да работиш; ајде да ручамо, ајд д
Идемо.

46. У потенцијалу се уопштава биза сва лица: Тел бида работи; могли би
да копамо.

47. Радни придев је с неизмењеним -л у м. роду: видел, копал, носил. чул:
лојал, спал.

48. Радни придев помоћних глагола гласи: бил, била, било, итд. док
глагол бНе има три обрасца:
тел, тела, тело: тели, теле, тела:

тејал, тејала, Тејало: тејали, тејале, тејала:
ћал, ћала, ћало, ћали, ћале, ћала.

49. Трпни придев носи ове карактеристике: истрвени су резултати
старог јотовања: заробен, Истолена, зауставен, урамен, сем код т. д. погођен,
наређено, скраћен, али: ослободен, породени.
Постоје аналошки јотовани облици: Истрешен или: украђен,
избођен.
Глаголи на ну имају облик на -т: преврнут, смакнут, дигнут. Код
неких глагола јавља се двоструко изражавање: ујет-уједен, збрат-збран, смлет
смлевен, код неких троструко: увит-yВИен-yВијен, жет-жњет-жњевен, а код
неких четвороструко: убит-убивен-убиен-убијен, умит-yМИвен-yМИен-умијен,
при чему није у питању повећање броја наставака, већ варијације долазе од
чувања, односно нечувања интервокалног ј.

50. Глаголски прилог садашњи чест је и има облик типа: работеећи,
Идејећи, Плакајћи, седеући.
51. Глаголски прилог прошли не постоји.
52. Прилози се, углавном, слажу са стањем у књижевном језику. Овде
ћемо навести само оне који су карактеристични за говор села.
Прилози за време:
- данас има млбго да кбпам, и Данданас не вреје, Довечер ће се

врнемо, зајтре, на светац, ће ми дојду пријатељи, јутре: јутредан, јучер беше
убаво, јучерке се одмарамо, дојди КНоћи, комајслабеје, тбј беше некња; овог
онагу бвог-бног добди да ни погледа; отач пимо, оточке се бише, а саг (cir.)
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вреје, оцутра неће буде такбј, попре стигни, немој да будеш послеђан, попосле

дојде и бн, тој беше пола ни јбш прекланиму дадо паре на зајам и јбш ми и(х) не
врта, прИвечер се врнуше из град, раначко (нешто раније) си дојде дом: 75гсе

догодинешто страшно, топpв има да работи.
Прилози за место:

- оздбл нека буду ораси, а озгор праскве: едни иду одозгор, а други
одоздбл, иде Нагор, а не надбл, прИкај плот, били су туј
Прилози за начин:
- бн мисли да работи иле-Мале, работи апе-Папе, бадава продава;
бађав се мучи, бајгим работи, башка еду; збрле работи, жмички ће тој да
прерипи, рипају Изместо, удари га Израмице, (ј)едномđнулази-излази, иде клај
Клај;жње Клечечки ће излегне на Дебело, продаде све Накуп, одеданпутрипну
и бтиде си, побашка си живе, работе полагачке.
Прилошке речи за количину:
- собрало се белисвет људи, потроши гоџа паре.
Прилошке речи за поређења:
- đс бело, али смбкар.

53. Предлози су у живој употреби. Њима се изражавају падежне форме.
Овде наводимо оне које имају локални карактер:затекомо и (x) едно врз друго,
оре дуж њиву, наши су доодили кред вас на светац, иде На куд Ниш, отидбше
на код Бреницу, иди бKoл бару, пре ће стигнеш, седе пода дрво и одмарају се,
види поза врата, сас (сас) козу на орање, скрај бKo га нећу погледам, спрам
свеца и тропáp.
Неки се предлози обједињавају са именицама и изговарају као једна

реч, као једна целина: боље пијан врзазам (изнад земље), него мртав узам (у
земљи); слагиња се дозам (до земље); све што е Назам (на земљи) треба се
збере, немој ти пада назам (на земљу), Hasaм (над земљом), páстрви пченицу
позам (по земљи), за време рат људи су покам (подземљом) кутали пченицу.
54. Од везника наводимо само два која се у локалном говору изразито и
често користе: те и Тике, а у стандардном језику их нема (дбјди Те си набери
грóјзе, гледај те га питај да л' може да дојде на Велигден, Тике ме удари по
образ, Тике се побише).
Овај други везник је више речца за појачање сензације него везник.
55. У локалном говору налазимо и речце:
a) за потврђивање и одрицање: есје и јесје се употребљава у значењу

да (есје, бн-је то казал, јесје, бн-је); Нели значи зар не (Не ли ти казâ, нели такбј
билб), па, паку значењу опет (па ћудбјдем, па ћу се љутим, Пак ће плати, ја си
га пак волим).

б) за показивање: речце ево, ено, ето имају облик: еве, ене, ете (еве
га куд нас, енега бде у Чукер, ете и (x) па дојдбше).
Речца етеима свој скраћени облик те (те га, па дојде, те га туј).
в) за скретање пажње мушкарцу: бре (и ти ли, бре, дојде; какво, бре
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оћеш) и жени: морИ (што ју, мори, не бKну, кеквб, морИ ту ваш по мој кбвчег).

г) речца кам има више нијанси и значења: кам га (где је), кам да
видим (дај да видим), KriА тој овам (донеси то овамо), Кам паре (изнеси новац.
имаш ли новац).
56. Наводимо само локалне узвике:

a) за обраћање животињама: бири-бари (вабљење патака), Гудрор...
ГfЦИ, ГИЦИ (Вабљење прасади и свиња), КВац-КВАЦ (Вабљење квочке), КОШ,

кош-КоШ (кад се волу ставља јарам на врат), бјс (наредба воловима да скрену
на леву или десну страну), боo (заустављање волова); ПИЛИ-ПИли, туку-туку

(вабљење кокошки); прИМИ (наредба коњу да дигне предњу ногу), pppј (за
терање оваца), ćcc, ćес, сес, Зељко (пујдање пса), сићки, сики (вабљење коза),
сту“ (наредба воловима да се крећу уназад), Tappр (дозивање оваца), тута
(одбијање свиња од себе), цурик (наредба коњу да се креће уназад), ЧИбе
(терање пса од себе), Шош (одбијање свиње од себе).

б) за подражавање: само се чу: бол (нешто падне, ударац у леђа):
дају:y...лаууу, Даууу...лаууу... (звоњење звона); ДИ-ДИНИ (Звук сирене на ауту):

spрр (звоњење часовника); syyy (зујање пчела); Плу, пуче пушка (шамар).
фИК, оцеко грањку: фffке-фике, исеко сви младари, Ц5К, пукну чашка, тике
куче њега Цајп за нбгу.
в) и други: SИК (кад се деца играју), ју: какво тој напраи (чуђење), и

КВИТ (доста, нећу да чујем), прво рипни, па кажи ба; опала, почели он да лаже
(чуђење); та (кад се деца играју стављањем и дизањем руку са очију); у та-Тала
(кад неко краде ради застрашивања или исмејавања и зачикивања ако нешто

друго ради); да или бу (добије или изгуби), тике почеше џав-Táв (да се
свађају).
На крају, још једна напомена:
У овом речнику фонетске варијанте појављују се као засебне одреднице:
a/о: данас данас, вијић: ПравH/праји/праи итд. Знајући да танане разлике данас
могу бити велике разлике у будућности, ми смо их оваквим оставили, иако то
није најекономичније.
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А
а узв. 1. за одазивање. - Тошо! - Al; 2. кад
неко не чује он ће уместо: ”нисам чуо“,
“шта кажеш“ и сл. рећи“a”. — А, какво

рече? Несам те чул. 3. за претњу. — А
Енé га пудар. С.5(г) ће те увати; 4. Изр.:
Ни а (ништа не зна, ни речи не каже, ни
да бекне).
ăaа узвик за присећање. — Ааа, сâг се сећам.
Беше тој на Божић.

a-à узвик за позитиван одгвор. — Ал' све
уработи? — A-a

äведник м човек који има велики апе
тити, незаситник. — Не окај га, аведник
је, ако дојде, не мож! се наедé.
äведница ж незасита жена, гладница,
жена која има велики апетит.
äвка несвр. моли. — Ће авка како куче за
Лćб.

авкашње с досадно лајање (о псу). — Ра
збуди ме Шарково авкање.

äвлаџија м бонбонџија. — Сврни куд ав
лаџију, па за децу купи бонбоне и чибу

ä... а прил. час... час. — Вукал се атам, а вам,

чићи.

и едва стигал дом.

абер м глас, вест, порука, појам. — Ни

äвне свр. уједе, угризе. — Авнуло га куче за
нóгу, па ју преглобило.

абер немам од њег. — Ја га питам, а он
абćр нéма од) тој.
äблан м веома крупна на кисела јабука.
— Ујка Рака ни донел по едбн аблан.

авруг м 1. коров на њиви, винограду.
— Авруг се напатил на њиву. — Пченица

äбре узв. служи за обраћање у значењу еј
ти, је ли ти, чуј. — Абре, кокво работиш
у мое лојзе?

неспособних живих бића (поготово
живине, стоке и људи). — Бог му дал све
сам авруг и у обор и у кућу, 3. олош. — Не
дружи се з-бóљи од њег, него с авруг.

äбре-убре прил. на брзину, површно. - Не

авте узв. бежи, само у контексту: Авте,

му не чиста, има авруг у њу; 2. гомила

мóж то такој, абре-убре и готово. Мора
полЗк да се работи.

Мико, да не види нико.

автобус м. аутобус. — Мој син иде с авто
абулантаж здравствена станица за ука
зивање лекарске помоћи. — Нешто ми не
добро, мора д-им у абуланту ку(д) до

бус на работу.
автомобил м аутомобил. — По друм ву
ждé камијони и автомобили

ктура.

äва ж деч. пас. — Лaе ава. — Неће ава да те

äвуто с в. автомобил. — Збрал паре, па
купилавуто

уáпе.
äвед мутвара, приказа, страшило. — На
церил се како авед.
äведаш -дна, -дно има велики апетит,
незасит. — Колко
поедé.

е

аведан, свć ће

аголбкм уживање, живот на високојно

зи. — Куд Јована аголбк, ништа се не
работи.
äга м човек који живи на високој нози.
— Доживел, живи како ага.
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песницама или ногама. -Видел сам коко
га ака у мешину, 2. иде насумице. — Целу
нóћ смо акали по путиње.

агалбк м в. агалок.

агалише несвр. живи као ага. — Агалише,
други работе за њег.

äка се несвр. тумара, вуцара се, иде без
адâм м неспособњак. — Нарађали се све
адбми, никој за ништа не.

циља. — Ништа си не зна, сал се ака по
село.

адет м обичај, ред. — Узни малко, колко за
акáње с 1. јако ударање некога или нечега
ногама или песницама; 2. идење на су
мице, ломатање. — Досади ми тој твоe

адет

аздише несвр. побесни од изобиља, пома
ми се. — Аздисали од) добро, па беснćју.

акање по путиње.

äј узв. хајде. — Ај д-идемо. — Ај ка(д) ти ка

акше

жем. — Ај што чекаш, пČјди.

(се) свр. 1. удари (се) снажно, удари

(се) у незгодно место. — Кад) те акнем
у ребра, свитке ће ти полете; — Акнул се
у мешину, па изгубил ваздук. 2. упадне,
улети. — Акнул у неку бару, па се све

äја узв. не. —Аја, неће тој да видиш.
äјат м неограђен прем испред штале и
плевње који служи за остављање кола

замазал.

и крупног алата (плуг, дрљача...).
— Испрегнул волови под ајат, па и (x) увел
у кошару да и (x) заврже.

акобогда узв. куда ћеш. — Акобогда?

ајде узв. хајде. — Ајдемо бре! Куга чека

äкреп м 1. шкорпија. — Боље да сам акре
пи нарађала, а не вас, 2. фиг. мршава и
ружна особа. — За резил, онакој убав, a
оженил се с акреп.

Идем на њиву да ју окопам.

мо?

ајдук м пеј. непоштен човек, лопов, врда
лама. — Ајдук је он, ће те претупа.

алвезник 1. али. — Бистровино, ал' слабо. —
Добра њива, ал” је долéко. 2. да ли. — Ал
да дојдем, ал да не дојдем.

ајдучка трава ж бот, хајдучка трава
Аchillea milleofolium L.

ајдучко грбјзе с врста белог, ситног а

ал узв. — Ал' ћу га бием, па ћу га ошушим од

збијеног грожђа. — Остави у одбир и ај

биéње.

дучко грбјзе
äлам и ж. 1. будала. — Ала се родил, ала ће
и остане. — Ала не види да је ложу, 2.

äје несвр. мари, брине, хаје. — Изр: Чуe,
ал' не аје.

халапљива, ненасита особа. — Ала, све

поéл, за насништа не остацил. 3. грдосија.
– Тој не коњ, то е ала. — Колки е голем,

ајка ж гоњење дивљачи на ловачке засе
де, вика хајкача. — Напраили ајку на
курјаци, па и (x) све побили.

äла от човека.

алаванта ж граја, галама. — Дигла се нека
алаванта усред село, кокво ли е тој би

ајлук м плата. — Изр.: Слуга без ајлук.

ајмо узв. хајдемо. - Ајмо на работу.
äјцог

лó.

изразитије
наглашава. — Ајцог на работу, доста смо
се одмарали.
узвик којим Се неинirio

алавужда м варалица, покварењак, врда
лама. — Голема е бн алавужда, ће те
извaра.

äјцад узв. в. ајцог.
акáл м памет, разум. — Мозак има, акЗл

алájбрег мјезик. — Заг: Одовуд брег, одо
нуд брег, а у средину алајбрег.

нема. — Имаш ли акол у главу?

алáл прил, срећно, од срца, са срећом,
просто ти било, опроштено ти.

äка несвр. 1. јако удара неког, поглавито
— )4
-“
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алкокол м претерана употреба алкохо

алáл.

лних пића. — Нćма ништа од њег, уватил
га алкокол.

аламан м готован, ленштина, бадава

џија. — Дојдоше аламани и свćпоéдоше

алкоколичар м човек који се одао пићу.

и попише.

аламуња

— Пропил се, постал голем алкоколи
чар.

м неозбиљан човек, ветропир.

— Буди човек, а не аламуња. Поведи ра
чун, син ти се дружи с аламуње.

алосијам грдосија. — Колки си е голем, па

алапача ж торокуша, женска особа која

албше се свр. 1. остави на миру, окане

много прича и оговара. — И међу мужи

се. — Нек се албше од мéн. 2. запусти се,
занемари се. — Алосал се, па се напраил

дебел, алосија от човека.

има алапаче.

на ништа.

алаупав -а, -о халапљив. – Млого сам
алаупав. Наедéм се, па ме после боли ме
шина.

албатин м поткивач. — Волови су обо
сели, мора да и (x) водимо куд албати
На.

албатлбкм поткивачки занат. — Изучил
албатлбк и од њег има голčм корис.
албатница ж поткивачка радња. — У
наше село су биле две албатнице.

äлуга ж густиш, шибље, честар. — Немој
да улазимо у алугу, ће залутамо и ће се
све ицепимо.

аљица ж женска одећа исцела, блуза са
инвена заједно са сукњом.- Голćма го
спа, скинула запрег, обукла аљину.
aљишка ж дем, и хип. од аљина. — Сама си

сашила аљинке за девојчићи.
aљишче с дем, и хип. од аљина. — Мати за

алé с нужник, клозет, заход. — До сЗг смо

сви купила по нешто, а за Милеву аљин
че да има у коквć да се премени на Ве

ишли напоље поза кућу, а оцšг у але.

лигден.

äле и вране ж (често у множини) фиг.
нерадници, прождрљивци, наметљив

амби узвик преклињања и вапаја: побогу,
помоћ, милост. — Амбн, пушти ме да

ци. — Позвал на свадбу але и вране.

живим.

äле-мале прил. површно урађено,
тобож урађено, није важно како је
урађено. — Навикал да куд сви работи
äле-мале. И не га срмота.

амал м улични носач. — За амала не треба
нека школа, него добра грбина.
амалин м в. амал.

äлеп -а, -о црвен. — Продава алену попри
амболија ж врста вуненог чупавог пре
Ку.

кривача. — Од тетку сам на свадбу
добил амболију.

äленкас -та, -то црвенкаст. — Носи се у
аЛе НК a CT ().

али бегов -а, -о у изр.: Мисли да е тој али
бегова слама, па само узима (ничија
имовина, и мовина без господара).

аметом прил. потпуно, сасвим. — Аметом
пропал. — Аметом се пропил.
амза м прост човек, глупак, будала. —
Зинул коко амза.

алис прил. потпуно, сасвим. — Бил је алиc

аминује свр. одлучно каже, само тако

Гóл.

али се несвр. мази се. — Дете треба да се
учи на ред, а не да се али
äлка ж само у благој клетви. — Алке га
изéле.

може да буде. — Код мбега деду не може
овакој, онакој. Код он каже, бн аминује.

андрак м ђаво. – Köј му е андрак?
андрамбљ м ствар без вредности. —
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Ниедну крупну ствар нема у кућу, него
све неки андрамбљи.

äпља м пеј. замлата. — Доста бре, апљo,

андулациј а ж прављење женске фризуре

äине свр. уједе, угризе. — Апну ме за прс,

у облику валова

paџакал си се како Циганин.

(таласа) помоћу наро

па ми га откину.

*titi Tie i Tie A Hi i Ke.

äпољак (два апољка) могризак, остатак
апдулира (се) несвр. прави (се) женска
фризура у облику валова (таласа)
помоћу нарочите технике. — Идем на
свадбу, мора да андулирам косу, — Госпе
се сâмо андулирају, а не сељанштуре.
äпђел м анђео.

од непоједене јабуке, крушке, парчета

хлеба и сл. — Ел чуеш, нćћу више твои
äпољци да едем.

äпса ж 1. затвор. — Отераше га у апсу,
крал нешто, 2. казна која се при
мењивала у школи у 19. и првој
половини 20.

века.

Односила се на

аптерија ж кратки мушки или женски

антерика ж дем, и хип. од антерија. —
Обукал се у нову антерику.

ученике који нешто нису урадили код
куће (нису написали домаћи задатак,
нису увежбали читање или научили
рецитацију) па су морали
после
наставе да остану у школи да то

aитериче с дем, и хип. од антерија. —Ту

ураде. — Учитељ га оставил у апсу да

део одеће с рукавима или без њих.
— Антерија му сва штрокава.

научи.

pил антериче на себ и отиш5л на њиву.

апсана ж зграда затвора. — Апсану чувају
џандари.

апатека ж апотека.

апáш м мангуп, враголан. — Онај мој апаш
по цел дон се јурца.

апсеник м затвореник. — Неки апсеници
пуштише, а мог сина остаише.

äне несвр. уједа. - Куче коé млóго лае не
äпси несвр. ставља у затвор. — Сваки дон

апе.

äпсе, мора се пазиш,
äпе-паше прил. површно, на брзину,
аљкаво, неуредно. — Немој тој само апе
папе и готово. Ће се врнете поново да
га уработите.

äра несвр. пљачка, пустоши, хара. — Зна
да ара, а љути се кад га арају.

apáм м оно што је проклето, про
клетство. — Арам да ти е. — Од мен с
алáл, од Бога с арам.

аперација ж операција. — Иде на апера
цију.

аперисуван -а, -о онај који је више пута

apáм и катрап м у клетви. Нека му е
apáм и катран (црно и проклето).

оперисан.

аперисување с операција. — Иде на апе
рисување.

арамбаша м фиг. разбојник, веома лош
човек. — Он је голćм арамбаша, ће те
бие и све ће ти узне.

аперисује (се) несвр. обавља (се), врши
(се) хирушки захват. — Донос ће га

апернсују у војну болницу; — Не мож) се

аратос прилог за проклињање, от
клањање нечег непријатног. — Аратос
ти га и токов живот.

више овакој, мора се аперисујем.

аперише (се) свр. обави (се), извршни хи
руршки захват (операција) над неким.

араџијам онај који наноси интету. — Ара
џија, сви пиште од њег.

— Донос у два ће га аперишу: — Апери

äраџика ж жена која наноси штету. -Ај,

cáл се, па награисал.

мори, араџике, кода ће се опаметиш?
- 26 -
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ђивање. — Арпоџик ми убаво расте.

apдбква ж бот, ротква Raphanus sati
Vus L.

арпаџикм в. артошик.

ардЗквица ж бот. дем. од ардоква, рот

артиица ж дем, и хип. од артија. — У
сваки џеп има по неку артиицу.

квица. — Засеја малко ардоквице, колко
за адет.

артија ж танка материја (обично бела)
ардЗквичка ж бот, дем, од ардоква, рот

која се употребљава за писање, штам
пање и сл. — Изр.: Артија све трпи.

квица. - Услaдише ми се ардоквичке.

ардâљ м бот. пољска горушица Sinapsis
arvensis L. — Набра малко ардаљ за пра

apтилерац -рца м војник који служи у
артиљерији, тобџија. — Моlj) е чича

ци.

арлија узв. срећно!, нека је са срећом!

бил артилерац.
ж род војске наоружан
топовима. — Чича служил војску у

apтилерија

Тéб паре, мćн јаре - нек је арлија.
армоника ж хармоника. — Купише ми
армонику да се учим да свирим.
армоникаш м свирач на хармоници. — На
свадбу ми свирили армоникаши.

армуника ж в. армоника.
армуникаш м в. армоникаш.
Арнавут м Албанац. — Кад смо осту
пали кроз Албанију, Арнавути су ни
и (з) заседу били.
арнавут м пеј. опасан, подмукао човек.
— Неси човек, арнавут си.

Арнавутин м в. Арнавут.
арнавутин ж в. арнавут.
Арнавутка ж Албанка.
арнавутка ж пеј. опасна, подмукла жена.

тешку артилерију.

артичица ж дем, и хип, од артија. — У
сваки џеп има по неку артичицу.
артишка ж дем, и хип, од артија. — Зби
ра артишке по путиње.

apтишљак м мн. артишљаци пеј. од
артија. — Развукал артишљак на све
стране.

арчење с трошење, расипање, излагање
трошку.

äрчи несвр. троши, расипа, уништава. —
рчи артију у некакво писување.

äрчи се несвр. излаже се трошку. — Немој
се арчиш, ја ћу платим.

аршин м 1. стара мера за дужину (између
65 и 75 цм). — Изаткала ћелим от пет
аршина; 2. гвоздена шипка, на краје
вима зупчаста, којом се при ткању ра
запиње тканина на разбоју.

— Арнавутка е, беж од њу.

Арнавуче с Албанче.
арнавуче с пеј. опасно, подмукло дете.

äс прил. потпуно, сасвим. — Немају кокво
да обучу, иду ас голи.

— Изнарађал арнавучићи, не децу.
арнбше се свр. ослободи се, отараси се
некога, нечега. — Едва се арносâ од

асвал м пут прекривен асфалтом. —
Излегли смо на асвал. — Ишли смо по

њег.

асвал и затој се несмо замазали.
äрњеви м мн. делови кровне констру
кције који чине кров на коњским ко
лима преко којих се ставља шаторско

крило и сл. да не би покисли они који се
возе. — Нека и (x) арњеви у кола, ће ни
затребају.

арпоџик м бот, ситан црни лук за раса

äсмаж мед, астма. — Има асму. — Умрел од
äсму.
äспраж најнижа новчана јединица. -Не
мам ни аспpу. — Оголише ме, ни аспpу
ми не остаише.

äт м коњ. — Изр.: Не јаше ата кумé личи,
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ачење

него куј га има.
äтреса ж адреса. — Писал би му, ал' му нć
знам атресу.

äу узвик запрепашћења. — Ау, какво тој на
праише? Зашто ли се побише?

афира (се) несвр. брука (се), исказује (се)

с

намерно

изопачен и

говор,

неприродан говор. — Нćaчи се, нé àчи. С
твоéачење ме само резилиш код људи.
äчи се несвр. 1. измотава се, пренемаже
се. — Код неко дојде, одма почне да се
äчи; 2. уздиже се, гледа са висине. — Не
äчи се, не ачи, знамо те коков си.

у негативном. — Нећу га афирам пред
људи. Тој ћу му кажем насамо: — Нећу
се афирам.

äша ж неред, лом. — Напраили ашу у собу.
ашáв м воће. — Кот стигне ашáв, нема

афирање с брукање.

— Његово ме

Зима.

афирање више не интересује.
äх узвик бола, туге. — Боже, ах, Боже. —
Узни ме, да се смирим.
a-Хá узвик за присећање. — А-ха, сЗг се
сећам. То е било на Велигден.

подражавање сА fе хан. —
Расмејал се: а-ха-ха, а-ха-ха, па му слозе

а-ха-ха узвик

ашавчбк м дем, и хип. од ашав. — Донćла
сам на децу малко ашавчок.
ашов м в. риљач. — Ми казујемо риљач, а
гређани ашов. Ниешија него врат.
ашовче м 1. дем, и хип. од ашов. — Има

Зć/

време, па с ашовче изриља градинче, 2.
војнички атиновчић. – Köј служи војску у

потекоше на бчи.

пешадију, бн на опасач носи и ашовче.

äц узв. деч. за исказивање да нечега нема
више, да је нестало. — Попили смо мле

ашто прил. због чега, ради чега. — Ашто
питаш, кад знаш.

кó. Нема више, ац!

б5ба несвр. халапљиво једе. — Код седне уз
остал, сипује и бдма почне да б5ба.

бáгрепче с дем, и хип, од богрен. — Што
си оцекал б5гренче у обор? Што га неси
остаил да расте?

богремар м. багремова шумица. —
Улéгли смо у едбн богремар, па смо се

богрењак м 1. багремова шумица. — Не
мóјте д-идете кроз богрењак, ће се све
поцепите, 2. суве багремове гране и
гранчице. — З-богрењак ложи казан.

све изболи и инцепили.

бзгрен м бот багрем. Robinia pseuda
cacia

богрењар м в. бoгремар.
богpéн -а,-о, који се односи на багрем, ко
ји је од багрема. — Богрене дачице су
млóго љуте, брзо се цепе кот се кову.

б5греп бања ж шаљ. гробље. — Само б5

б5грење с зб. им. од богрен.
б5д м метални шиљак на врху штапа
којим се терају волови. — Тури бод на
остан да не биeм волови, него да и (x)

грен бања мож да га излечи. — Иде у
бóгрен бању.

богреновина ж багремово дрво (као
огрев и грађа). — З-богреновину се греје.
— Напраил бурићи од богреновину.

б5цнем код иду пологочке.
б5дњак м сирова храстова грана која се
уочи Божића ложи на ватру. — Отишли
у шибу да оцечу б5дњак.
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бадава, не радећи ништа, беспосличар,
нерадник, готован.

б5ће се несвр. труди се узалудно, петља
се, бакће се. — Само се б5ће, а ништа не
можда напраи.

бођавџика ж жена бадаваџија, беспо

б5цка несвр. 1. боцка. — Стрнчак га б5цка

бођавџија м онај који време проводи

у дебело месо, 2. фиг. пецка, заједа. —
Брзо се љути и затој га стално
б5цкају, 3. сади. — Само што сам почел да
б5цкам арпаџик. Брзо ћу га изб5цкам.

сличар.

бођавџише несвр. не ради ништа,
проводи време у нераду, беспосличи.
б5з м бот. зова Sambuсus nigra L.
боздĆж м смрад, одвратан задах. — Отво
pи пенџер, овој боздеж не мог да
истрпим.
базди несвр. смрди, заудара. — Бозди му из
уста коко из б5чву.
бозбВина жзовнно дрво или шибље. — Од
бозовину се прае цевке за мотање кон3ц
и пређу.

б5цне свр. 1. боцне, убоде. — Коко га б5цне,
такој рипне; 2. фиг. пецне, дирне. — Ако
ме б5цне јошампут, готов је, 3. посади (о
поврћу). — Боцнул овде, онде, и мисли да
му млого рôди.
б5чва ж 1. велико буре с вратанцима. —
Ми, деца, смо улазили у б5чву да ју пе
ремо; 2. један од божићних хлебова. —
На Б5дњо вече и деца пију вино из
б5чву.

бозовка ж в. боз.

бачветинаж аугм. од бочва.
б5кће се несвр. петља се, ради нешто
али без успеха. — Само се б5кће, а ништа
не можда напраи.

б5ш узв. бати. — Е, б5ш, нећу да му дојдем на

б5лван м велики комад камена. — Иско

бóш прил. баш. — Т6 е било б5ш на Ве

блили смо се док смо утоварили онај
болван у кола.

свадбу.
лигден.

бошка прил. посебно, одвојено. — Бошка
они живе.

б5лванче с дем, и хип. од болван.

б5п узвик за подражавање звука (обично
потмулог) који се чује, при наглом
паду нечега или при удару тупим
предметом. — Б5п, паде нешто. — И б5п
на земљу.

боштā м отац (за вокатив се употре
бљава: тато). — Ћути кажем на бошту

б5па несвр. 1. удара где стигне. — Не гледа
куде га удара, него само б5па; 2. в. боба.

баб5ц м 1. добро држећа баба. — Код
мој баб5ц заигра, земља се треcé; 2.
пеј, од баба. — Онај мој баб5ц ће од ина
тлок у грбб да ме отера.

б5па се несвр. буса се. — Зошто ли се б5па у
груди, код га знамо коков је.
б5пе-б5пе узв. тапе-лупе, удри-удри. —
Дигну се, увати дете, и б5пе-б5пе по
дупе, те га зочбс умири.

б5пе-бупе узв. в. боле-бопе.
б5пне свр. 1. изненада удари. — Б5пну ме у

мешину, па ме изнеспособи, 2. падне,
тресне. — Бопнул од вр дрво; 3. фиг.
лупне, изговори бесмислицу. — Богинул,
па едва остал жив.

да зна коков си.

боштетина м аугм. и пеј. од боинта. — Бо
штетина му е бил голčм пијаница.

бáба

ж. 1, inautima. — Баба звала зета на

ручак, 2. жена (супруга). — За мени моју
бабу ће има; 3. баба-марта. — Обукла се
баба у девет кожува. — Не дава се баба,
не попушта.
баба-Лиза ж особа која мора све да
проба, све да окуси, свуда да завири. —
Баба-лиза, и туђи грнци отклапа да види
какво се вари.
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бабачко прил. много, како ваља. — Наели

бáгаџија м особа која ставља снопље у

смо се бабачко.

вршалицу. — Мож да почне врша,
укачил се багаџија на дреш.

бабетина ж аугм. и пеј. од баба. — Пројде
една бабетина кроз нашу малу.

баден м бот. бадемPrunus amygdalus L.

бабешљак м пеј. од баба. — Токов ми ба

баденче с дем, и хитi. од баден.

бешљак не треба у кућу. — Тај ће

бађав прил. 1. бесплатно. — Не мож тој

бабешљак да ме поедé.

бађав да добиеш, мора се плати; 2. без
потребе, узалуд. - Бађав сам дош5л, код
не могу да ви помогнем.

бабина недеља ж последња недеља у
марту. — Бабина недеља, не да се баба,
пада снег.

бабине деветине ж тричарије, празне
приче. — В3здон ми прича бабине деве

базент м велики вештачки резервоар за
воду.
базенче с дем, и хип. од базенili.

тине, не мог више да га слушам.

бабин зуб м бот, врста корова са кара
ктеристичним бодљикавим плодом

бáи се несвр. задржава се, касни... — Немој
више да се баиш. — Не бај се више!

Tribulus terrestris L. — Убодо се на бабин
зуб.

бајактар м онај који носи барјак. — Моје

бабини поим. прид. бабина породица по
мајци. — Идем у бабини на свет5ц.

бајарица ж особа која се бави бајањем,

дете ће будне бајактар.
врачањем. — Дете пати од урбк, ће га
вóде куд бајарицу.

бáбини јарци м мн. сићушан снег у виду
лоптица који пада у месецу марту. —
Не шали се баба, падају бабини јарци.

бајат, -а, -о устајао, није свеж. — Сваки дан

бабино уво с бот, врста гљиве чије
плодоносно тело нема дрнику Рагiza
vesiculoza. – Т6 е бабино уво. С њега се
мажу девојчићи, да буду убави.

бајбук м затвор. — И његодвели у бајбук.
бајбукана ж в. апсана
бајги прил. тобоже, као, бајаги, као да. —

бабичка ж 1. дем, и хип. од баба, 2. мали

Бајги се договоримо д-идемо на работу,
а ти одрече.

еду бајат леб.

кукурузни клип са ретким зрнима.

бајгим прил. в. бајги.
бáбљача ж. 1. уседелица, девојка која је
одавно прешла године за удају. — Би

баје несвр. 1. говори тајанствене речи. Видел сам коко тетка Лена баје, 2. фиг.
баљезга, свашта прича. — Срам те било,
кокво си бајал од мен по село; 3. говори
прстима (о глувонемој особи). — Н-уме
да вреви, па с прсти баје.

рала момци, бирала, па остала бабљача.
2. зоол. инсект из рода оса.
бáбље лето с михољско лето (лето у

јесен).

бабускерина ж пеј, од баба. — Излеже из
кућу нека бабускерина, па ни поплаши.
бабуша ж особа која по физичким и ка
рактерним особинама личи на своју

бајине гаће ж у изр. — Чис кобајине гаће
(каже се прљавој особи).
бáји се несвр. в. баш се.
бакал м бокал. — Попили два бакала вино,

бабу.

и не се опили.

багаљив -а, -о који има натечене ноге,
бакалок м бакалски посао. — З-бакалЗк с

који тешко иде, нахрамљује. — Иде као
да е багаљив. — У ноге га багаљиве
(псовка).

све стекал.

бакалница ж продавница колонијалне
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бандаш м точак на бициклу. — Нешто ми
се искривили бандаши на бициклу.

робе. — Бакалница и дућан несу исто. У
бакалницу има повише да се купи.
бакалче с дем, и хип. од бакал.

бандера желектрични или телефонски
стуб. — Ће постаљају бандере за стру

баксуз м својеглав човек, онај који се све

Ју.

му и без разлога одупире. — Голем ба
ксуз, запел на едну страну, па ће
цркне.

баидоглав, -а, -о тврдоглав. — Сва му
деца бандоглава. — Башта бандоглав, па
и деца бандоглава.

баксузас, - та, -то, ћудљивог понашања,
склон пркосу. — И он постану баксу

бáиза м пеј. 1. глупак, тикван. — Банза,

зас човек. Зошто ли? Не беше токов.

ништа си не зна; 2. крупан, јак човек.
— Колки е банза ајб{ш) се игра з-децу.

баксузлбк м опака нарав. — Уватил га
банзóв м пеј. 1. глупак, тикван. — Колки е

неки баксузлáк, па сал pжи.

банзóв израсал, а ништа си не зна; 2.
бакшиш м напојница. — Само од бакшиш
крупан, јак човек. — Колки банзóв
живи.

израсал, а беше детишљак.
балабан м само у благој клетви: Балабан
бáнsа м в. банза

га изел, Дабогда.
банsöв м в. банзов

балабапка ж само у благој клетви.
Балабанка те изела, да те изеде.

балабанче с само у благој клетви. Ба

банка ж новчаница од десет динара. —
Потрошил две банке у ништа.
-

-

o

-

-

бантрља несвр. фиг. говори којешта. —

лабанче те изéло.

Нешто си бантрља, а никој га не
балавāпдер м лош човек, олош. — Лоше
ће пројде, видим га з-балавандери.
балавурдија ж лош свет, олои, не
озбиљан свет. — У нашу малу све сама
балавурдија, нема озбиљан бећар за

слуша.

бáња ж шаљ, безбрижан живот. — Бања
куд њег, мо(ж) се живи.
бáпка ж дем, и хип. од баба. — Код сом бил

мали, моја бáпка ме млого чувала.

моје девојче.
балдише свр, умори се, изда га снага. —
Несâм стигал ни до половин брдо, ја

бáпче с дем, и хип. од баба.

бáпчица ж дем, и хип. од баба.

балдиса.

бале м вок. брате! — Е, мој бале, не може
тöтакој, него овакој!

бара ж локва. — Мише се у собу, па на
праише бару.

барабар прил. напоредо, упоредо, за
бамбадава прил. сасвим узалуд, низа
нита. — Бамбадава работи. - Све испро
дава за бамбадава.
бамбура жагр. врста крупне меснате па
прике, бабура. — Код купуеш поприке,
купи и неку бамбуру.

једно, подједнако. — Барабар с мужи и
онó работи.
барака ж шатра за весеље. — Праимо
крштење у бараку.
барапија ж бот, зелене махуне пасуља
Phaselous. — За ручак имамо баранију.

бамбурас, -та, -то који је као бабура,
барапштина м аугм. и пеј. од бараба. —

надувен, буав. – Има бамбурас нос.
баш м човек који живи на високој нози. Живи како бáн. Никој му не ни за мали
прс.

Ћу пукнем од муку, превари ме една
барапштина.
барéтка ж округла плитка чохана
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француска капа. — Носи барéтку на
главу, модерише се.

бари несвр. фиг. убеђује, наговара. — Бари

отöше у шибу да сечу дрва.
батaлеп, -а, -о остављен, напуштен. —
Баталена њива, баталено лојзе, батален
сливак,..., баталено све.

га да му прода оној лојзе.

барјак м барјак (уместо заставе ставља

батали (се) свр. остави (се), мане (се),

се лепа бела или разнобојна марама). —
Скутали барјаци на барјатари.

окани (се). — Баталил све и отиш5л у бел
свет, — Изр.: Батали се од) ћбраву
работу.

барјатар м в. барјактар.
баталијон м батаљон. — Служил војску у
барла ж шубара. — Не скида барлу од гла

Десети пешадијски пук, други бата
лијон.

ву.

барлетина ж аугм. и пеј, од барла.

батише свр. поквари, упротсти. — Онол
ко брашно батиса, а никакав леб не

барличка ж дем, и хип. од барла.

бмеси.

барон м човек који живи на високој нози.
батише се свр. 1. поквари се. - Улегал

— Живи коко барон.

неки жижак, па ни се пченица батисала;

барушљав, -а, -о који је пун бара, подво

2. нестане, умре. — Батиса се, и бн, 3.
нинчезне, изгуби се. - Кудели се батиса?
А треба ми.

дан. — Имам едно њивче барушљаво. Нć

знам коко да га ишушим.

барушљак м баровито земљиште, мо
чвара. — Боље је да овиемо, да не газимо
по барушљак.

батлија м човек срећне руке.
батлијас, -та, -то онај који је срећне руке,
који има среће.

барушљив, -а, -о в. барушљав,
батлика ж жена срећне руке

баруштипа ж аугм. од бара. — Едва
бацко м пеј. приглуп човек

излéгомо из едну баруштину.

бáча ж бацита, градина.

басм фиг. плакање, плач. — Дош5л з-бас.

-

Идем

Да На

вáдим бáчу.
басомце с дем, и хит. од басмо. — Евé ти
басомцé, па ми напрај прегљачу.

бачалбKм баштованство.

бáсаџијам фиг. крупан човек. — Басација,

бачица ж дем, и хип. одбача. — Идем зачас
да навāдим бачицу.

код иде земља се тресе.
баскија ж танка дрвена цепаница. Кује се

код градње куће и са једне и са друге

бáчка се несвр. брчка се. — Немој се
бáчкате по воду, ће се све умокрите.

стране дирека па се међупростор ис
пуни блатом измешаним сламом или

бачованџијам баштован.

ifљевом.

бачованџика ж баштованка.

баскијар м ексер за закивање баскија. —
За баскије ти требају баскијари, а не
öбични јексери.

баџам 1. пашеног, свастикин муж. — Едва
чéкам да ми дојде баџа, да се малко
распиштољимо и попричамо, 2. крупан
*t{26}{2}.

бáсмо с платно, фино платно. — Иза
ткала сам басмо за десет кошуље.

башка прил. в. бошка

бата м 1. дем, и хип. од брат, старији

башкари несвр. ленствује, излежава се. Ништа не работи, само башкари. Такој

брат. — Уз бату да будеш, 2. име које
невеста даје деверу. — Мој муж и бата

- 32 -

сваки дан.

Речник села Каменице код Ниша

345

бекне свр. не може да каже нешто, да

баштāм в. боцита. — Баштати беше доб5p,

отвори уста од страха, да проговори.

а ти никоков неси.

— Питаше га, а он ни да бекне.
баштетинам в. боштетина.

бекpиштина м пеј. од бекpија. — ТŠј бе
бáштин, -а, -о очев. — Обукал баштин

криштина ми живот упропасти.

капут, па излегал на бро.
бексто с бекство. — Уватили га у бексто.
бебе с беба, новорођенче. — Не можд-иде
на работу, чува бебе.

бел, -a, -o

1. бео, 2. сед; — Бела глава,

бела коса.

бебенце с дем. од бебе. — Чува си бебенце
коо очи у главу.

белбц м беланце. — Код разбие перашку,
белоц поедé а жутоц врљи.

бебиште с аугм од бебе. — Не могу да си
бела глава ж фиг. паметан човек. – Тој

сним од овој бебиште.

ни бела глава не можда разбистри.
бега несвр. бежи, избегава. — Бćга од
бела земља ж врста земље по боји.

работу.

бегендише свp. и несвр. заволи, засвиђа:

белаише се свр. о тараси се беде,
напасти. — Едва се белаиса од њег.

воли, свиђа. — Милева бегендисала

Алексу. — Младен бегендише Велику.

белај м зло, несрећа. — Оде у град, па си
донесе неки белај. - Тури ми на врат
белај (нанесе коме несрећу).

бегендише се несвр. воли се, свиђа се. —
Деца се бегендишу, ће се узну.

бела Киша ж фиг. снег. — Дćцо, пада бела

бегенише свp. и несвр. в. бегендише.

киша

бедахин м надстрешница од лима изнад
терасе или улаза у кућу која штити од
книне или сунца. — Скинуше бедахин и
турише плочу.

бела лала м и ж изр: Ће уработи тој као
бела лала.

бела рада ж бот камилица Маtricaria
chamomilla. — Коко попи чај од белу раду,
преману мешина да ме боли.

беден м бедем.

беденчЗк м дем, и хип. од беден.

бела џигерка ж бела џигерица. — Дадо на
беди несвр. лажно оптужује. — Беди ме, а
несâм крив.
бедоше несвр. пеј. врши велику нужду. —
Стар човек, а бедоше куде стигне.

мачку малко од белу џигерку.
белега ж ожиљак од ране, траг од
удара. — Евéју белега куде ме ударил.

белеје несвр. седи (о коси). — Од муку
бежанија ж бежање. — Све се дало у
бежанију.
безвезњак м глуп човек. — Безвезњак, н
умé вола у дупе да убоде.

почел рано да белеје.
белен,-а,-обељен. — Белено платно.
белење с бељење. — Носи платно на
белење.

бездерм зорт, паника, страх. — Наш5л се
у бездер, па не зна коквć да работи.

бели дрен мв дрен.

бездĆтка ж нероткиња. — Остала му

белие се несвр. бели се. — Нешто се горе
белиe. — Белие се пченица.

жена бездетка.

бездéткиња ж в. бездетка.

белина ж бело грожђе. — Воли млого да

безмитник м неподмитљив. — Свети

зóбе белину.
белисвет м 1. мноштво, безброј. — На

Врач, безмитник.
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збрал старудију бели свет. — Има

берикет м летина, обилан, плод, род. —

белисвет старе паре, 2. туђина, далек и
непознат свет. — Отиш5лу белисвет, па

Сав ми берикčт из амбар узбше и
отераше.

се не јавља.

берикетан, -тна,-тно родан, плодоносан.
белица ж бот. 1. врста крупне округле
инљиве бледожуте боје. — Сливе белице
су се одавно изгубиле, 2. врста брескве
која може бити ситна или крупна,

крупнија сједне стране има розе боју. —

— Овај ће годин да будне берикетна.

берне свр. набере мало, набере набрзину.
— Берну малко црешње за дечију.
бесење с бешење, вешање. — Беcéње му не
Гине.

Крупне белице ће беpéмо за едење а

ситне за ракију.

бескбрка ж плод, сасвим танке коре,
беличас, -та, -то плав (о човеку). — Сва су
му деца беличаста, на башту су.
белка ж бела овца. — Остриго белку.

Полико танке као да је нема. - Насадил
сам тикве бескбрке.

беснеје несвр. бесни, љути се, правилом.
— Напил се, па беснéје по кућу.

белмутŠк м бели камен. — З-белмутак ме
ударил по главу, па ми напраил чва
pугу.

бесни несвр. лудује. — А се дигне, бдма

белодрешка м хајдук после Нишке буне

бесник м 1. опасан човек. - Беснику не

1841. (друге Милојеве размирице са
Срндаком). — У наше село су доодиле и
белодрешке и ватале се у бро.

падај у руке, мож те локо убије; 2.
немирко, нестанико. — Онај мој бесник
по цел дон се јурца.

белокбрка ж лубеница беле коре. — Бе
локбрке су ти најслатке. Купи ми ед
ну.

беспило с бес, обест. — Уватило га неко

белорепка ж црна овца белог репа.
белужњав, -а, -о беличаст, белкаст. — Ја
га чини у црно, а оно испало белужњаво.

Пóчне да бесни.

беснило, па само лудује.
беснула ж 1. опака, обесна жена. — Онај
беснула сву децу поби, 2, живахна,
немирна, несташна девојчица. — Бе
cн уља, код улегне у собу напраилом.

беспутиње с крај, предео у коме нема
белуток м в. белмуток.
путева; тешко проходно земљиште.
белчуг м карика, алка, беочуг. — Откинул
ми белчуг на ланац.

бесрам прил. бестидно. — Накриви главу
на едну страну и бесрам улази у кућу.

беља ж фиг. снег. - Беља, забелил црé
бесрамап, -мна, -мно беспидан. — Бе
сраман, мисли да никој не види коквó

пови. — Забели га беља, забели.

беневрćци муске чакшире од белог су

работи.

Кfffi

бесрампик м бестидник. — Бесрамник,
све ми бте.

бепче с беба. — Имају бепче у кућу.

беpáљка ж примитивна направа за
брање воћа. — Немој се качиш на јабуку.
узни беpáљкупају обери.

бесрамница ж бестидница. — Бе
срамница, нема си срам од никог.

бестрага узв. 1. дођавола. — Иди у бе
страга.; 2. Изр.: Бестрага му глава
(клетва).

бере се несвр. скупља (о гноју). — Беpć ce
гној.

берија ж вика, галама. — Дигли берију на

бећар м момак, старији момак — Код
бећари заиграју, земља се тресе.

њег, а он не крив.
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биПче с мн. бибчићи дем, и хип. од бибе.

- бир (у придевском значењу) избор, скуп,
збир најгорих људи. — Наш5л неко дру
ство, све бир, незна се ко е погор.

бештија ж опака, напрасита особа;
особа са животињским особинама. -

бири-бири узвик за вабљење патака.

Оженил се з-бештију, па се сваки дон
бију.

биров м викач при сеоској општини. —
Ока ко биров. - Што бкаш ко биров.

бибе с мн. бибчићи младунче патке, паче.

биртија ж крчма, гостионица. – Улеже у

— Наша квачка извела бибићи.

биртију, и све паре потроши.
бивени, -а, -о тучен. — Бивен, бивен, па
нема куде.

бисазим бисаге. - Дошол из грдину с пуни

бивол м 1. биво. — У наше село никој не
чува биволи, 2. фиг. лентинтина, нера
дан човек. — Излегује се како бивол,
ништа не работи.

бицикла ж бицикл, превозно средство
на два точка које возач покреће

бисази.

ногама.

бицман м јак човек, снажан човек, би
биволица ж женка бивола. — У наше село
се несу чували ни биволи ни биволице.

танга. — Бицман, мćсто да работи, само
се скита по селб.

-

биволоско бко с врста крупног црног
грожђа.

бичен, -а, -о уздуж резан тестером. —
Има бичену грађу за продаву.

бигор м камен, сига, бигар.

бичи несвр. 1. цепа заглавкама уздуж
одсечено дрво, 2. уздуж ПIестернине
одсечено дрво.

бие несвр. 1. удара, туче. — Да узнеш да га
биеш и да му не казуеш зошто га би еш:2.
подсмева се. —Токов је бн, бие шегу со(c)

бичкија ж ручна тестера. — Купил сам

стари људи; 3. бљешти. — Бие му слонце
у очи; 4. безл. звони.- Биће šвоно за ђаци,
5. изр.: Бие га добар глас.
биe-клéпа несвр. фиг. ради тежак посао
без знања и умешности.

игу да си набстрим бичкију.
благ, -а, -о сладак. — Пиемо благо вино.

блага рана ж тешка рана. — Блага рана
да га изеде (клетва). - Блага рана да га
нападне дабогда. (клетва).

биен,-а,-о в. бивен.

блага среда ж дан када се не пости, када
биĆње с физичка казна. — За биење је. —
Нćће да пројде без биéње.

се мpси.

благачак, -чка, -чко сладак, прилично
сладак, сладуњав. — Овеј су ми јабуке

бије несвр. в. биe.

благачке.

бијен, -а, -о в. бивен.
бијење с в. бнење.

благачак, -чка, -чко в. благачак.

билмез м јак, крупан и глуп човек. — Кол
ки билмез израсал, а ништа си не зна.

благи ПетЗк м в. блага среда.

било с горња ивица крова.

благосивља несвр. благосиља. — Ајде,
куме, благосивљај на младенци.

биље с изр.: Слано кобиље.

биндурача ж. греда на зиду одакле
полазе бочне нвице крова

1f.

благи петак м в. блага среда.

благосов м благослов. — Чека од Бога

poгови.

благосов (каже се лењивцу).
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Па му жена близнила.

благушљка жагр. врста јабуке.
блажаш, -жна, -жно мрсан, мастан. — Нć
што сам болан, па не смем да едем
блажно.

блажан дбш м мн. блажни дни дан када се
не пости. — Куј нема и у блажни дни ће
пóсти, а куј има ће блажи.

близнићим мн (јд. близнић) близанци (у
стоке). – Изнеси ми они близнићи од
јучер, да и (x) подбимо.
близница ж челик, челик од кога се
прави сечиво алатки, а истiо тако и

челик који се заваривањем додаје већ
истрошеном сечиву. — Циганин ми
турил близницу на секиру, па сЗг добро

блажи несвр. једемасну храну, не пости. —
Ћети оцечé пóпуши што блажиш преко

CeЧC.

пости.

близничи несвр. заваривањем ставља
блажно с поименични придев мрсна јела.
— Они не посте, увек еду блажно.

челик на истрошено сечиво aлatitКе. —
Идем куд Цигани да ми близниче се
киру.

блаи несвр. 1. блеји. — Дај на овцу, да
не блаи; 2. блене. — Блаи ко теле у ша
péна врата. - Блаи ко ов5н.

близњи поим. прид. блиски род. — Ми смо
си близњи, треба се поштуемо.

бламира (се) несвр. брука (се). — Бла

близо прил. близу. —Тćе близо, не долéко.

мира ме куд људи; — Само се бламира
куд људи.
блáнтав, -а, -о бљутав. – Увек напраи
блантав ручак.
блатишљак м аугм. од блато. — Упāдомо
у неки блатишљак, па се едва извукомо.

блóмбаж 1. Пломба, мешавина за пуњење
оштећеног зуба (у зубарству). - Испа
ла ми бломба из кућњак, 2. комадић ме
талне плочнице који везује крајеве ка
напа, жице и др., а служи као сигур
носни печат на пакету, предмету и
др. —Турише бломбу на нов струјомер.

блатиште св. блатишљак.

бломбира (се) несвр. 1. ставља (се)
блéј м блејање. — Чуе се блеј од овцу, иди
види кокво ју је.

пломба у оштећени зуб. - Бćље ти е да
бломбираш зуб, него да га вадиш, —
Рекол ми зубар да трćба два кућњака да
ми се блoмбирају; 2. ставља (се) си

блене несвр. тупо гледа, зури. — Блене ко
теле у шарена врата.

гурносни метални печат на какав

блесав,-а,-обудаласт. — Млогое блčсав.

предмет. — Видел сам ко ко су
бломбирали струјомер, — Овија вагони
се треба блoмбирају.

блeсac, -та, -то в. блесав. – Нешто су му
деца блčсаста.

блештие се несвр. блешти се, јако се
сија. — Нćшто се горе блештие, д-им
зочас да видим коквć е.

бљáштав, -а, -о бљутав, неукусан. — Дај
ми малко сол, не могу да едем бљантаво.

бљис несвр. прелива преко нечега. — Па
Дла Голćма киша, па вода бљис прćко
олук.

блештије се несвр. в. блештие се.
близнак м близанац. — Они су близнаци.
близнакиње ж мн (јд. близнакиња) двој
ке (женско). — У наше село се не панти
да су се родиле близнакиње.

бљувотина ж бесмислица, оговарање,
лаж. — Испричал неке бљувотине од мен,
па жив срам да ме изеде од људи.

бљуé несвр. повраћа. — Поел нешто лоше,
па бљуе.

близначе с дем, и хип. од близанац.

близни свр. роди, донесе на свет двојке. —

бљује несвр. в. бљуе.
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бљуткав, -а,-ов. бљантав.

бокари се несвр. спарује се (о крмачи).

бључ м бот, вишегодиниња зељаста
биљка Татиs comminus из фамилије Dio
scoreасеaе, чије се подземно стабло
употребљава у народном лекарству.

бóкче с дем, и хип. од бог. — Бокче ти љу
бим. — Бокче му његово.
бóлан, -лна, -лно болестан. — Болно ми
дете, мора да будем уз њег.

боб м бот. боб Vicia faba L.

болеж м бол. — Истрпел голем болеж, док

боб5к м дем, од боб. — Кусни малко од

му извадили зуб.
бóлес ж болест. — Уватила га нека болес,
па не мож главу да подигне.

боб5K.

бóба ж баба, само уз име старије жене. —
Идем да окнем боба-Виду. — Боба Видо,
бка те нешто моја мати.

бóлесан, -сна, -снов. болан.
болечина ж болест, болештина. — Напа

бобовиште с место где је сађен боб. —

ла га нека болечина, па само куња.

Изриљаше бобовиште и засадише ар
болник м болесник. — КокЗв ми е тој
паџик.
болник, код не пие лек.
богаство с богатство.

бóлување с боловање, патња од болова.
богасто с в. богаство. — Шћé ми њигово

богасто, код целдбн од работу грбину не
мóг да испраим,

болужњав, -а, -о болешљив. — Дете ју не
што болужњаво.

богатеје несвр. богати се. — Богатеје на

болује несвр. бива болестан, тугује,
пати. — Свак си болује своју бољку.

туђ рачун.
богатлáк м в. боготлок.

богиња ж ожиљак од пелцовања против

бóљ безл. бољи. - Марко е бóљ мајстор од
Пćтра, а Марија бољ мајстор од Марка.
Kô е најбољ мајстор?

великих богиња.

бóљка ж болест. - Бољка те изéла, да те
богињка ж дем. од богиња.

изеде (клетва). - За сваку бољку има

боговетан, -тна,-тно (обично боговетни, а, -о) уз реч: цео за појачавање њеног
значаја. — Работимо цел боговетни дЗн.

лéк.

боговски прил. добро, лепо, дивно. —

бóмба ж фиг. флаша са пићем. — Друкче
би те примил да си му однел едну
бóмбу.
бомбардување с бомбардовање.

Живи боговски.

бóд м петља код плетења. — Испуштила
сам одбн бóд, па мора да распаруем.

бонбона ж бомбона. — Купил сам за децу
нéке бонбоне, ал” ми се не свиђају.

бóжем прил. ваљда, тобоже. — Божем
рекомода ће работимо, а ти не дојде.

бопбöнка ж 1. дем, и хип. од бонбона. —

Девојче ко бонбонка; 2. врста цвећа. —
Посипал сам бонбонке.

божичњакм бот, девојачка суза Ноја L.
бóјм батине, туча. — Излегни на бој, што

бонбонџија м онај који производи или
продаје бомбоне.

бежиш?

бојаџија м занатлија који боји пређу за
ћилимове и плетиво.

бöнцек м тестерица за сечење метала. —
Дај ми бонцек да исечем шпаринг.

”

бóпка ж 1. бубуљица. — Има бошке по
бојаџилЗк м бојаџијски занат.
бокари несвр. оплођује (о вепру).

образи; 2. оста. — Некакве му бопке
излегле по снагу.
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коко ти бћеш, него коко треба.

бóпкица ж дем, и хип. од бопка.

бориче с омања соба, собица у којој се

брале м 1. хип. од брат. — Ајде брале да

налази кревет за спавање и сандук за
чување празничне одеће, девојачких
дарова и сл. — Младенци ће спе у бориче.

Вечерамо (Нар. песма); 2. пријатељ. —

босанка ж шаљ. чашица за ракију за
премине 0,5 дл. — Попише две-три бо

Е, мој брале, млого бћеш. Ал' не давају
браћа.

брана ж дрвена дрљача начињена од
трња. — Напраимо брану и завлачимо
угар.

санке, па се опише.

босиљарчић м зоол. врабац са плавом

брани свр. не дозвољава, забрањује. —
Брани ми да пројдем кроз његову њиву,
— Изр. Куј работи Бог не брани (не
забрањује, дозвољава).

главом и белкастом гутином.

босотиња ж сиротиња, сиромаштво. —
Само голотиња и босотиња.

бóча ж женска марама за повезивање
главе. — Дошлé бóче у дућан, мора да
купим едну.

браник м негована шума, забран. — Т6 e
дéда Ракин браник.
брашиште с забран, нума. – Улегли смо у
Месечиново браниште, не у наше.

бóчка ж џепна марамица. — Тури бочку у
бранџа ж друштво, група. — Дош5л с
њигóву бранџу да се малко провесели.

џеп, ће ти затреба.

бóчкица ж дем, и хип. од бочка.

браство с братство. — Браство и
бóшке узв. боже. — Лćле, бошке, леле,

единство.

бóшке, куде ћа се издевамо?

брасто с в. браство.
бродавка ж брадавица. — Руке му пуне з
братŠк м дем, и хип. од брат.

бродавке.

братњов, -а, -о братов. — То е братњово

брабоњка ж брабоњак.

имање.

брав м општи назив заједно грло овце. —
Чувам сто брава, могу и више, ал' нећу.

брашонцес дем, и хип, од брашно. — Узни
малко брашонце, па омеси погачку.

бравче с дем, и хип, од брав. – Заклаледно
брашанце св. браинонце.

бравче за свет3ц.

брада ж свежањ пшенице (прави се на
крају жетве од влати пишенице са кла
сјем. Влати пишенице се ухвате руком,
српом одсеку и црвеним вуненим кон
цем завежу. Та “брада“ се стави по
ред иконе као знак среће и рода). —
Дожćли смо, још браду да напраимо.

брашњив, -а, -о који је посут брашном,
брашњав.
f

брв м брвно. — Дошла голема вода па ни
однела брв.

брдо с део ткачког разбоја од витких
дрвених шипчица између којих се уво
ди основа.

брадас, -та, -то брадат.
брекће несвр. стење. — Брекће као да вуче
бради се несвр. везује мараму око главе.

кóла.

брадичка ж дем, и хип. од брада. —

брéкче с дем, и хип. од брег.

Пуштил брадичку, као попчé.

браздас, -та, -то избраздан, има на себи

бремењак м аугм. од бреме. — Врљи му
бремењак сено, па некедé ако бће.

бразде.

брајком пријатељ.- Е, мој брајко, не мож

брćпује несвр. има обзир према некоме. У њину кућу никој никyг небренује.
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брестâк м дем, и хип, од брес.
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брćца се несвр. дрско одговара, љути се,
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бркови м мн. 1. остатак непожњевене
пшенице коју жетелица није могла да
пожање. — Остали сâмо бркови. Мора да
и(х) пожњем, да ми се људи не смеју; 2.
жилице на корену лукова. — Исечи прво
бркови на прази лук, па га тог урбви; 3.
кончасине израслине на и учку кукуру

срди се. — Што се брéцаш, кој тие мој?

за. — Пуштила момурза бркови.

брзак м 1. брзи ток воде. — Замалко да се

брковчићим мн. дем, и хип. од бркови.

удавим у едбн брзак, 2. фиг. непро
мишљен човек (који доноси брзе и не
промишљенео длуке). — Млого е брзак,
неће долеко да догура.

брлог м пеј. мноштво (људи, деце, стоке
и сл.). — Збери си брлог, па си иди.

брљив, -а, -о будаласт, неразуман. — Иде
као брљива овца.

брзга несвр. брзо и површно ради.

брљча м будала, сметењак. — Брљчo
брзгав, -a, -o 1. пргав, жустар. — Пушти
га, млого с брзгав, мош те биe; 2. онај
који је брз, али и повриман у раду.

брљиви, мислиш да ћеш и куд мен токој
лöко да пројдеш.

брмчи несвр. 1. зврји. — Соба ми брмчи
бријаћи сапун м сапун за бријање. — Не

празна. Морају дам пот кирију; 2. дуго
се задржава очекујући да нешто без
рада добије. — Целдбн брмчи куд нас и
чека оклáпину.

мију се руке з-бријаћи сапун.

бритва ж повијен ножић који се склапа у
корице од рога. — Млого деца, па иступи
бритву резájћи леб за њи.

бробињак м мрав. – Улегли бробињци у
лéб, немој га едете.

бритвćње с бријање. — Ако е бстар бријач,
онда е ласно и бритвćње.

бробињало с мравињак. — Седал у бро
бињало, па га бробињци свć изапали.

бритви несвр. брије. — Гледамо коко бошта

броéње с бројање. — Ај да прејдемо на

бритви деду.

броéње, па ће видимо куј има повише.

бритви се несвр. брија се. — Почели бн да
бројтро узв. добро јутро. — Бројтро, ча

се бритви.

Петре. Како си?

брич панталбне ж пл. т. врста чакшира
од инајака. — Тог су се носиле брич пан

брбка ж краста, пега на воћу. — Ше
фтелија запатила броке.

талоне.

брише несвр. 1. чисти (крпом). — Узни

брбкас, -та, -то крастав, пегав (о воћу). —

пачарву и бриши остал, 2. фиг. бежи. —

Ујко, твоé су шефтелије брокасте.

Ко ветар брише уз брдо, 3. фиг. ха
лапљиво једе. — Седал уз остал, па

брошsa ж бронза. - Тбе од бронŠу напра
eНК).

брише ли брише, као да едење никад не
брóпsан,-а,-обронзан.

видел.

брстина ж свежа гранчица са лишћем
брка несвр. завлачи руку у нешто. —

која служи као козја храна. — Дај на козе
брстину, да не врекају.

Навикал да брка по туђи џепови. Мора
тôj да му избием из главу.

брстишка ж дем, од брcтина. — Тури на
бркпе свр. 1завири. — Воли свуд) да
бркне, ич се не срамује, 2. Изр.: Бркне у
öко (увреди, каже некоме нешто
непријатно).

козе неку брстинку, да не врекају.

брци м мн. бркови. - Изр: Омусил брци
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током Првог светског рата).

брчка се несвр. 1. бора се (у лице). — Нć
толко стар, а почел се брчка у лице; 2.
игра се (по води). — Немој се брчкате по
вóду, ће се намбкрите.

бугарка ж бот, врста паприке.

брчкап, -а, -о наборан. — Младиња носи

будалка ж дем, и хип, од будала. — E, e,

Буда ж име. — Будо, дом ли си?
будалке, они те, бре, све опљачкаше.

брчкане вутарке, а не старе бабе.

брчкаши оп5пцим мн. опанци од сирове

будалски прил. глупо, глупачки. — Будал

свињске коже код којих су врхови обра

ски погину.

ђени са великом пажњом и лепо набо

буде несвр. будне.

рани. — Оцутра ћу носим брчкани о
пöнци.

бу узв. — Џа или бу!
буав, -а, -о подбуо, натекао. — Узел буаву
Девојку.

будење с 1. буђење. — Мора га разбудим,
Дошло време за будење; 2. бивање, пре
бивање, стајање. — Ће видиш коко е у
вóјску тешко будење на стражу.
будне несвр. буде. — Разбуди ме кад будне
шéc.

бубазлáтка ж зоол. инсект тврдокри
лац златнозелене боје Сеtonia surata L.

будњева несвр. 1. повремено буде, по
времено се налази, бива. — Ја си почесто

бубс у главу изр. необичне замисли,
занесењаштво. — Улéгле му неке бубе у
главу, па само лудује.

будњевам куд њи; 2. догађа се повре
мено, понекад. — И у њину кућу будњéва
расправија, не сал у нашу.

бубњи несвр. тутњи (о пећи). — Наложил
буд...туј везн. не само ... него и... — Буд га

кубе са сува дрва, па само бубњи.

опљачкал, туј га и изубивал.

бубрćжњак ж комад меса око бубрега. —
буја несвр. расте (снажно). — Паде киша и

Исéчи ми од бубрежњак.

пóче пченица да буја.

бубрече с дем, и хип. од бубрег. — Пре
бујас, -та, -то бујан. — Бујаско цврлика.

текал ме, поéл бубрече.

бујер м газда, богаташ. — И бујер токој не

бува ж мн. бује бува. - Изéдоше ме бује.

трóши коко он што троши.

бува несвр. 1. удара, млати (орахе, па
суљ). — Укачил се на ора да бува ораси. —
Кот се пасуљ напече, ће га бувамо, 2.
пеј. халапљиво једе. — Седалуз остал, па
само бува, као да никад леб не видел.

бујоcм бујност.- Свć работи од бујос.

бука ж 1. бoт. буква Fagus silavatica L. 2.
широка цев (око 50 цм) којом се вода са
ћерена (уставе) доводи на воденично
винiTiao.

буваљка ж пљоснат комад дрвета
којим се удара по рубљу кад се пере.

бувач м зоол. црнкаста ваш која напада
пасуљ. — Бувач ми напал пасуљ, мора га
прскам.
бувоcéрипа ж измет од бува. — На јестЗк
се виде бувоcéрине. — Опери јестЗк од
бувоcéрине.

-

букара ж посуда за вино (од глине у
облику бокала, неке имају сисак). — За
ручак увек деда донесе по едну букару
вино и сви из њу пију.
буквица ж војничка књижица. — У бу
квицу ми све најбољо пише.
буклија ж окићени кондир којим се ро

Бугараш м прекорно, Бугарин. — Одала се

дбина и пријатељи позивају на свадбу.

за Бугараша, не имал Србин за њу (из
времена бугарске окупационе власти

— Буклија му млого накићена, сигурно је
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бунариште с место где је некад био

буклук м смеће, ђубре, прљавштина. —

бунар.

У њину кућу буклук до колена.

буп узвик којим се плаше мала деца, пре

букова глава ж пеј. тврдоглава, сво
је глава особа. — Букова глава, недо
казан. - З-букову главу не можда изле
гнеш на крај.

дочавајући им могућност да не падну.
буна несвр. 1. пеј. свашта говори,
лупета. — Само буна, ништа га не слу
шај:2. удара. — Бупа га у грбину, 3. фиг.
халашљиво једе. — Бупали бупа, не оста

буковина ж пеј. неотесан човек, про
стак.

ља за никог.

булаж деч, општи назив за вола и краву.
— На, було, на!... — Пишни булу, ништа ти
неће.

булазер м 1. брат. — З-булазера се љуцки
подели: 2. пријатељ. — Булазеру, пошто
даваш сирење.
булазни несвр. прича свашта, нито не
приличи, баљезга. — Доста, не булазни

бупне свр. 1. пеј. лупне, изговори бе
смислицу. - Бупнул, па едва остал жив, 2.
снажно удари. — Изгрбави ме код ме
бупну.

бурдељ м нечиста, прљава, мрачна про
сторија. — Како ли можда живи у оној
бурдељ?

бурjáн м бот. апта Sambuсus ebulus L. —

више.

булдождер м булдожер.
булка ж 1. бoт. Турчинак Раpaver rhoeas.

Изр: Замлаћује се као Марјан по
бурјан.

I.: 2. деч, дем, и хип. од була. — Децо, на
појте булку.

бурличка несвр. брчка у течност, фркће
у течност (нарочито свиња у
помије). — Нема туј маз, код свиња
бурличка попомије.

булча м 1. општи назив за вола. — Ајд,
булчо, ајд, 2. пеј. приглуп човек, буда
ласти особа. — Булча, сви га заебавају.

бурма ж славина на бурету. — Точи вино
на бурму, а не на црево.

буљав, -а, -о буљоок.

буруличка несвр. в. бурличка.
буљас, -та, - то в. буљав. — Нćкако му едно
дете буљасто, а друго не.

буса се несвр. фиг. прави се важан. — За
ништа нé, само се буса.

буљи несвр. упорно гледа, пиљи. — Само
бутŠк м дем, од бут. - Оцечи ми малко од

буљи кроз пенџер.

буток.

буљина ж пеј, особа са буљавим очима.
буљча м буљоока особа мушког пола. —

бута (се) несвр. гура (се), трпа (се),
завлачи (се). — Бута га да побрзо иде. —
Бута руке у џćпови; — Бута се куде му

За буљчу е буљина, а не убава девојка. —
Буљчо, буљави, ел не видиш да те сви
исмејују?

не место.

бутипка ж дем. од бутина.

бумбас, -та, -то овалан, округао, дебео. —
бутке несвр. хип. од бити, буде. — Донос

Нćкако ми с бумбас.

ћу си буткем дом. — Бутки туј и чекај

бумбулéас, -та, -то лоптаст, овалан. —

MC.

Нешто ми е пархéт бумбулéас.

бутки несвр. хип, од будити (кога из сна).
бумбулČјка ж округла избочина, избо
чина у виду лоiте. — Пархет ми се намо
крил, па се изнадизале бумбулејке,
па мора да га разнизујем.

— Бутки те бáпка, бутки. — Бутки бапка
Дете.

бутне свр. гурне. — Бутну га низ басамаци.
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бутне се свр. завуче се. — Бутну се у черге и

глави, ногама). — Нешто ми бучи у гла
ву; 2. почиње да ври (о шири). — Почело
вино да бучи.

заспа.

бући се несвр. надиже се. — Почел квасац

буџа м човек на високом положају. — Он

да се бући.

је голćм буџа у вабрику, само он може да

бућкуриш м неукусно, на брзину на
прављено јело, слабо пиће. — Токáв
бућкуриш неће ни свиње да еду. — Изнел
неки бућкуриш да пиемо.

бучи несвр. 1. бруји, хучи, трепери (у

Та запосли.

буџак м забачено, неприступачно ме
стio.

буџовáш м в. буџа.

в5ЗДоп прил, цео дан, током целог дана.
— В53дон смо работили, ич се несмо

у облику слова Ти кочницу од метала.
На вагонет може да седне више де

одмарали.

це.

в5здан прил. в. воздон.

в5чица ж дем, од вошка. — Чекајда убием и

Băда ж канал којим се доводи вода за за
ливање баште. — Прошири ваду да
пóбрзо навāдим бачу.

овуј в5чицу.

вади несвр. 1. наводњава башту. — Опела
Вошка ж зоол. ван Реđiculus L. — Пуна му
жćга, па сваки дон идем у градину да ју
вадим; 2. захвата воду из бунара. — Вади
Воду из бунар, да напон волови; 3.
извлачи вуну, кучину и сл. из гребена. —
Немој да ми вадиш вуну из гребенци, још
ју несâм добро извлачила.

глава св5шке.

в5шљам пеј. вашљивко.
вошљив, -а, -о вашљив, онај који има ва
ши. — Играл се с вошнљиву децу, па
запатил в5шке.

вáдичка ж дем. од вада.

вошљивцим мн. пеј. назив породице чији
су чланови познати по вашљивости. —
Узел снау из вашљивци.

ваздбн прил. в. ваздон.
Вáздан прил. в. воздон.

BöIII на ж жена која има ваши. — Докле ће
ме овревује тај в5шна?

ваздук м ваздух. — Отвори пенџер да уле
гне чис ваздук, ће поцрцмо од задучину.

Баган м велика дрвена чинија из које ку
са цела породица.

вајда ж корист. — Никакву вајду немам
од њи, сâмо и (x) овијам.

вагета ж вегета, зачин. — Посоли пасуљ с
вагету, да будне побољ.

вајдица ж дем. од вајда. — И од њег си
Имам неку вајдицу.

вагонćт м 1. решеткаста платформа на

Вáка ж име. — Волел сам да идем код
бóба Ваку на светац.

запрежним колима са малим и успра
вним рожњацима која служе за прево
жење сена, сламе, снопља и иначне; 2.

платформа од даске која спаја двоје

вакела ж укор, опомена. — Изр.: Очитал му
Вакелу (строго опомене, укори).

санке. Задње су статичне, а предње су

вала изр.: Báла Богу. — Вала му — Валати.

покретљиве - имају управљач (волан)

— Е, вала, може. — Е, вала, не може. — Кöе
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били најбољи ваљавичари и праили
најбоље Клашње.

дош5л вала му, а кој не двапут му вала. —
Не ми казал ни “вала”. — Нć треба ми
његово "вала”.
валéње
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ваљен, -а, -о хваљен. — У ваљене се јагоде

с хваљење, хвалисање. — Њина

не иде з-голему крошњу.

вамилија је истин за валење. — Досади ми
с тој његово валéње.

ваљка (се) несвр. котрља (се). — Ваљка
буре до буре, — Гурнул малко буре, па се

-

вали несвр. 1. истиче нечије врлине, за
слуге, дела, лепоту и др. – Млого га
вале. — Куга млого вале, млого га и куде;
2. недостаје. – Млого ни што шта вали у
кућу. — Нешто му вали у главу. - Bäли му
нека доска у главу (каже се недока
заном, неразумном, тврдоглавом ч0
веку); 3. — Нема пет кила, вали пола кило
(закине на мери). — Неће да му вали ни
длака од главу (брижно чува). — Ништа
му не вали (све има). — Ништа му не вали
што иде бос (не мари). — Шта му вали,
узни га (нема мане).

оно ваљкало, ваљкало и одваљкало чЗк
до Дčнчини.

ваљне (се) свр. 1. помери (се)
котрљањем. — Ваљни малко буре, па га
углави; — Буре ће се углави, ако се малко
ваљне. 2. почне да (се) котрља,
закотрља. — Ваљни тој камен дo sид, да
ни не смита, — Одгурну камен, и буре
се ваљну на кут плот.

ваљувас, -та, -то који је округлог, овал
ног, лоптастог облика.

ваљутка ж лоптица од млевеног меса,

Млóго се вали. — Сам се вали, сâм се

пржи се у масти. — Моја баба за свет3ц
увек праи ваљутке.

квари. — Вали се као свитка з-дупе (каже
се у шали хвалисавцу).

ваљчас, -та, -то који је округлог, ло
птастог облика. — Дојде некако

Băли се несвр. хвалиине се, уздиже се. -

ваљчаст.

валинка ж недостатак, мана. — Сваки си

човек има по неку валинку.

вамилија ж породица, род, сродство. —
Из добру е вамилију, да ју узнемо за
снáу. — Ми смо из исту вамилију, треба се

IBáличан, -чна, -чно који има какав не
достатак. — Валичан је и у ноге и у

поштујемо.

главу.

валџијам хвалисавац. — Ајде, валџијо, не

вамилијаз м школски послужитељ. —
Päка Мадине бил најбољ вамилијаз.

претеруј га млого.
валџика ж хвалисава женска особа. —

вамилијаран, -рна, -рно породичан. — Ја
сам вамилијаран човек, несâм пусто

Откад и ти постану валџика?
свáтица.

ваља несвр. 1. треба, потребно је. — Ваља
јутре да копамо лојзе, 2. котрља. —
Греде тешке, па и (x) ваљамо, 3. Изр.: Не
ваља (није добро, лошег је здравља,
болестан је).
ваља се несвр. котрља се. — Пушти буре
да се ваља. — Ваљамо се по траву.

вампирџија м аугм. од вампир. — Онога
вампирџију ћу убиeм, плаши ми децу.
вáнглаж овећа кухињска посуда. — Тури
џигерку у ванглу.
вáнглица ж дем. од вангле. — Деца ми
изљускала ванглицу.

ваљавица ж постројење на потоку за
ваљање сукна. — У наше село несу биле
ваљавице. Оне су биле у Јелашницу.

вантазира несвр. замлаћује се, заноси се. —

ваљавичар м човек који се у ваљавици ба

ванџира несвр. полуди, изгуби памет. —

ви ваљањем сукна. — У Јелашницу су

Какво ти е, мори, што се резилиш, неси,

Ништа не ствара, сâмо вантазира.
Мисли тој ће завек да буде.
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ваљда, ванџирала.

Вата се рђа на матику. — Вата се лед, 5.
фиг. води се љубав. — Ватали се, па се и

вäрбица ж оловка у боји (дрвена бојица).

узели.

— Не арчи бађав варбице.

вápбичка ж дем. од варбица. — Истроши
си варбичке, мора купим нове.
вардење с. чување, Пажење. — Досади ми
вардење козе да не улегну у туђо лојзе.

варди несвр. чува, пази. — Изр.: Стра лојзе
варди.

варен, -а, -о куван. — За ручак имамо ва
рени компири.

варена глава ж пеј. приглупа особа. —

ватање с 1. ловљење. — Отишли у ватање
зајци; 2. фиг. вођење љубави. — Доста су
се ватали, ватање и (x) довело да се узну.
ватра ж по вишена телесна тем
пература. — Дете ми има ватру, мора га
вóдим ку(д) доктура.
ватраљм жарач, лопатица за жар. — Узни
ватраљ па ми дај жишку да запалим
цигару.

ваши поим. зам, укућани. — Коквć работе
BălШИ?

Изр: Лези се ко варена глава.

варење с. 1. припремљено јело за кување.
—Тури варење на шпорет, 2. кување.

вáшински прил. на ван начин. — Не
срамујте се, врéите си по вашински а ми
по нашински, па ће се разбеpćмо.

вари (се) несвр. кува (се). — Сваки дон варе
и еду пасуљ, ништа друго, — Турила
баранију да се вари.

вáшки прил. в. вашински.

вéбрувар м. фебруар, други месец у го
дини. — У вебруар најладно.

варка несвр. 1. чува, пази. — Варка лојзе од
лапови; 2. вара, помало, с времена на
време. — Она га варка, а бн не види.

нéдерм опруга, гибањ, покретач. — Про
менилведер на чезе. - Сајџија турил нов
вéдер на сат.

варка се несвр. пази се, чува се. — Варка се
от све, а од бољку највише.
Баркање с в. вардење.

варкање с учестала лаж. — Навикал да

ведерчŠк м дем, од ведер. — Пукал ве
дерчак на сат, казује сајџија.
вéдерче с дем. од вредер. — Замени едно
вéдерче од седло на бициклу.

варка, ал' га варкање и одало.

Васуљица ж. Васиљев дан, дан када се
прославља св. Василије Велики (14.
јануар по новом календару).

вејарка ж строј за вејање жита ради
издвајања зрневља од плеве. Био у упо
треби кад се вршидба обављала гове
дима и коњима. Покретао се ручно. —
Прво пченицу да пропуштимо кроз ве
јарку, па ће ју тријеримо.

вата несвр. 1. лови. — Сваки дâн иде да Вата

вéје несвр. чисти зрневље од прашине на

зајци; 2. захвата, садржи. — Овој буре
вата око педесет кила; 3. Изр.: Báта га
нешто (каже се луцкастом човеку). —

тај начин што га сипа са висине, а
ветар носи прашину. — Цел дЗн веју
пасуљ.

Вата маглу (избегава). — Вата пут (бе

вéјник м надстрешница од лиснатог

нарџија м чувар. — Тодор пудар, голем
варџија.

жи). — Вата шишаву (скита се).

грања, вењак, сеница. — Била голема же
га, па су свадбу напраили напоље, под

вата се несвр. 1. хвата се. — Вата се у бро, 2.
фиг. лоше пролази. — Вата се за главу, 3.
лепи се. — Вата се тесто за руке. — Каља
во, вата се за матику; 4. ствара се (пена,

вејник.

вéкма ж векна, хлеб дугуљастог
облика. — Више не печу лčбови, него

рђа, лед и сл.). — Вата се пена на млеко.
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градину смо насадили сâмо венчарку

вćковно прил. трајно, вечито. — Све је
пролазно, ништа не мож да буде

поприку.

вековно.

венчување с венчавање. — Венчување
обавезно у цркву.

векување с вековање. — Вéкување под)
Турци било млого тешко.

венчује (се) несвр. венчава (се). — Поп
нема к6д, венчује младенци, — Младо
жења неће да се венчује у цркву.

Велигден м Ускрс. — На вр Велигден се не
ватају перашке.

веп5р м ветар. - Овај ти се вепар не млого

велигдепски, -а,-о ускршњи.

угојил.

велија ж кришка (само уз им, сир). —
вепрé с дем, и хип. од ветар, мали ветар. —

Купил две велије сирење.

Вепре треба да се штрби.
Велика ж
име. — За време рат смо
бежали код боба Велику у Копај Ко
шару.
велика нужда ж дефекација, избацива
ње измета из себе, пражњење дебелог
црева. — Кат сам пош5л у школу, деда ми
е причал да кад ми се прииде напоље
питам учитеља: “Господине учитељу,
молим Вас, оћете ли да ме пуштите д

вéраж 1. народна припадност. — Они су
друга вера; 2. веровање. — Изр.: Нема
вера у куче (не треба веровати псу).
веpáнда ж тераса, балкон. — Падло дете
од веранду, па се покршило.
вергла несвр. 1. брзо прича, прича ко
навијен. — Кот почне да вреи, само

вергла; 2. брзо окреће (точак, педале

идем да вршим велику нужду.”
име. — Гоцин Велко е бил

на бицикли и сл.). — Укачил се на би
циклу, па само вергла с педаље.

венбц 1. м венац. — Нанизали смо дваес

верижњакм мотка о којој висе вериге. —
Нећу да мењам верижњак,још је чврс.

Вćлко

м

мужина.

венца поприку. 2. прстен у пуној боци
с алкохолом. — Мућни ракију. Ако има

вéрма несвр. уважава, цени. — Не вермају
га ни за црвљиву сливу. — Никој никyга

веноц, јака е.

не верма.

венер м фењер. — Узел деда венер, упалил
га и отиш5л у кошару да види какво

вермене с извезен прслук. — Бећари
обукли вермене и излегли на бро. — Мој

волови работе.

башта носил вермене.

венерче с дем. од венер, мали фењер, фе

верменче с дем, од вермене, прслучић. -

нерче. — Без венерче не побди у во
деницу.

За наше момче нема верменче да се

венчЗк м дем, и хип. од веноц. — Количка

вероисповесм вероисповедање. — Иде на
вероисповес, нешто скривила Богу.

малéчка, па умејала да наниже едан

купи.

венчак поприку.

вéрување сверовање. — Верување у Бога.
венча свр. фиг. истуче, добро изудара. —
веселење с весеље. — Домаћине, нека ти е

Само да ми дојде у кућу, има га венчам.

срећно веселење.
венчаница ж 1. једна греда у кровном

саставу куће. - Венчанице везују друге
греде испот кров, 2. исправа о венчању.
— Саг млади кôт се венчају, бдма добију и
венчаницу.
венчарка ж бот, врста паприке. — у

вéт, -а, -о нешто што није свеже, што је

изветрело, што нема укуса. — Изнбси
ни вéто вино.

ветреје несвр. 1. испарава. — Затвори
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(о вину). — Почело вино да ми ветреје; 3.
фиг. постаје сенилан. — Коко стареје,
такој ветреје.

ветри несвр. в. ветреје.
ветрило с место изложено ветру,

видбк м видно место. — Навикал да све
остаља на видок.

видело с дан, светлост, лампа. — Да се
врнете за видело. — Упāли видело.
виделце с дем, и хип. од видело. — Упāли
виделце да видимо кокво сдемо.

ветровито место. — На ветрила ветар
дува, па носи.

Видење с виђење. — Сврну код њи, само на

ветрина ж 1. јак ветар. — Дуну нека
ветрина, па бднесе црепови от кућу; 2.
витрина. — Купили ветрину за убавило.

видење.

види (се) свр. погледа (се). — Иди у лојзе и
види да л' треба да га прскамо, — Види се
у огледало коков си. Сав си се умршкал.

ветропир м дериште, детињаста особа.
—Треба да расте, још је ветропир.

виђева (се) несвр. виђа (се). — Виђева га

ветрушиша ж јак ветар. — Дуну нека

како се смуца по село, — Несмо се

ветрушина и зачас напраи големи

забраили, виђевамо се.

сметови.

виђува (се) несвр. сусрета (се), састаје
ветрушка ж ковитлац ветра. — Диже се

(се), виђа (се). — Виђувају код на чешму
завата воду, — Виђувају се на бро па на
бро.

нека ветрушка, па раздену све крстине.

вечерка несвр. вечера. — Идете седнуло уз
остал и барабар вечерка с нас.

неџба ж вежба, војна вежба. — На војну

виђување с виђевање. — Виђување и (x)
приблизило.

виђује (се) несвр. виђува (се). — Виђујем ју

вéџбу се не зове тек такој.

кóко иде у туђо лојзе за грбјзе, — Виђу
јемо се по путиње.

веџба (се) несвр. вежба (се), увежбава

-

(се). — Војници веџбају коко се нишани, —
Војници се веџбају да пуцају.

вижљас, -та, - то висок, танак и витак,
витког стаса. - Сва су ју деца вижљаста

веџбање с вежбање. — Веџбај, веџбај, с
и убава.
веџбање се све постиза.

вéшаљка ж грозд везан за канат који је
развучен од једног до другог зида, два
грозда обешена о такав канап или
прут са више гроздова обешених о
ексер на знду остављених за зиму.
Грожђе се веша у подруму или “сопчи

Вијакер м врста кола са коњском за
прегом, најчешће за изнајмљивање. —
Код ме бошта уписувал у учитељску
школу, од Житковац до Алексинац сам
се возил у вијакер (то је било 1952.
године).

ћима” (“боричићима”). — Скинул ве

вијакерџија м фијакериста. — Вија

шаљку гројзе, па ју сâм еде, ником не

керџија ми поможе да унесем ствари у
кућу.

дава.

вештица ж свака зла, рђава жена. — Онуј
вештицу нећу више да видим у кућу.

вије несвр. савија (о жици, сарми и сл.). —
Цел дâн вије жицу за носачи. — Вије сâрму
за ручак.

визам. вам, вас. — Да ви врнем паре. — Да ви
видим.

вигураж 1. лик, облик. — Били га, били, па
му променили вигуру; 2. шаховска
фигура. — Не зна ни коко се зову вигуре,
а ће игра шак.

вијбка ж висећи орман у коме се налази
прибор за ручавање. — Отвори вијоку и
дај деди букару за вино.

вијолина ж виолина. — Дошли Цигани с
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вињага ж високо разгранат чокот ви
нове лозе са доста гроздова (у
винограду је обично уз брескву).

вијори се несвр. лепрша се (о застави). —
На задружни дом се на Први мај вијоре
заставе.

вијугас, -ста, - сто који вијуга, кривуда. —

вир м бара. — Пази да не нагазиш у неки
Вир.

Друм ни е на неколко места вијугас.

вира ж отпад од стоке после клања. —
Вира од овцу млого износи.

викса ж маст за обућу (ималин). — Дај ми
виксу и четку да ови ксам Чижме.

вираје несвр. успева, напредује, развија

обућу
(ципеле, цокуле, чизме). — Башта с
виксу викса чижме.

викса несвр.

чиci Titi

u малином

се (о цвећу). - Овој ми цвеће не вираје,
мóра га пресадим.

вири

Се несвр. навиpe, скупља Са НеКеј
iтечност. — Очистимо кладанац, па

вилдáп м изданак, садница. — Штагар си
вилдâн у сливак? — Посадил два Вилдана.

гледамо како се вода вири.

вилдапче с дем, и хит. од вилдан. — Не
знам куј ми е искубал вилданчићи из
лојзе. Ако га најдем, ћу га пребием.

виронгаж завеса. — Некако си е убаво кот
си туриш виронгу на пенџер.

вилина косица ж бот. вилина коса, само
вила Сuscuta epithimum L. — И палење не
помага, код вилина косица улегне у
детелину.

Док дојдбмо до вас, изгазимо доб5p
вирушљак.

пилица ж виљушка. — Не еди с прсти, узни
вилицу.

виличка ж дем, и хип. од вилица. — Учи
дете да еде с виличку.

вирушљакм зб. им. од вир, вир до вира. —

вирчЗк м дем, и хип. од вир, мали вир,
вирчић.
висне свр. повиси. — Виснулвенбц до венšц.
— Изр: Виснули му краци у гроб, а јб(ш)
се пéкља (каже се старом оронулом
човеку).

вилџан м шољица за кафу. — Немам си ни
едан вилџан, мора си купим неки.

висне се свр. обеси се коме о врат. —
Виснулми се на врат, па мора га овијам.

вилџанче с дем, и хип, од вилџан. — Некти
бóба Колка напуни овој вилџанче с
туцану поприку па ћу ју врнемо.

Височбк, -чка, -чко, виши, прилично ви
сок. — Височко, ал' ће се укáчимо.

винансија ж новац. — Како стојиш с

вистан м нарочита врста сукње,
фистан. — Моја мати имала млого убав
вистан. И млого га чувала.

винансију? Слабо.

винансира несвр. помаже новцем. — И ја
би млого направил да има кој да ме

витал м 1. витао за мотање пређе, ви
тао, 2. витао у који удара вода која

излази из буке кроз цивун и покреће

Винансира.

воденични камен. — И без едну перајку
витал ће се обрта.

винансиски, -а, -о новчан. — Винансиски
сам слаб.

випар монај који ужива у пијењу вина.
винарка ж женска особа која ужива у
пијењу вина.

вински, -а, -о прил. расположен да пије

витка ж комад гране или цела грана ко
јом се одозго окретањем затеже уже
на колима пуним дрва. — Овај грања ће
ни будне витка.

витла несвр. окреће у круг. — Узел дете, па

вино. — Зо коквó си? Ел си вински, čл
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Витлић м дем, и хип. од витал, мали ви
iTiao.

Влашка ж дем. од влашна. — Паде ми
влашка из руку и разби се. Жива несом.

Витлушка ж 1. ковитлац ветра, нагло и
снажно кружно кретање ветра, 2.
дрвена направа за затварање врата. —
Обрни витлушку на вратанца да не
улазе кокошке на дивану.

Bлинта ж неморална жена. — Онај влинта
ми упропасти мужа.

Витражица ж завесица. — Сашили смо

Бодење с вођење. — Цел дон водење воло

водеп5ц м врста крушке.
воденичка ж дем, и хип. од воденица.
ви по угор ме измори.

Витражице за пенџери.

виш свр. у презенту видиш. — Виш овој?
Виш кокво си напраил'?
вишек м купасти омот од хартије (за
бомбоне). — Ујка ми дал вишек пун з

водењка ж в. воденоц. — Кот видим во
дењку, вода ми потече на уста.
водењкав,-а,-о са доста воде.
водерљак м земљиште са пуно воде. —
Едва се извукомо из оној водеpљак.

бонбоне.

вишече с дем, и хип. од вишек, мали фи
нек, фишечић. — Купи едно вишече

Водерљив, -а, -о мочваран, са пуно воде. —
Овај му је њива млого водерљива.

бонбонке за децу.
Бишке прил. нешто внине, мало вине. —

вóди несвр. бик оплођује краву. — Деца
гледају коко бик води краву и смеју се.

Даде му и вишке но што етражил.
вóди се несвр. крава се спарује са биком.

вишњар м вишињев воћњак. — Из едбн
вишњар смо обрали вишње, па ћемо
после из други.

нодица ж религ. вода освећена од попа. —
Дош5л поп у кућу да ни свети водицу.

вишIњов, -а, -о који се односи на вишњу. —
Засадил сам едно ВишњČВО Дрво, колко
за лčк међу дрвља.

Водице ж в. п. Богојављење, славе се 19.
јануара по новом календару. — За
Водице се увек варе питије.

Вишњовача ж. ракија од вишања. —
Печемо вишњовачу.

водник м место где стоје тестије, део
сталаже где стоје тестије. — Кот се
напијеш воду, врни купче уводник.

вишњовина ж вишњево дрво (као
грађа). — И од вишњовину се прае
чутуре за туцање поприку.

водуpљáк м зб. им. од вода. — На све
стране водуpљак, нема куде на суво да
станеш.

Влајинка ж Влахиња.
влачези м пл. г. направа којом се пре

возéње с вожење, вожња. — Зачас дојде
време за возéње снопови.

влачи неинinio iTieинко.

вóјиште с руда на дрвеној ралици.
влачи несвр. 1. чешља вуну на гребенцима
или у вуновлачари. — Узела гребенци да
влачи вуну. - Отишла у влачару да влачи
вуну, 2. дрљачом дрља поорану њиву. З-брану влачимо њиву.

вóл м 1. зоол. мушко говече, обично
одрасло и уштројено. - Bóл је појак од
краву; 2. фиг. и пеј. глуп, прост човек.
— Вол ништа син-уме, само зна да тегљи.

влаша ж стаклена боца. — У едну влашу
чувам зејтин а у другу оцćт.

волбк м дем, и хип. од вол, вочић. — Од

влашица ж дем, од влаина. — Расипал
плашицу мастило па га избили.

волење с вољење, љубав. — Сита сам с

овој теле ће испадне доб5р волбк.
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вратара несвр. непрестано излази и

воловар монај који напаса волове.

улази. Отвара и затвара врата. — Не
вратарајте толко, ће улегне зима у
сóбу.

воловска кола ж возило на точковима

које вуку волови. - Воловска кола несу
што и коњска.

воловско бко с бот, врста крупног
црног грожђа. — Ретко родило воловско
око.

вратило с део разбоја за ткање. Разбој
нма два вратила. На задњем се намо
тава основа, а на предњем изаткано
платно.

вóља ж жеља. — Испунил му вољу.

вратник м део јарма који стоји на врату
вóћка ж расечен и осушен плод воћке,
често нанизан у венце. - Нанизали смо
вóћке от праскве и сливе.

Врм мн. врови, врх, врхови. — Падал од вр

говечеiтia.

вратњи, -а, -о вратни. - Oséбла ми вратња
жила.

Вратолома ж в. п. Свети апостоли Вар

кућу. — Укачил се на вр дрво.
толомеј и Варнава, 24. јуна по новом
календару. — Вратолома се празнује од
главу.

вр прид. сами. — Дош5л на вр Велигден.
враб5ц. м фиг. мршава, жгољава особа.
— Како враб5ц је, само што не полети.

враже несвр. враже, бије. — Циганке умеју

врачарица ж врачара, гатара. — Ишли
смо и по доктури и по врачарице и
ништа несмо напраили.

да вражу ал' умеју и да варају.

врбак м грање од врба. - Шће ли му
врај прил, бесплатно. — Куд њега можда

онóлки врбак, код од његнема вајду?

има врај, ал" куд мене нема.

врбовина ж врбово дрво, врбов прут. —
врајла ж рђава жена, блудница. — Јоване,

Изр: Ни од жену човек, ни од врбовину

пáзи на дете, загледало се у едну
врајлу, ће си имаш муку.

огањ.

врбопуцм време кад почиње све да буја и
вран ћибрит м бот, врста винове лозе.
Црно грожђе са ситним и ретким
зрнима са те лозе. — Ми деца, смо с вран
ћибрит праили бркови.

развија се, долазак пролећа. — ДошЗл
врбопуц, нема више зима.

врви несвр. сија, кипти, у изр.: Врви од
знање.

врањ м дебео дрвени запушач за горњи
отвор бурета и бачве (махом од врбе

врвина ж стаза, путања. — Увати врви

или липе). — Зачукај врањ на буре, да се
не укисели вино.

првинка ж дем, и хип. од врвина. — Иди по

ну кроз лојзе па ће излегнеш на друм.
врвинку, по врвинку, па ће стигнеш у
градине.

врапчи, -а, -о који припада врапцу, вра

пцима, који се састоји од врабаца, који
је као у врабаца. — Врапчо гњездо. —

вргуди несвр. хрче кад спава. — Чим ле

Врапча крила.

гне, бдма почне да вргуди.

врастрепње с кресање. — Умори се од

вргуљка ж коврџа, талас (коса). — Има

врастрéње дрва.

кóсу на вргуљке.

врастри несвр. креше (гране на дрвету).
— Укачил се на брес да врастри брсти

врда несвр. избегава. — Врда од работу.
врдало м в. врдач. — Башта му беше
голćмо врдало, а он не токав.

ну.

вратак м дем, и хип, од врат. — Вратак му
тЗнок коко игличка.

врдалце с дем. од врдало. — Врдалце је бН.
— 49 -
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Не играј се сос њег, ћете прејде.

вречи несвр. в. врека. — Намири козу да ти
не вречи.

врдач м непоуздан човек, превртљивац.
—Врдач, само гледа да не работи.

врждаљка ж 1. направа за плашење
птица. Приликом окретања ствара
велику буку. — Код Лојзе нападну
скорци, не помагају ни сто врждаљке; 2.
дрвена чегртаљка, служи као дечија
играчка. — Деда ми направил врждаљку
и по цел дон ју обртам.

Врдолама м в. врдач. — Понада се у Врдо
ламу, кад оно ништа.
вревење с говор, разговор, причање. —
Његово ми вревćње искочи на врглаву.

врćви несвр. говори, прича. — Само вреви,
а ништа не работи.

врждање с брујање, зврјање, дизање
буке. — Цел дâн врждање авута кроз ||
село за Каменички вис. — Код скорци
нападну лојзе, не помага врждање од
врждаљку.

врćвив, -а, -о говорљив, причљив. —
Врéвив неки човек.

врéвљив, -а, -о в. вревив.

вржди несвр. снажно ударајући про

прéи несвр. в. вреви.

изводи буку. — Кот почне да вржди ће
пóчну и тичићи да беже.

врéив, -а, -о в. вревив

врејење с в. вревење.

врждина ж прут, штап. — Избил га с
врждину по дупе.

вреји несвр. в. вреви.

врждинка ж дем, и хип. од врждина,

врејив, -а, -о в. вревив.

прутић, штапић.

врéка несвр. 1. оглашава се (о кози).- Иди
види зошто коза врека; 2. фиг. дере се. -

врже свр. веже. — Вржи козу за дрво, а
јарићи пушти.

Код га уватим, ће врека кокојарац.

врелоцм велика врућина, страшна жега.

Врз предл. на, преко, поврх. — Вода му иде
врз ногу. — Падли едбн врз другог. —
Обукал грудњак врз кошуљу.

— Куј ће жње на овој врелбц?

време с непогода, киша, снег. — Наврну
неко време, па не могамо да доработи

врзазам прил. изнад земље. — Изр: Боље
врзазам него узам.

МО.

времиште с 1. невреме. — Увати ни неко
премиште па ни макац, 2. аугм. од време.
— Беше неко тешко времиште, едва крај
с крај састаимо.

Врзан, -а, -о везан. — Сврзанога рта се не
иде у лов. - Изр.: Врзан поп мирно село.

врзана врећа ж фиг. неспретна, глупа
особа. — Он ко чигра, а деца му врзана
врећа.

вретенар м Циганин који прави
вретена.

врзач м радник који везује снопове. —
Доброг врзача пет жетвара не можда

вретенарка ж Циганка која размењује

надвоље.

вретена за сеоске производе.

врећетина ж аугм. од врећа. — Едва досе

врзачка ж направа за везивање снопова
или

посечене винове лозе. — Без

ца овуј врећетину с компири.
врзачку не побди на жетву.

врећетинка ж хип, од врећетина. — Дадо
врзоглавка ж повезача за главу преко
му врећетинку з-брашно.

врćћка ж дем, и хип, од врећа. — Отера
две-три врећке пченицу у воденицу.
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које се забрађује марама. — Напраила
сам две врзоглавке, да и (x} мењам кат се
забрађујем.

Речник села Каменице код Ниша
врзоглавче с дем, и хип, од врзоглавка. —
Ћéрко, вpжи прво врзоглавче, па тог
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врсник м вршњак, онај који је са неким
истих година. — Ја и мој брат Славко
смо врсници.

бóчу.

врзување с везивање. — У врзување лојзе

врта (се) несвр. 1. враћа (се) (о дугу). —
Вртај паре, — Све што се узне, тој се и
врта, 2. враћа (се). — Врта волови с
празна кола, — Дошло време да се вртам

пошли и стари и деца.

врзувач м в. врзач. — Големог си врзувача
наш5л, ће се овајдиш с њег.

дом.

врзује несвр. везује. — Врзује волови пода

вртаљ м четврти део нечега, четврт. —

дрво.

Сипи ми три вртаља зејтин. — Колко су
сати? Jóш вртаљ до два.

врља несвр. 1. баца. — Греота од Бога да
врљаш леб, 2. чивта се. — Моč могаре је
опасно, врља чивте.

вртање с враћање. — Код узне нешто,
добро е, ал” му вртање тешко пада.

врља се несвр. баца се. — Не врљај се с

врти-сучи, врти-сучи несвр. покушава

камен, ће удариш неког по главу.

на све начине да успе у намери.

врљање с бацање. — Од врљање снопови

вртка несвр. упреда, препреда две или

на дрćш боли ме сва снага.

више нити предива у једну. — Испрела
сам вуну, па ћу дају врткам.

врљи (се) свр. баци (се). — Врљи тој из
руку! — Врљил се с камен, па ми разбил
пенџер.

врткало с вретено које служи за
увртање, упредање две или више нити
у једну нит.

врне (се) свр. 1. врати (се) (о дугу). — Неке
паре треба да ми врне, — Врнуше ми се
неке паре, 2. врати (се). — Врни бвце куде
су билé; — Само што се не врнул, сЗ(г) ће
дојде.
вровина ж 1. мала, ситна грана. —
Дотерал само вровину, мисли с њу да ће
да се огреје; 2. врх на гранчици. — Коза
највише воли да брсти вровину, јер ју
она најслатка.

вровиње с 1. зб. им. много ситног грања
* на једном месту. — На дрвник само вро
виње, нигде дебело дрво, 2. врхови гра

врткање с упредање. — А сŠг на ред добди
врткање. —Предење ми иде од руку, а
врткање не.

врућ, -а,-о изр.: Врућ (има температуру).
врц узв. шум који се чује при цепању
тканине. — Сави се и врц, одоше
чашире.

врца ж у заг. Црна врца по пут sврца (од г.:
колона мрава).

врца ж 1. врпца од козије длаке која слу
жи за притезање опанака око ногу. —

нчица
на боровину
једном месту.
— Набрамо вро
виње од
за лек.

Откину ми се врца, морају завржем: 2.

o

вровињка ж 1. дем. од вровина; 2. гран
“ чица. — Ложи казан и саслозиње, и сас
вровињке и са (с) све што има; 3. врх на

порекло, лоза. — Врцу му њигову. - Кад
би знал од коју је врцу, у свет би бежал.

врца несвр. 1. тече у млазевима, липти. —
Врца му крв испрс, 2. цепа. -Само врца

гранчици. — Отерај оно(ј) јаре да не

кошуље.

брсти вровињке на сливу.
о

вровчок м мн. вровчићи дем, од вр. —
Вровчићи од поприку су најслатки.
врс м узраст, доба. — Петар и Младен су

врцка се несвр. 1. прави живе покрете у
ходу, извија се у струку. —Код остареје,
неће овакој да се врцка; 2. не седи на
једном месту, иде тамо амо. — Ништа
не работи, сал се врцка.

едбн врс.
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кета. — Пази да те нека врцна у град не
омађијĆше.

заобљена, а на горњем има руiнцу кроз
коју се провуче канат и завеже. Окре
тањем ове даничице са канапом у круг
чује се звук, зујање.

врцпе свр одсече. — Куј ли ми врцну врш5к

вуди несвр. јако дува, фијуче (о ветру). —

врцна ж женска особа која се при ходу
врти, извија струком, намигуша, ко

Ветар Вуди и тресе пенџери.

на Вилдâнче?

врцне се свр. 1. брзо нестане. — Кудели се

вудул м варалица, бандоглава особа,

врцнуше?; 2. изр.: Врцни се (каже се
лењивцу да брже ради).

пропалица. — Онај вудул ће га упро
пасти, кудели га најде.

врчважземљани суд, ћут. — Напунили смо
две врчве срицељ.

вуждало с в. вудало.
Вуждање с зујање, брујање, хујање. — Чуe
се неко вуждање. Иди види какво тој
вужди.

Брчвас, -та, -то који је као врчва, наликује
Нff

врчву.

вужди несвр. јури, пролази брзо и бруји. -

врчвица ж дем, и хип. од врчва, ћупчић.

Камијони и авута само вужде ниспут.

врчи несвр. лије, тече обилно. — Врчи
водâ. — Врчи му износ како на цивун.

врчица ж дем, и хип. од врца. — Готови

вузалија жврста грожђа, афусалис.
вузаљка ж клизаљка. — Идемо на вузаљку
да се вузамо.

оп5нчићи, још да усучем и врчице.

врчка несвр. увлачи узицу (врпцу) на

вузање с санкање, клизање. — Цел дан ву
зање, мора се разболи.

неком платненом или кожном пре

дмету. — Врчка оп5нци. — Врчка учкур

вуза се несвр. 1. санка се. — Узел сâна да се

на гаће.

вуза, 2. клиза се. — Едни се вузају са сана,
едни са слинчуге, едни се залете, па се

врш5км 1. сам врх нечега. — Укачил се на

пуште. Свак се вуза коко уме.

вр врш5к, 2. дем, и хип. од вр.

врша ж вршидба. — Идемо у бабини на
вршу.

Вузбал м 1. ногомет, спортска игра ло
птом по којој се лопта удара, шутира
ногом, с циљем да се постигне победа

врше глог несвр. фиг. зло пролази. — Код

са што више погодака, голова. — Мома

га уватим, ће врше глог.

Pöсо, куде су ти деца? Отишла на Чегар
да гледају вузбал, 2. лопта чији је

Вршка (поприку) несвр. омекшава и
загарује суву паприку на плотни да би
је смрвио у јело или јео уз јело. — Изр.:
Вршка поприку.

спољашњи омотач састављен од ко

мадића коже, а унутрашњи од гуме
који се пуни ваздухом. — Први пут сам
видел коко изгледа вузбал кат смо на
Чегар играли з-Даљни Матевац (1946.
год.).

вршкана поприка ж на врелој плотни
омекшана или загорена сува паприка

која ће се јести уз јело или смрвити у
јело. — Не седа уз остал без вршкану
поприку.

вузбалер м играч фудбала. — Баџа бил
најбољ вузбалер у село, а после његов
брат Вута.

вршник м гвоздени поклопац за црепуљу,
сач. — Извади црепуљан испод врш

вузне свр. удари некога штапом. — Код га
вузнем с пруче по дупенце, три дена на

ник!

њéг неће мож да седи.

вудало с дечија играчка од дашчице ду
жине 10-15 цм, на доњем крају је

вузне се свр. оклизнесе. — Вузнул се на лед,
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Речник села Каменице код Ниша
па се покршил.

вукне се свр. 1. уђе неприметно. — Вукну
се у подрум и донесе букару сос вино, 2.
гурне се, увуче се — Вукну се у бдар и

вуcукла ж кратка муника чарапа изве
зена горе. — Мушкарага, обуклавуcукле,
а не черапе.

вутарка ж сукња која се опасује, иза

заспа.

iткана је од памука, супротно: запрег
је израђен од вуне. — Лети се носе
вутарке а зими запрези.

Вукса ж неморална жена. — Вуче се с неке
вуксе по град.

вушиица ж дем, и хип. од вунија, мали
левак. — Суни ми вуниицу да пресипем
вино из балон у шише.
Вушија ж 1. левак. — Ти сипуј вино, а ти
држи вунију; 2. фиг. звучник. (У селу је

вyц узв. нема одступања, вpдања. — Нема
вуц, такој мбра да буде.
вуцара се несвр. бесциљно иде, скита се,
смуца се. — Куде ли иде, куде ли се
вуцара, тој само слатки Бог зна. — Вуцара
се с неке фуксе по град.

I945. постављен разглас, свака махала

је имала звучник. Увече би се преко ра
згласа (звучника) објављивала збива
ња у селу, како добра тако и
лоина, све до 1953, када је разглас
укинут и звучници скинути). — Пази да
не излегнеш на вунију.

вуцка се несвр. неci To улази и излази. — Не
вуцкајте се, ће оладите собу.
вуцкање с често улажење и излажење. —
С њино вуцкање оладише сву собу.
вуцкара се несвр. сваки час улази и
излази, то чини без икаквог стварног

вуштрацим пл. т. мушке дуге зимске гаће
од фланела.- И лети и зими носи вун
траци.

вурда ж врста ситног и посног сира који
се добија од сурутке.

вуpи несвр. струји, дува. — Затвори врата,

разлога.
вуцне се свр. брзо уђе или изађе. — Кудели
се вуцну, а сŠг бешетуј“
вуц там-вуц овам прил. сад тамо, сад
овамо. — Вуц там-вуц овам и ништа не

отуд ми нешто вури.

напраи.

вурна ж пекара. — У нашу вурну можда

вуче се несвр. изр.: Вуче се ко пребијено

стану преко десет леба.

куче (каже се лењом човеку). — Вуче се
ко мрцина (каже се лењом човеку).

вуруна ж стара плехана пећ. — Тури де
неко дрво у вуруну.

вучии, -ja, -јо вучjи, који се односи на вука,
који припада вуку. — Ишли по вучи и
траг. — Има вучјо око.

вyрупче с дем, од вуруна. — Заложи ву
рунче, па се слатко огреја.

гогрица ж зоол. жижак у житу и другим
зрнастим плодовима Dermertes lardarius
L. – Пасуљ ми има гoгрицу.

гогричав, - а, - о има жижак, црвљив. —
Гогричава му пченица, па ју несу
примили на млин.

365

г5тка несвр. голица. — Мора се смејем,
гöтка ме.

готкање с голицање. — Цел дâн се гаткају,
па ми досадише с њино готкање и
цичање.

гáбор м бот. граб, врста листопадног
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дрвета Саrninus. — Напраил пруче од
гáбор.

налази писак који има осам рупа. — Нај

габрак м 1. грабова шума, грабово

гајка ж кожна спојка. — Нема гајку на

шипражје. — Терај козе у габрак, па нег
брсте, 2. грабов прут. — Код узнем едбн
габрак, ће ме запантиш.

боља гајденица се праи от сливово дрво.
кајиш, па му виси.

Гáка несвр. Žаче. — Иди види зашто пловке
гáкају.

габровина ж грабово дрво. — Наш5л сам
гамила ж гомила. — Турајте снопови на

едну добру габровину за чобрњак.

гамилу, а ја ћу и (x) pčђам у крстину.

Гавран м бот, врста винове лозе, црно,
крупно кисело грожђе са те лозе. —Уки
сели си душу едејђи гавран.

Ганц Нов, -a, - о потпуно нов, оно што се
први пут облачи, обува. — Обукал се у
гáнц ново.

ГаздалбK м богатство, имање. — Бађав
му толки газдалок, код н-уме да живи.
Газдаш м аугм. од газда, богаташ. — Они
су газдаши, сваки дâн блаже.

гарантување с гаранција. — Попраен сат
куд сајџију има гарантување едну
гóдину.

Гарван м зоол. гавран. — Поцрнел како
газдеје несвр. постаје богат, газди се. —
Почел да газдеје и одма дигал нос.

газдерица ж газдарица, домаћица.- Га

гарван.
гарбв м назив и име црноме псу. — Ноћум
смо гарова пуштали од ланац.

здерице, преведи ме од кучићи.
газдини поим. придев богати људи, газде.
— Благо си га на њу, отишла у

гácм петролеј. — Има в3шке, па му нама
зали кôсу з-гác. — Сипи гас у ламбу.

гасарче с лимена посуда са фитиљем у

газдини.

газдински, -а, - o 1. богаташки. — Јана се
одала у газдинску кућу, 2. раскошан,
обилан. — Сирома, а сваки дЗн нóси
газдинске дрéје. — Спремили газдински
ручак.

коју се сипа петролеј. Служи за осве
пљавање. — На ламбу смо разбили
стакло, па мора гасарче да палимо.
гасљив, - а, - о умрљан петролејом. — Дај
ми оној гасљиво шише да га напуним з
гác.

газдување с газдовање, живљење у бо
гáсне несвр. гаси се, полако нестаје.

гатству.

—

Њина вамилија почела да гасне.
газéње с гажење. —

Копање и газење не

иду заедно.

гази несвр. фиг. туче (немилосрдно).

—

АКО Почнем да га газим, ће ме запанти

еданпут за сваки пут.
гајдаџија м гајдаш. — Погодил гајдаџију
да ми свири на свадбу.

гаће ж доњи део мушке одеће, панталоне.
У употреби су: дољне гаће (доњи део
мушког рубља, гаће), купаће гаће
(гаћице за купање) и пртене гаће
(панталоне од конопљиног влакна). У
шали се помињу кожне гаће. — За
Велигден ми сашили нове гаће.

гајде с изр: Запел ко глув у гајде (тврдо
глав, недоказан, својеглав). — Иде з
гајде (нде плачући). — Напел гајде

гаћице ж кратке панталоне. — Грацка
деца су у лето носила гаћице, а

(наљутио се). — Ће си отиде з-гајде
(отићи ће плачући, јер је добио
батине).

Гáћке ж 1. дем, и хип. од гаће. — Мило га

селска не.

гајдепица ж део на гајдама у коме се
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гаћуpине ж аугм. и пеј. од гаће, старе

гижуpина ж аугм. од гижа, стари велики

поцепане панталоне. — Скидајтеј усра
не гаћуpине да их) оперем.

чокот. — Истpсил гижуpине, да
подмлади лојзе.

ráца м црни клип кукуруза. — Свć гáџе
одвојте на страну.

гили, Гили узв. кад се голица дете.

гилицка несвр. голица. — Гилицка ме,

Гвирење с гледање кроз нешто, вирење
кроз нени по. — Његово гвирење доса
дило и Богу.
Гвири несвр. гледа кроз нешто, вири,
навирује. — Гвири кроз пенџер.

мбра се смејем.

гилицка се несвр. голица се. — Престанте
да се гилицкате, ваше гилицкање ми иде
на ЖИВЦИ.

ГИЛицкање с голицање. — По неки пут
гилицкање прćjде и у биéње.

гéка несвр. 1. набија, товари, препуњује.
— Не гéкај толко у кола, не мож волови да
ти повучу, 2. снажно удара. — Не гéкај га
у мешину!

ГИЛИЦне свр. голицне. — Гилицну ме, па се
праи да не бн.

геKáње с ударање, товарење, пре

гине несвр. изр.: Не гине му апса ако е...
(крив, украл, шпијун...). — Не гине му

пуњавање.

биéње.

гéкше свр. изненада удари, тресне. — Со
барали се, па га гекнул од) séмљу. —
Гекнул га у мешину, па едва изданул.

ГИЦИ, Гици узвик за дозивање свиња.
главан м пеј. реч за ниподантавање,
алузија се чини на велику и празну

гелиптер м непоуздана особа, ветропир.
— Онај гелиптер му е најбољ другар.

главу. — Кокво зна оној главан, ко
квó?.

Гемиш м мешавина, од свега помало. —
Никад не узима едно, него гемиш.

главачки прил. стрмоглавце. — Главачки

Гибáничка ж дем, и хип. од гибаница. — На

главина ж тврдоглава, својеглава особа,

дете се приéла гибаничка, мора да му

особењак. — Беше он една голема

напраим,

неостругaнa главина.

гивнáзија ж гимназија. — Уписал се у
гивнáзију. — Окелавел учејђи гивназију.
гига несвр. иде (скачући) на једној нози. —
Убил се, па гига.

е одлетел низ басамаци.

главица ж — Купил шесет главице копус
за у кацу. — Уз ручак обавезно поеде по
едну главицу црни лук.
главичка ж дем, и хип, од главица.

—

Купилдве-три главичке копусна пијац. —
Понеси неку главичку црни лук на њи

гигање с скакање на једној нози. — З
гигање иде на работу.

ву.

гигачки прил. скачући на једној нози. —
Ћу дојдем, макар гигачки.

главни пут м најважнији пут у атару.

гигне свp. скочи једном ногом. — Куј ће
највише да гигне? — Сос леву ногу не
могу млого да гигнем.

главња ж угарак, неизгорело дрво које се
још жари. - Запрећи главњу у пепел, да
имаш жар за јутре.

Гижа жбот, чокот. — Старе гиже треба да
се изваде и да се на њино место посаде

глављица ж бот, житни паразит у виду
гљиве Secale cornutum. — Главњица му
напала пченицу.

калеми.

гижичка ж дем, и хип. од гижа. — Неке

гижичке треба да заменим, слабо ми
páђају.

главњичав, -a, - о заражен главњицом. —
Пченица ми е овуј годин сва главњи

– 55 —

чава.

Властимир Јовановић

368

главче с дем, и хип, од глава, главица. Разбил му главче сос камен.

глетенце с дем, и хип, од глето. — Треба
ми нешто глетенце, а не знам куде ми
с.

главша м глупак. — Е, е, главшо, зар не
видиш да те сви заебавају?

глéтка несвр. гледуцка, погледава. (За
мало дете које је у колевци не каже се
гледа него глетка). — Дете се разбудило,

глагорок м звечак у прапорку који личи
на куглицу.

па глетка.

Гладна година ж фиг. особа која је увек
гладна, никад сита. — Не се најел,
гладна година.

гладнеје несвр. гладни, постаје гладан. —
Напи се воду от Студену водицу и поче да
гладнејем.

гланц папир м шмиргла. — Узни гланц
папир, па истрљај плотну на шпорет.

глето с длето. — Без глето врата се не мож
попрае.
глиста ж зоол. глиста. — Изр.: Изводи
бесне глисте (каже се ономе који изводи
бесмислености).

глобљева несвр. глоби, кажњава. — Наш
прецедник одма глобљева, не питује те
да л' си крив ел не.

гланца се несвр. дотерује се. — Убав си, не
глóђе несвр. фиг. заједа, секира, оговара.

гланцај се толко.

— Почел и бн да ме глође. — Цел век ју

гласЗк м дем, и хип. од глас. — Од тој ни

глођал, па ју прé време у гроб отерал.

гласЗк несам чула.

глóт м коров, уродица.
гласи несвр. води (нешто) на име вла
сника. — Тај њива гласи на моé Име.

глóтан, -тна,-тно уродичав. – Житоми е
глóтно.

гласи се свр. јави се, огласи се. — Гласи се,
да чују да има неког дом.

глóцка несвр. 1. једе. — Седал уз остал, па
глóцка ли глоцка. Ништа не види, сал

глаша несвр. гласа на изборима. — За

пуни тањири, 2. фиг. заједа, секира. —
Само ме ти глоцкај! Код зажмим нема
куј дате погледа.

куга ће глашаш?
глашање с гласање, избори. — Мора да
излегнем на глашање.

глоцкање с једење, заједање, секирање.
гледбц м зеница у оку.

глбцнесвр. набрзину једе. — Ајде нешто да

Гледа несвр. 1. чува, пази, негује. — Ми
oдoмо у шибу, а ви гледајте стоку; 2.
обилази. — Ча, Лило, гледају лите деца?
Нећу да кривим уста, сви ме гледају. Не
пројде дон а да неки не дојде.

гледарица ж врачара. — Гледарица ми све

глóцнемо, па да работимо.
глув,-а,-о изр: Глув две чуe.
глував, - а, - о онај који је (на) глув. —
Глувча глувави! Ништа си не чуe.

глувеје несвр. губи слух. — Полбк глу
вéјем, али сигурно.

видела у длан.
глéтав, - а, - o 1. гњецав, који је са доста

глувна ж наглува или глува жена. — Глу

вно, мори, чуеш ли кокво ти врćим?

воде и жилав. – Данас ми леб испал
млóго глетав, а и копање ништа не ваља,

и оно глéтаво, 2. фиг. неугледан (али
опак) човек. — Кокбве глéтав, а с конац
ти душу вади.

глувчам пеј. (на) глув човек, глуваћ. — Ej,
глувчо, прорчкајуши, да нешто чуеш.

глумац м онај који носи накићену буклију
у сватовима, а за време ручка служи го

глéте несвр. императив од гледа,
гледајте! видите! — Глете, људи, коквć
ми работи!

сте.

глупосм оно што је глупо урађено, ре
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гњáсне свp. снажно удари. – Гњаснул га у
грбину, па га изгрбавил.
гњеван, - вна, - вно тужан, нерасположен,

глупча м глупак, прост човек. — Онај

невесео. —

Не доспал, па е гњеван. —

глупча си аметом ништа не разуме.

Нćшто е ођутрос гњеван, шта му е?

гмáца несвр. гази по блату, гаца. — Не

гњездо с гнездо. — На нашу дудицу грлица

гледа куде иде, сâм огмаца.

напраила гњездо.

Гмацање с гацање.

гњете несвр. ставља на силу нешто уну

гмацне свр. угази у нешто једном ногом.
— Гмацну у блато, па си залужи но

гавицу.
гмéчи несвр. гњечи. — Немој да гмечиш
лéб, неће да буде доб5р за едење.
Гмитар м име. — Гмитар бдаде ћерке у
град, не у село.
Гмитра ж име. — Гмитра за сина узела
девојку из друго село.

тра, угурава. — Гњете руке у пазуке.
гњете се несвр. гура се, завлачи се. —
Гњете се куде му не место. — Изр.: Гњете
се ко руб у дупе.

Гњил, - а, - о гњио, омекшан плод воћке
услед ферментације или презревања. —
Изр.: Падал ко гњила крушка.

гобеља се несвр. 1. једва се креће. — Едва се
гобеља и па иде на работу, 2. фиг.
животари, живи некако, кубури.- Ча
Пéтре, коко живиш? До пролет ћу се

Гмитровдан м Митровдан (хришћански
празник који се слави 8. новембра по
новом календару). — Наш свет3ц e
Гмитровдан. — Дојди на Гмитровдан.

гмyроц м мн. гмурци врста водене пти
це, гњурац. — Видел сом коко се гмурци
гмурају по воду.

гмура несвр. зарања нешто у неку те
чност. — Гмура му главу у воду.

гмура се несвр. гњура се. — Децо, не
гмурајте се по воду, мож) се неко удави.
гмурање с гњурање.

гмурне свр. загњури. — Гмурну му главу
у воду и изброи до триес.
гмурне се свр. зарони, загњури. — Гмуp
нул се у воду и удавил се.
гнóи несвр. излучује гној. — Рана му још
гнби.

гпóји несвр. в. гнон.

некако гобељам, а после ћу видим.

говéђача ж бот, врста шљиве в. белица.
говćђи оп5нок м мн. говćђи опЗнци в.
опонок. — Деда е носил говćђи оп5нци, а
ми, деца, свињски.

говеђина ж говеђе месо, говедина. — Еду
само говеђину.
говненцé с дем. од говно. — Нагазил на
говненцé, па се умазал.
говнĆ c 1. човечји измет, 2. пеј. поква
рењак. — Испал големо говно, 3. пеј.
дете. — Моé говно, па ме не слуша; 4.
изр: Гола говна (нико и ништа). —
Доедé гóвна (довршни нешто што је
започето). — Еде говна (свашта прича,
баљезга). — Зајел говна (започео неинто
да ради). — Изел говна (није требало
нешто да учини, излануо се). — Не ди
рај говна да ти смрде. — Низбрдо се и

гњáса несвр. 1. удара. — Гњáса га коко у
врећу, 2. фиг. једе много и халапљиво,
нема мере у јелу. — Пушти га, нек гњáca.

говно ваља.

говноваљ м зоол. котрљан Scarabaeus
Sacer L.

Гњасáње с ударање. — Од онолко гњасá
ње у мешину и кôњи црцају, а бностал

говњарм пеј. шуша, покварењак, мурдар.
— Бајаги неки мајстор, а он бил говњар.

жив.
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Само заговњари, па остан... и ти се после
чéшај куде те не сврби.

е прош5л едан сат.
Ролемаш м богат и моћан човек. — Бćше

големаш, а сšг никој и ништа.

говњари несвр. ради нешто бесциљно,
квари неки посао. — Цел дон је нешто
говњарил, а ништа не непраил.

големеје несвр. 1. расте.

говњарка ж бот. 1. врста шљиве, 2. врста
прешње високог раста; њени плодови

задњи стижу, тамноцрвене су боје и
ситнији; 3. зоол. врста муве.
говињив, - а, - о упрљан говном. — Њему
треба една дебела говњива мотка, па да
се опамети. — Изр: За говњиву е мот

Дете ми

големеје, а дрćшке му омаљују; 2.
уздиже се, пријатно се осећа. — Кад га
вале, големеје, а кад га грде, снужди
сс.

Голćмо говHö м пеј. важан човек, буџа,
онај који се прави важан. — Големо
говно, не мо (ж) с њега да се равнаш.
големчбк, -чка, -чко овећи, повећи. —

Ку.

Израсал голeмчак. — Големчко ти е де
Тé.

годеје несвр. свиђа се, годи, одговара. —
Годело ти, не годело, има да узнеш.

големчић м палац. — Претуцал големчић,
гóдин ж година. — Идо едну годин у

па га боли. — Посекал се по големчић.

печалбу, па ништа не напраи.

гóдина ж годишњица. — У недељу ће
стáљамо годину на деду.

ГОлиштар м онај који нема ништа, пуки
сиромах. — Узел жену из голиштāри. —
Одал ћерку у голиштāри.

гóдинка ж дем, и хип, од годин. — Една

голиштарка ж в. голка. — Голиштарка,

гóдинка прошла отококо су му стаљали

одала се у најбогати људи.

годину.

голиштарче с дем, и хип. од голиштар. —
годинак м дете (или бравче) старо го
дину дана. — Овој ти е бравче годинак.
Купи га. Нец се покаеш.

годишњује несвр. 1. каже се човеку који се
непотребно задржава. — Дош5л у го
сти, а не да годинује; 2. проводи године.
— Годињује куд зета.

Не га мило што е голиштарче. Дај му
лебац и с лебац, па нек иде дом.

гóлка ж сироманина жена, девојка без
мираза. — Дошла голка у газдини.-- Узćл
гóлку за жену.
головода потityно мокар. — Стиго дом
головода.

гоjешљив,-а,-о подложан гојењу.-Онje
гологлавка ж врста пите од пројиног

од гојешљиву сорту.

брашна; прави се на тај начин инто се у

гол, -а, -о слабо одевен. — Иде гол, ће

тепсију најпре сипа житко пројино
бранино, па онда обарено и за сољено
зеље, па опет житко пројино бранино.
— Децо, набćрите зеље да праимо
гологлавку.

наsćбне. — Изр.: Гол ко од мајку рођен. —
Гóл ко пиштољ.

Гóл-Гóлцат, гола- голцата, голо- голцато

потпуно наг. — Гол- голцат ко од мајку
póђен.
голем, -а, -о велики. — Голем дон (пра

голодушас, - та, - то онај који је са поце
паном одећом на стражњици или без

зник). — Голем нишан (просидба де

доњег дела одеће. — Ицепил гаће, па иде

војке). — Голема
соба).

соба (гостинска

голодупас. — Иде голодушас, нема у
коквć да се обуче.

голема сказаљка ж в. сказаљка. — Кад

голоига м сиромашан човек, пука си
ротиња. — Они су ти голоиге. Нема

Голćма сказаљка напраи едан круг, бнда
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гори несвр. осећа жеђ. – Гори ме за во
Ду.

голоигра м в голоига.

горни несвр. има нагорак укус. — Почело

голoкoтра м в, голоига.

брашно да ми горни.

голокурас (само мушки род) онај који је
без доњег дела одеће. — Нема гаће, па

Горњи Матевац м Горњи Матејевац,
село крај Ниша.

иде голокурас. — Излеже голокурас на
врата.

горњомалац м онај из Горње махале. —

голо мćco c обнажени део бутине. — За
ши ми гаће да ми се не види голо месо.

голомразица ж сувомразица. — Измрзну

Ће играмо вузбал з-горњомáлци.
горњомалка Ж (}}{{{ 1 f. 3. Горње махале.

горњомалски, -а, -о који припада Горњој

пченица на голомразицу.

махали. — Идемо по горњомалски пут.

голорукас, -та, - то онај који без ичега иде
на неко весеље. — Не га срмота, дош5л
голорукас на свадбу.
голотиња

и

босотиња

ж

велико

Горњоматевачка река ж поток који
пролази кроз Горњи Матејевац.
горњоматевачки, -а, -о горњомате
јевачки, које припада Горњем Мате

сиромаштво, беда. — Куд њи е сама
јевцу.

голотиња и босотиња.
голотипљка

ж

дем.

од

голотиња. —

Помогни малко голотињку.
голочбчка сасвим мокар (само о нога
ма). — Скини черапе, ноге су ти го

ГорњоматĆвчанин м човек који живи
или је из Горњег Матејевца.

Горњоматевчанка ж жена која живи у
Горњем Матејевцу или је из Горњег
Матејевца.

лочšчка.

голошија м головрат човек.
голошијас, -та, -то головрат. — Имамо

Горњоматćвчанче с дете из Горњег
Матејевца.

едно јагње голошијасто. Чувамо га за

горун м бот. најбоља врста храста.

Велигден.

горунов, -a, - о оно што припада горуну,
врсти храста. — Горуново дрво дава
голему топлоту.

голошика ж кокошка или овца голе шије.
— Почела голошика да сноси јајца.

горуновина ж горуново дрво (одсечено).

гóлцат, -a, - о го, неодевен. — Иде голцат.

— Тој мбра да се напраи сâмо од
горуновину, друго дрво не иде.

гóљав, -a, - о онај који је сиромашан.
Гољак м гоља, сиромах. — Што се праида
егољак, код ние толко сирома.

горуњак м горунова шума, горуново

гóљчам в. гољак. — Гољча гбљави, ништа

дрво. — Залутамо у горуњак.- Оцеко
горуњак.

си нема у кућу, а решил да се жени.

горчавéje несвр. постаје горко, горча. —
гóр прил. горе. — Иди гор у Чукер и на

Почело брашно да ми горчавéје.

бери руј за буре.

горчуљáв,-а,-о горак.
гор, -а, -о лоши. — Не попраља се, дан-издан
горчуљак м оно што је горко (напици,
јела, траве, лекови). — Сал пием и едем

e све гор и гор.

горćшњак м дан који народ празнује у

неки горчуљаци.

време највећих летњих жега да не би
долазило до пожара.

гóс м гост. — Деда Милан ми е најстар гос.
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госјанин м гост. — Чекамо да ни дојду
госјани из град.

гоџá голем прил. доста велик, повелик. —
З-гоџа голему врећу се заметнул, па едва
иде.

госјанка ж гошћа. — Будни ми госјанка
целу недељу.
господин м учен

човек, инколован човек.

гоштева несвр. угошћава, гости некога. —
Ја га гоштевам, он ме запрђује. Тој више
нема куд мен.

— Учил за господина. — Најмлад син ће
ми будне господин. — Ћу га дам да учи за

гоштева се несвр. гости се. — Идем малко
да се гоштевам.

господина.

Госпођиндон м хришћански празник
Успеније Пресвете Богородице-Вели
ка Госпојина (празнује се 28. августа по

новом календару). — Ај ће се видимо на
Госпођиндон.

гоштевање с гонићење. — Несâм дош5л на

гоштевање, него да работим.
граб5ц м грабеж. — Изр.: На граб5ц (на
грабеж, на силу, на брзину, журно). —
Работило се на граб5ц.

гостар м онај који радо иде у госте. —

грабење с насилно присвајање туђе им

Голем је гостар, а не воли да му дојду

овине, отимачина, пљачка. — Све је тој
на грабење стекал.

Гости.

гостарка ж она која радо иде у госте. —
Гостарка е, само би ишла у гости.

граби несвр. жури да нешто заврши, да
пре стигне. — Граби да докопа лојзе, да
прé стигне дом.

гостење с гошћење. — Кокви гости, такво
и гостење.

граби се несвр. отима. — Граби се за ту
гостипска соба ж соба за госте и славља.

— У гостинску собу ће стану шесет госта.
— Уведи гости у гостинску собу.

ђо.

грабив, -а, -о онај који граби, отима, пља
чка, грамжљив, похлепан, лаком. —
Свć, све, ал' му не ваља што е млого
грабив.

гостопримив, -а, -о који радо дочекује
госте, госtiољубив. — У наше село све су
вамилије гостопримиве.

градење с ограђивање. — За градење обор
треба млого чалија.

гостопримсто с гостољубивост. — Не
ма ни дете ни коте. Од њег не можда

гради несвр. ограђује, заграђује. — Гради

чекаш ни неко гостопримсто.

обóp.

гóстује несвр. налази се у гостима. — Звал

градина ж башта, врт. — У градину смо

ме брат да малко гостујем куд њег.

насадили сâмо поприку.

гóтвено с кувано јело. —Fду само готвено.

градишарка ж врста паприке, па прика за
A f fifЗ{*} *» (“.

готвешње с спремање, кување јела. — Кат се
одаш, сваки дан те чека готвéње.

гóтви (се) несвр. кува (се), спрема (се)
(јело). – Млого волим код баба готви
ручак, — Какво ли ће се донос готви за
ручак, да ми е да знам?

градинче с дем, и хип, од градина, мала
башта у дворишту у којој се гаји и
цвеће. — Иди у градинче, па откини неку
краставичку и неки петлиџончак.

градушка ж град, туча, ситна ледена
зрнца која каткад падају с кишом. —
Градушка ми убила поље.

гочка прил. подоста, повише. — Гочка е
понел.

гоџа прил. много, пуно. — Има гоџа имање

грађа ж дрвена грађа, техничка грађа. —
Припрема грађу, ће праи кућу.

и паре, а акал малко.
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грвéља се несвр. даве се (у игри или пучи;
реч је о псима, курјацима). — Грвéљају
се како кучићи.

Врљај камење у грамаду, а не у лојзе.

граница ж бот, врста храста Оuercus
conferta. — Од границу су најбоље дуге за

грдина ж в. градина.

бурићи.

грдушка ж в. градуика.
грања ж грана. — Скршила се грања и

грђ, -а, - о гори од лошега. — Назбрали се

падал от сливу.
кóј до куга, све грђ до грђог.

грашњак

ж зб. им. од грања, гране на

грé м мн. греови грех. — Моли Бога да му
гомили. — З-грањак смо се грејали целу
зиму.

грањас, - та, -то гранат, разгранат. — Ора

опрости сви грéови.

гребе се несвр. фиг. узима нешто бе
сплатно. — Не дава, само се гребе. Воли
да се гребе, а праи се да и он дава.

ми е грањаси праи голему ладовину.

грањка ж дем, и хип. од грања, гранчица.
—Прибери овеј грањке, ће ти притребају
за потпалу.

граорас,-та, - то сив, пепељив.
граорица ж бот. грахорица, самоник и

гребен м 1. креста код Пернате живине и
птица, — Наш петЗл има голем гребен;
2. горња страница литице.

гребена слика ж гребањем урађен лик
дијамантском иглом на гранитној
полираној плочи. — На спомен, код
умрем, да ми турите гребену слику.

уродица по њивама.
граорка ж кокошка сиве боје.

грашачбкм дем, и хип, од грашак. — Само

гребенци м мн. справа с гвозденим зу

пасуљ едемо. Тури малко и грашачЗк.

пцима у два реда којима се гребена,
чениља вуна или кучина.

грбав фиг. насамарен. — Нећу да испаднем
гребуља ж грабуља. — И з-гребуљу

грбав.

можеш да угасиш киреч.
грбач м леђа, грбача. — Никог нећу да
носим на грбач.

гредељ м део плуга, руда.

грбачи се несвр. ради с муком неки те

гређанин м грађанин, варошанин. — У

жак посао. — Нећу више да се грбачим.
— Нема више за куга да се грбачим.

грбина жлеђа. — Док има грбину,ће има и

гóсти ни дошли гређани.
гређанка ж грађанка, варошанка.

гређански, -а, - о грађански, варошки. —

самар.

Нóси се гређански.

грбинка ж дем. и хип. од грбина, леђа
код детета.
грбинку.

гређашче с дем и хип. од гређанин и гре

— Не ударај дете по

ђанка, грађанче. — Обукал се у кратке
гаће, како гређанче.

грбњак м 1. аугм. и пеј. од грбина. —
Удари га скривак по грбњак, па га уби; 2.
леђни гребен код животиња (о месу). —

гребтаж грех, грехота. — Да га е греота од
Бóга, не се снажалил на сирочићи.

грéпка несвр. гребе лагано, гребе по мало.
— Ел чуеш како миш грéпка потаван?

Оцечи ми малко од грбњак.

грбњача жв. грбњак.
грваљуга ж гужва, општа туча, свађа. —
У њину кућу увек испадне нека грва
љуга. – Тој без грваљугу неће пројде.

грéтка ж дем, од греда. — Овеј гретке су
добре за рôгови, мора да их) купим.
гривас,-та, - то који има гриву.
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Гривка ж дем, и хип, од грива. — Наше
ждребе има убаву гривку.

дете неки гроздак. Нек еде!

грóзи се несвр. гади се. — Прејел, па се
грóзи.

Гркм изр.: Буни се ко Грк у апсу.

грозотија ж грозота, одвратност,

Гркав, -a, - о промукао.

pугоба. — Грозотија, да му човćкора из
руку не узне.

гркавеје несвр. добија промукао глас. —
Наséбо и поче да гркавејем.

гројзе с грожђе. — Кода ће берете гројзе?
грлење с грљење. — Грлéње прешло у
Гројзенце с дем, од гројзе. — Ако идеш у

бијене.

лојзе, набери малко гројзенце за децу.
грмада жв. грамада.

грóмка ж звечка (дечја играчка). — Узни
грмак м зб. им. жбуње, грмље. — Ицепи се
идејђи по грмак.

грóмку, па умири дете.

грóмка несвр. звецка, лупка. — Громкај
грман м жбун, грм. — Скутал се у грман, па

малко з-громку, дете ће се умири.

несу могли да га најду.

громкање

{

лупкање, звецкање звечком.

грмање с зб. им. грмље, жбуње.
гропчЗк м дем, од гроб. — Ископаше му
грмеж м грмљавина. — Кот престане гр
меж, ће си појдемо.

гропчак, па га закопаше.

Грпе с 1. земљани лонац за кување јела; 2.

грош5км дем. од грош, грошчић. — Не
мам ни грош5к куд мен.

фиг. уз оног који се меша у туђи посао,
у изр.: У свако грне миродија.

гртко прил. непријатiно, нелагодно. —
Гртко ме да га питам за тој.

ГрпéНЦе с дем, и хип, од грне.
грубогледан, -дна, -дно није леп, ружан.грнци м земљано посуђе, гричарија. -

Она убава, а муж ју грубогледан. — Око
ми га не вата, грубогледан је.

Њина кућа има белисвет грнци.
гроб5к м дем. од гроб. — Дабогда се у
гроб5к превртал! (клетва).

грува несвр. круни кукуруз номоћу на
праве. — З-грувач грувају момурзу.

гробиште с гробље. — То е каменичко
гробиште. Виш коко су очувани стари

грувач м направа за круњење кукуруза.
грудник м клин који спаја предњи и за
дњи део кола (запреге).

споменици.

гробље с гроб. — Идемо

деда Лили на

грудњак м врста сукненог прслука. —

гробље.

Обучи
грудњак,
да
не оšćбнеш.
у
руд
}

грбз м грозд. — Поéдо едбн гроз пловдину,
па ми се услади.

грумен м не баш велики комад соли. —
Немам ситан сол, него све у грумен.

грозá ж осећање одвратности, осећање
гадости. — Гроза ме да едем из њбну
паницу. — Од грозе човек да га погле

груменчбкм дем, од грумен, груменчић.тури неки груменчак сол више у чорбу,
па ју пресоли.

Да.

грозап, -зна, -зно 1. ружан, одвратан (o
времену). — Напољу е грозно, не излази
ce; 2. пеј, веома лош човек. — За тéј
ствари е млого грозан.

гроздбк м дем. од гроз, гроздић. — Дај на

грутка ж дем. од грудва, грудвица. — Ко
мат леб и грутка сирењце. Сваки дон.

грцман м гуша. — Залетел му залог у
грцман.

Грчка ж изр.:Ће плати ко Грчка.
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ш5л се он, гуланфер, да ми соли па

гувернал м волан на бицикли. — Ис

Ме"T.

кривил ми гувернал на бициклу.
гувниште с место на коме се налазило
гумно.

гувно с гумно, место на коме се врше
жито. — Важно е да смо пченицу пре
терали на гувно, а вршу мож и да
попричекамо.

гулéње с гуљење.
гули несвр. Љушти, скида кору са
дрвета. — Зајци почели да гуле кору на
вилдáни у сливак.
Гули проју несвр. фиг. тешко живи. —
Нема кокво да еде па Гули проју.

гугутан м мужјак гугутке. — Иду како
гугутан и гугутка.

гугутар м врста голуба. — Има голуби

гуља несвр. ради уз минималну надо
кнаду. — Мора да гуљам куд њег, имам
децу.

гугутари.

гуљав, -a, - о јадан, бедан, слаб.

гугуткар м онај који убија гугутке. —
Гугуткар, поби све гугутке у нашу ма
лу.

гуљчам јадник, бедник, сметен човек. —
Гуљчо гуљави, протреси се. Докле ће
будеш токов”

гуда ж деч. свиња. — Згрди гуда.
гудрpр... гици-гици узвик за дозивање,
вабљење (о свињи).

гужм зоол. слепић Angius fragilis L. - Гуж

гума несвр. нешто брзо бере (нарочито
трешње). — Куде ти е Милан? Ене га
куде гума црешње.

гумараблика ж лепак за лепљење гуме. —

личи на змију, он се не убива.

Немам гумараблику да залепим гуму на
тöчак.

гужва ж 1. колут исплетен од павити,
служи за спајање капије на тору са о

гумењак ж гумени опанак. — Купи на дете

градом; 2. пеј, сићушна здепаста особа.

едни гумењаци, овија му се ишепили.

— Онај гужва, никоков човек.

гумка ж 1. сломљена (откинута) гран
гужвав, -а, -о изгужван. — Обукал гужваву
кошуљу.

чнца са зрелим тренињама. — Откину

две-три гумке црешње за децу; 2. скуп
груписаног лишћа или плодова (на
гранчици). — Олистале грањке на гумке.

гужви се несвр. устеже се, мисли се, о
клева. — Код) треба да му се помогне да
му се сви слете, а код) треба да помогне

— Откину две-три гумке црешње за децу,

бн се гужви.

кóлко да окусе.

гужњак м завршни део дебелог црева,
сфинктер. — У гужњак га (псовка).
гузица ж 1. в. гужњак. — У гузицу га
(псовка); 2. изр: Све би нагњел у гузицу
(каже се човеку који мисли само на

гумчица ж дем, од гумка.- Поéдо две гум
чице црешње, па ми се усладише.
гунгула ж гужва, метеж. — Напраише
гунгулу, па се побише. — Диже се гун
гула у село.

јело, похлепном човеку).
гуња ж врста грудњака. — Без гуњу нигде
гујин чешаљ м зоол. стонога Муriopoda.

не побди.

гука ж израслина. — Дигла му се нека гука

гуњче с дем. од гуња. — Дај на дете гуњче,

под мишку.

да се обуче, да му не ладно.

гука несвр. гуче. — Голуб гука, голубица
неће.

гулáнфер м голаћ, вуцибатина. — На

гус м метал од којег се прави плотна
(метална плоча) на пећи на којој се
кува јело. — Плотна е од гус.
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па се ваља.

гус, -та, -то који је густ. — Воли да еде гус
пасуљ.

гутка несвр. деч. гута, једе. — Од милинда
га погледаш коко гутка.

гуса ж реч која се чује у дечјој игри. —
Бибу, гусу, куде си била? У бабини.
Кокво си работила? Јела, пила... Kéо,

Гутурâћ м фиг. мрзовоља, јогунство. —
Уватилга неки гутураћ, па сал ћути.

Kćo.

Гуцка несвр. пијуцка (о алкохолу). — По
чел и он добро да гуцка.

гусенка ж гусеница. — Гусенке напале
сливак, мора га прскамо.

Гуцкање с пијуцкање (о алкохолу). —
гусла ж гусле. — Слушал сам коко свири
гусла.

Донос гуцкање, јутре гуцкање и ће по
стане пијаница.

густочак, -чка, -чко прилично густ. —
Напраи густочок пасуљ, не поретак.

гуцне свр. сркне, пивне (о алкохолу). —
Böли да си гуцне неку пред ручак.

густа чок, -чка, - чков, густочак.

гучица ж дем. од гуша, гуница.

—

Заштркло га у гучицу.
густачак, -чка, - чков, густанок.

гуша жизр: Една гуша, една душа.
гута несвр. фиг. брзо, халапљиво једе. —
Гутај, туј, и ћути. — Нема срам, само
гута.
гутка ж деч. свиња. — Легла гутка у блато,

гуштак м густо израсле биљке, густа
млада шума, честар, шипраг. - Волови
улéгли у гуштак, па не могу да их)
најдем.

Д
било пре две године на доношон. д.5н. —

до везн. да. — Идем у ујкини, до видим коквć

Доношоњ дâн да ми не добди више.

работе.
дом дах. — Код ме удари, истерамида.

довночка прил. поодавно. — Довночка сам
од њег узел паре на зајбм и још му не
вртам.
дáгољ-д5гољ израз који се изговара када
се мало дете голица да би се развесе
.fi 11./1().

дбим мн. д5ни, дни (али: два дена, три дена,
млого дена) дан. — Сваки дан добди куд
нас. — Пројдоше млоги дни и недеље а
њега нема дом.

доп5с прил. данас. — Решилда донос око
па лојзе.

донбшњица ж данашње време, садашње
доба. — Куј каже да доношњица не ваља,
тој ложе.
дбште-д5нге узвик који се чује приликом
удара у нешто. - Узе тојáгу и данге
дâнге, док ју не покрши.
допдонос прил. данданас. - Ни дондонос
не вреимо.
дбне свр. предахне, одмори се. — Да да
немо малко, па ће работимо.
доп-издаш прил. стално, непрестано, из
дана у дан. — Не попраља се, дон-издон
све погор.

дЗњум прил, дању. — Ноћум лунsа, доњум

донбске прил. данас. — Тој ћемо свć до
нáске да уработимо.
Дош5Шоњ, -шња, -шњо данашњи. — То с

спи.

доска ж даска. — Купил дâске да праи
пéнџери.
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која се помичу).

доће несвр. тешко дише, дахће. — Уморил
се, па сал дЗће.

Данбс прил. в. донос.
дачица ж дем, и хип. од доска, дашчица.
— Не врљај дочице, ће ти затребају.

дан3шањ, -шња, - шњо прил. в. доношањ.
дан3шањ,-шња, - шњо прил. в. доношањ.

дочурипа ж аугм. и пеј. од даска, велика,
дашЗшњица ж в. доношњица.

лоша даска.

дава несвр. даје. — Седну руку дава, а з
другу узима.

данашоњ, -шња, -шњо в. доношањ.

давāпција ж давање. — Трошол 5к и

Данге-дâнге узв. в. донге-донге.

данашањ, -шња, - шњо в. доношењ.

даванција га упропастише.
дават, -а, -о даван. — Давато му с обе шаке,
и па му малко.

дангуба ж накнада за изгубљено време
(код незавршеног посла). — Ни дангубу
ми несу платили.

давćње с 1. дављење у води, утапање. —
Jóш пáнти оној давење на извирало, 2.
међусобно уједање кучића. — Пчешко
давење, 3. сталне свађе у породици. — С
токвć давење се не иде на добрб.

дангубење с дангубљење. — Немам ја

дáви несвр. уједа (о псу). — Давили га
кучићи, па га стра и да и (x) види.

данце с доња страна суда, дно. — Попу

време за дангубење.

дангуби несвр. ленствује, не ради, губи
време. — Идем на њиву да не дангубим.
штило ми данце на чеб5p, мора да бKнем

пинтера да га попраи.
дáви гугутке несвр. фиг. ломоти, прича

дар м девојачка спрема којом ће да

без везе, сванtта, баљезга.

ривати сватове.

давија ж свађа. — Напраил давију, па се
дарŠк м дем, од дар, мали дар, дарић. — И

побили.

já сам добил неки дарок.

давначко прил. поодавно, прилично да
вно. — Tö е било давначко, Више се и не
сећам када е било.

дармар млом, лакрдија. — Напраили дар
мар у собу, да те срмота од људи.

дáда ж сестра. — Дада ми е добра и убава.

даровим скуп свих поклона који су до
несени о свадби, крштењу, рођенда

дáдеп, -а, - о створен, начињен. — Човек е
даден да се мучи.

ну.

даруван, -а, -о који је добно дар, који је
дáдити, -а, - о који припада дади, сестрин.
— Обул дадине сандале.
даклем речца дакле, — И, даклем, коко е
тој било?!

дариван.
дарување с даривање. — На дадину свадбу
дарување трајало два сата.

дарчак м дем, од дар. — Дадоше ми неки
далап м остава од дасака за посуђе при
качена о зид. — Затвори далап, да не
улазе мушице.
Даљни прид. даљи, удаљенији. — Они су
даљни род.

дарчŠк, па га донесо дом.
датка ж дем и хип, од дада, сестрица.
даткин, -а, -о сестрин. — Обукла се у
даткине дрешке.
даткица ж дем, и хип. в. датка. — Датке,

дама ж мнца (врста игре зрнима ку
даткице, бие ме бата.

куруза, пасуља и сл.); мала дама (игра се
са три), а велика дама (са девет зрна

дáyyy-лаууу узвик којим се подражава
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дáција ж порез, разна давања, дажбина. —

двоцевка ж пушка са две цеви. — Мој деда
има пушку двоцевку.

Од}дације главу не мог да подигнем.

два-тринаес бр. дванаест-тринаест. —

дć узв. — Дć, одмори се. — Дć, послушај

З-два-тринаес човека ударимо тćМељ на
кућу.

деду. — Дć, да видим кокво си купил (у
значењу дај).

двизćц м ован у другој години.

дебел,-а,-о дебео. — Дебел ко мечка.

ДВиска ж овца у другој години. — Заклали
двиску за Велигден.

Дебелдерм нерадник, готован, лењивац.
- Голćм дебелдер, сâмо би тел да еде а
ништа да не работи.

двобанка ж новчаница од двадесет ди
дебелеје несвр. гоји се, дебља. — Наш
венор почел да дебелéје.

нара.

двобразни, -а, -о у изразу: двобразни плуг
(плуг који истовремено прави две
бразде).

дебели се несвр. гоји се, дебља се. — Кокво

двогодац м мн. двогоци онај који има две

Дебело прил. крупно у изр.: Töј ће излегне

ли еде, сал се дебели.

на дебело.

године. - Они су двогоци.

двоготка ж женско грло стоке које има
две године. — Јуницу двоготку нећу про

дебелокожас, -ста, -сто фиг. неосетљив,
бестидан. — Дебелокожас, не аје за ни
шнта.

давам.

дводипарка ж метални новац од два

дебелокбрас, -та, - то који је дебеле Коре.

динара. — Некад је дводинарка била
голема пара.

— Од) дебелокбрасту лубеницу смо
напраили слатко.

двожутка ж јаје са два жуманцета. —

дебелокбрка ж воће и поврће које има
дебелу кору. — Купи лубеницу дебело

Међу јајца се најде и по нека двожу

кóрку, па се за еба.

"1"Ка.

двожуче с дем. од двожутка. — Разби

дебело месо с бутина, пур. — Убоде ме у
дебело месо.

јајце двожуче.

двоица ж два мушкарца. — Иду по двоица,
ко војници.

дебелчáк, -чка, -чко подебео, дебљи,
дебељушкаст. — Дебелчак у снагу.
дебељан м незграпна, дебела муника осо

двоичка м в. двоица. — Још двоичка да
дојду па да појдемо.

ба.

дебељана ж незграпна, дебела женска

двојáни несвр. доноси на свет два мла
особа. — Он тонок, а жена дебељана.

дунчета, близни. — Наша снајка па
двојанила.

дебљак м дебљи крај обореног стабла. -Fдва сам ицепил дебљак од Горун.

двојáпка ж два срасла плода у воћа и по
врћа (лешник, шљива, патрика н др.). —
Пробра све двојанке поприке па
и{x} испржи.

двор м уређена кућа са двориштем.

дéва несвр. крије, троши. — Кудели дева
тöлке паре?
дćва се несвр. губи се, нестаје. — Кудели
се девају њини мужи? Којт) треба да ни
помогну, њи нигде нема.

двотрупац м врста бомбардера из II
светског рата. — Гледали смо коко су

деведесет изр. Иде на деведесет (понаша
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се неодговорно, све му једно).
девеpćње с дворење, опслуживање,
служење некога. —Толко моé деверење,
и пак му несбм доб5p.

дедуша м особа која физичким или ка
рактерним особинама личи на свога
деду.

дејстује несвр. дејствује. — Наша бригада
напала Немци и дејстује.

девćри несвр. служи некога, двори
некога. — И да ми е из бko испал, нећу
више да му деверим.

деверичић м деверов син.

— То ми е

379

дел м део. — Ћу си узнем свој дел.

делбедер м в. дебелдер.
делелеја м 1. вино које се добије када се у

деверичић.
комину дода вода; 2. аљкаво обучен
човек, скитница. — Иде као делелеја.

деверична ж деверова кћи.
девета несвр. удара, туче. — Кот почнем
да га деветам, ће ме запанти.

деветање с ударање, туча. — Оној
деветање још пантим. — Заслужил

Делидба ж деоба. — Делидба и мерење
- барабар.
ДеЛИДбиша ж деоба. — И после делидбину
смо си жив ували.

дебело деветање.

делница ж деоница

дćвлаж 1. старинска народна игра, 2. фиг
игра под морање. — Море, девлу ће игра

дембелише несвр. проводи време у нера
ду, беспосличи. — Дембелише, ништа

куд мен.
не вата потешко од ложицу.

девојачко срце с бот, златни љиљан,
демијеж пл. т. димије, шалваре.
дивљи љиљан Libium martagon L.

дéн м в. дон. — Три дена смо орали њиву у

девојче с 1. дем, и хип. од девојка, млада
Köмрен. – Млого дена пројдоше а он не
девојка. — Оној наше девојче се млого
срамује, 2. девојчица, мало женско
дете. — З-девојче седи у клупу (у

добди дом.

дéпе несвр. садева у крстине, у пластове,
у стогове, у лиснике. — Још код дену

школи).

онај лисник.

девојчиште с аугм. и пеј, од девојка. —
Петкáно, мори, оној твоé девојчиште

дéпе свр. затури. — Куде сам си денула
плéтиво?

cáл ћути кот пробди поред мен.

девојчурљак м много женске деце. —
Девојчурљак изнарађал.
дéда м 1. таст, женин отац. — Деда обе
ћáл на зета сат, ал” му не дал, 2. очев или
мајчин отац, или сваки стар човек. -

Мој деда е из рат излегал као марвењак,
3. муж (супруг). — За мене и моčга деду

дéпе се свр. нестане, ишчезне, затури се.
— Све сам потрошил, куде да се дéнем.
— Куде се дену Бошко?
дéр узв. за подстицање, сокољење, као
опомена. — Дојди, дер, и ти едонпут куд
мéн. — Удари га, дер, коквć чекаш?

дćрле с пеј. од дете. — Оној твоéдерле ми

ће има.

разби пенџер.
Деда Бог м пун месец на небу. — Ене га,
сине, деда Бог.

дé-дé узв. ма немој (супротстављање). —

десеткује несвр. туче. — Ће те башта
десеткује код) дојде из лојзе.
десноáкм 1. особа која се спретније служи

Де-де, само га пипни, па ћу ти ја по

десном руком него левом. — Брат

кажем.

деснак, а сестра левак, 2. во или коњ
Дéдичка м пеј. човек који се згурио, пре

који се упреже с десне стране руде. —
Булча е деснак.

рано остарио, имокљан.
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дете (дењте) узвик за подстицање више

неког безначајног догађаја). — Дигне

људи од једног. — Дете, људи, по

руке (остави све, ништа га не инте
ресује). — Дигне џеву (почне да галами
без икаквог повода).

мóгните ми да натоваримо Кöла.

детињ, -а, -о у изразу: детиња работа (нео
дигне се свр. 1. устане. — Још се не дигал,

збиљан посао).

спи. — Чмáвало, не мисли да се дигне, 2.

детињски, - а, - о непромишљен, понаша
се као дете. — Порасал, а има детињски

обере се (о плоду у пољу). — Дигнуше се
баче, мора и ми нашу да дигнемо.

Пáмет.

ди-ди м деч, ауто. — Вбзи се дете у ди-ди.
детишљак м дечак, дечак који тек што
није постао момак. — Велко е де
тишљак, још га неће женимо.
детиште с пеј, од дете. — Онóј си наше
детиште ништа не зна, сви га заеба
вају.

дéтка м дем, и хип. од деда. — Мој детка е
млóго добар човек.
Деткица м дем, и хин. од деда. — Детке,
деткице, пушти ме з-друшке Д-Идем у
бро.

дечурлија ж зб. им. аугм. и пеј, од деца. —
Онај моја дечурлија ће ми душу изва
дc.

Ди-Дии и узв. деч. опонашање звука аута.

диже се свр. 1. устаде. — Диже се, оми се и
истрча на пут, 2. обере се (о плоду у
пољу). — Поље се зачбс диже.
диза несвр. диже. — Јак је, па можда диза.
Диза се несвр. 1. устаје. — Навикал да се
рано диза, 2. бере се (о плоду у пољу). —
Почело поље да се диза. — Диза се у

Умско, у Бреничко још не.
дизање с 1. подизање. — Искидамо се од)
дизање носачи; 2. устајање. — Рано
легање, рано дизање.

дизгиним мн. каиш којим се управља ко
њем. — Држ добро дизгини, не пуштај

дибидуз прил. сасвим, по тпуно. — Ди

и(х).

бидуз пропадомо.
дибина ж дубина. — Не улази у дибину, ће
се удавиш.

диј м непријатан мирис, задах. — Има

дибок, - а, - о дубок. — Река широка, вода

дија несвр. дише. — Уморил се, па едва

неки диј из уста.
дија.

дибока.

диваљ, - вља, - вљо дивљи. — Диваљ коњ се
не седла.

Дијање с дисање.
дилеја м пеј. глупак, тупавац. — Дилеја,
за ништа не. А овам се уздиза.

дивана ж трем, итераса. — Лети спимо на
дивану.

дивљак м 1. опак човек. — Дивљак, као да

диш "захвалан што ". — Дип је миран,
иначе бити показал. — Дип ме промаши,
иначе би ме погодил.

е расал у шуму; 2. дивља садница, ди
вљака. — Насадил дивљак у сливак.

диринчи несвр. много ради, бди над не

дивљо месо с нека израслина на телу. —
Дигло му се дивљо месо под мишку.

чим. — Не могу цел век да диринчим,
нек малко и други работи.

Дигпе свр. 1. обере (о плоду). — Отидоше у

длог, - а, - о дуг, дугачак. — Длбге руке,
кратки рукави.

бачу да ју дигну. — Дигомо поље; 2. изр.

Дигне главу (otiорави се, изађе из
кризе). — Дигне нос (наљути се). — Дигне

длакуpина ж аугм. и пеј. од длака. —
Зарасал у длакуpину, па не мČ(ж) се

прашину (узнемири околину поводом
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довија се несвр. сналази се. —Довија се, па

вác.

некако живи.

дбборЧок, -чка, -чко прилично добар. —
Мој деда беше доборчок човек. — Узел
жену из доборчку вамилију.

довр прил. до врха. — Довр напунил шише
с Вино.

доврéви свр. доврши причу, заврши ра

добарчок, добрачка, добрачко в. до
борчок. — Добарчок по душу.

зговор.

доврéи свр. в. довреви. — Пушти га да

добарчак, добрачка, добрачко в.
доборнок.
Доберé свр. доврши са брањем (о воћу и
поврћу). — Чćкај да добеpćм поприку, па
ћу појдем с тебе.

доврéи.

довреји свр. в. довреви.
довpже свр. довеже, заврши са везива
њем (снопова). — Ко (д) довpжемо
пченицу, ће ју зденемо у крстине.

доберује несвр. завршава са брањем (о
воћу и поврћу). — Доберује лојзе.

доврзује несвр. завршава са везивањем

Добие свр. дотуче, усмрти. — Чекај да
добиeм куче, да ме више не лаје.

доврљи свр. дода, дотури. — Доврљи ми
вилу.

добије свр. в. добиe.

доврљи се свр, добаци се. — С камен се

(осноповима).

дóврљи до међу.

добира несвр. в. доберује.
дóбо с време, доба. — У коć дóбо ти дојде
син? У неко добо.

довртка свр. заврши врткање (упредање)
вуне. — Да доврткам још овој вретено, па
ћу манем.

добрачко прил. дуго, много. — Добрачко
се забаише.

Дóбро узв. одобравање, пристанак. — До
бро, нека буде такој.

добро с доброчинство. — Мое добро ће га

доврше свр. заврши са вршидбом.
довршује несвр. приводи крају вршидбу.
довукује се несвр. долази непозван. — Не
га срмота, довукује се, а ич ни не пома
Га.

убиe.

добројотро с срећан час, срећа.
добрује несвр. живи у добру, ужива. —

Догига свр. стигне, дође скачући на једној
нози. —Ћу дојдем, макар догигал на едну
нóгу.

Доб5р не добрује.
доваља се свр. дође отежано, с муком. —

доглави свр. допуни, дода до одређене
количине, домери. — Додај још малко,

Едва се доваља дом.

да доглавиш до кило.

довата несвр. дохвата. — Довата црешње
бsaм, па и (x) зббе.

догод везн. доклегод. — Догод има у
пресек, дотле ће буде миран.

довати свр. дохвати. — Кућа му ниска, па
шокатор с руку можда довати.

догодин прил. кроз годину дана, идуће

довек прил, вечито, довека. Изр: Кус

додава несвр. додаје. — Узни вилу па ми
додавај снопови.
дöдолица ж 1. додола. — Иде додолица и
куд нас, 2. девојчице у додолама. —

петол, довек пиле.

дóвечер прил. довече, вечерас. — Ћу дој
дем довечер.

године. — И догодин да се видимо.

довија несвр. завршава вијење венца. —

Милева е била додолица. И па ће

буде.

Jóш малко па ће довију венфц.
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дoеде свр, доврши са јелом, доврши
ручак. — Пушти га да доеде. — Нека

докачи свр. додирне, дотакне, удари. —
Пази да те нека грања не докáчи, ће те
све изгребе.

доедé.

дожалеје свр. постане жао. — Дожалело

докипелеје свр, дође до стања не
издрживог. — Код ми докипелеје, нећу да
гледам куде ударам.

му, па се расплакал.

дожиња несвр. довршава жетву. — Овуј
њиву увек дожињамо пред заодлбк

докиселéје свр. фиг. в. докипелеје. —
Докисел ел ми, па га изби.

слЗнце.

дожиња се несвр. приводи се крају
жетва. — Куд нас се дожиња, а кода ће
куд вас жетва да почне?

доклеца се свр. једва дође, с муком дође.
— Нешто ми не добро, па се едва докле

дожиње свр. заврши жетву, пожање. —

дoкoвe свр, доврши ковање (нечега),

ца.

Јóш малко му остало, па да дожње.

докује. — Још малко му остало да доковć
тарабе.

дожње се свр. заврши се жетва, пожање
се. — Едва се дожњело.

дóзам прил. инско, до земље. Клања му се
дозам.

докбла свр. докотрља, дотера точак
(котрљањем). — Доколал точак куд
колара, да га попраи.

дозвáља несвр. дозвољава. — Уалили га, па
му свć дозваљају.

Доколко прил. до којег времена, докле,
докад. — Доколко ће овде да седимо.

дозволи се свр. фиг. пoкoри се, препусти
се, понизи се. — Дозволил се да га и деца
замочују.

докопа (се) свр. заврши (ce) са копањем. —

дозимéје свр. постане хладно. — До

докрај прил. крај — Ће будемо на свадбу
докрај. — Седни докрај, да мож да

зиме ломи, па се тресем.

Едва докопамо лојзе, — Кот се докопа,
ће прејдемо у другу њиву.

излегнеш.

дозори се несвр. расани се. — Чек
јóш малко, да се дозорим, па ћу се
дигнем.

докрајчи свр. доврши. — Оној што сам
започел, мора и да докрајчим.

|-

дозpćje свp. сазри, дозри. — Код гројзе
дозреје, ће га беремо.

дозрејује несвр. дозрева.

докривćје свр. не може да се уздржи, дође
криво. — Код ми докривćje, ћу га
и стерам искућу.

— Полок
докруни свр. заврши са круњењем (о ку

дозрејује.

курузу). — Пређи слонце докрунимо
момyрзу.

доида несвр. завршава са јелом.

дојани свр. предахне, одмори се, добије
снагу. — Седнул малко да дојани.

докрши свр. 1. доломи, све поломи. —
Докршил старе тарабе, па наместил

нé já куд њег; 2. изр: Ће дојде маца на

нóве; 2. довршин бербу кукуруза. — Још
малко па ће докрше момурзу.

вратанца (указаће се прилика да се

докрши се свр. дође. — Кодгод се докрши,

узврати на исти начин). — Ће дојде на
куково лето (никад). Дошла (удала се).

увек напраи неку свађу. — Па се
докршил, а никој га не звал.

дóјде свр. 1. дође. — Ће дојде бн куд мен, а

докара свр, дотера, довезе. — Докараше
двоја кола з-гројзе. — Докараше га
мртвога на кола.

дóктур м лекар.
дóктурка
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Долупи свр. заврши са комнинањем куку

руза, докомнина. — По месечину
долупимо момурзу.

докуде прил. 1. докле. — Докуде идеш?; 2.
до. — Идемо зочбс докуде чешму, па ће
се врнемо.

Долура свр. престане са скитањем. —
Лура, лура, па долура.

докундрише се свp. сатре се од великог

Дöљне гаће ж в. гаће. — Господин, носи

рада. — Голćмо имање, сам га работил,
докундрисал се и сâ(г) га никој не

дóљне гаће.

дољни, -а,-о доњи. - Идемо по дољни пут.

гледа.

докуpчи свр. претера у нечему, досади. —
Сложу и з-доодéње ће докурчина сви, па
ће га истерају код им дојде. — Изр.:
Дóкуpчи и Богу и земљи.
докусури свр. фиг. дотуче. — Чекај да га
докусурим.
ДОЛ5же свр. приведе лагање крају,
долаже. — Кот почел да лЗже, пушти га
да долаже.

дом м кућа. — Мој дом је на крај село.
Дóм прил. код куће, у кући, кући. — Цел
дан седи дом. — Бил сам дом. — Идем
дóм.

домозлáкм в. домазлок.
домазлЗк м 1. сој, сорта, породица. — У
Домазлбк му се пЦета насрала (клетва);
2. брав стоке који се оставља за при
плод. — Овој вепрé ће остаимо за

Дóладне свр. постане хладно. — Доладне
ми чекајћи га.

домазлок.

домами свр. мамљењем позове, доведе,
долази свр. добауља. — Пушти га (дете),

окупи.

нека долази до тćб.

долама несвр. завршава са ломљењем зе
лених врхова на чокоту пред прска

домаћин м 1. честит човек, угледни
човек. — За домаћина треба млого, 2.
шаљ. сланик. — Без домаћина се не седа

ње или везивање. — Куде ти е Милан?

уз остал. — Тури домаћина на остал, па

Енé га у лојзе, долама га.

седни да едемо.

долек прид. далек. — Иденадолекпут.
долéко прил, далеко. — Изр.: Долеко
догурал. — То е долеко.
долéчок, -чка, -чко прилично далеко,
удаљено. — Долечко е до Лесковик,
мóра порано да си појдеш.
долечан, -чна, -чно који је од далека, из
далека. — Куд нас навртају долечни
људи, да преспé, па да си иду.

долечко прил. прилично далеко, уда
љено. – Тој село е долечко, до њег Има

домаћица ж вредна и уредна жена.
Држи кућу, права е домаћица.

—

домаћицин, -а, -о који припада домаћици,
који се односи на домаћицу, домаћи
titt H.

дометĆ свр. приведе крају чишћење ме
тлом. — Томон домéто обор, они
дотераше сламу.
дóми се несвр. кући се. — Почел да се доми.

Домилеје свр. постане драго, мило, лепо.
— Кад ми домилеје, ја си запојем.

млого да се иде.

долита несвр. долеће. — Свако јутро ми
долита сојка на дудицу.
долма ж начин зидања кућа СĆf () CH{}{3} f(Ж.М.

домисли се свр. 1. предомисли се,
промени одлуку. — Домисли се, па ми

- 71 -

врну све што е купил од мен; 2. смисли. —
Ел се домисли коквć да ми узнеш?

384

Властимир Јовановић

домита несвр. приводи крају чишћење

ствари. — Вала Богу, едва доправи
остал.

метлом. — Домита метење.

Домота свр. заврши мотпање пређе.

—

Домотај цевку, па ми дај да ткаем.

Допраи свр. в. доправи.
допраља несвр. довршава оно што је

донде прил. у изр.: Дош5л донде (пропао,

започео. — Допраља столицу, чека
муштерија.

нема му спаса).

Доодбк м долазак, посета. — Вала му на

допраљак м недорађени предмет који се

Доодбк.

касније дорађује. — Боље изнова да
почнеш, него допраљак да допраљаш.

доодење с долажење. — Досади ми с
ЊИГОВО доодење, досади.

Допраљање с завршавање посла до краја.
- Изгуби млого око допраљање држаље

добди несвр. 1. долази. — Наљутил се, па

за матике.

ми не добди у кућу; 2. одазива се. — Деца
доóде ко|Д| Треба да ни помогну.

Допраши свр. доврши друго окопавање

доодлбк м в. доодок. — Само доодлак у

када се трава сече (о винограду и њиви
под кукурузом). — Чим допрашимо

нашу кућу и гоштевање.

лојзе, бдма ће прејдемо на момурзу.
доодло с долажење. — Досади ми с тој
допреде свр. испреде до краја. — Гледам да
њигово доодло, досади.
допредем до видело.

допипне свр. додирне. — Кот се подигнем

на прсти, с рукућу допипнем шокатор.
допипује (се) несвр. додирује (се). —
Грањка допипује струју, морају оцечеш,

доприда несвр. довршава предење. —
Доприда предиво.

дóпролет прил. до пролећа. — Не мог ти
тој напраим допролет.

— Код остаљаш крушке за зиму, пази да
се не допипују, ће се подувају.

доработи свр, доради, доврши рад. —
Чекај да доработим, па ће заедно да

ДОПИра несвр. 1. дохвата, досеже. —
пóјдемо.

Колки е голčм, з-главу допира у таван; 2.
довршава прање (о рубљу). — Куде ти е
мати? Енеју на бунар, допира прање.

допита се свр. договори се, посаветује се
{ } {{2}\l f. 14. — Иди дóм па се допитај, па тог

досŠг прил. досад. — Код ми досЗг не
улегал у кућу, више ми не треба.
досогŠшњи, -а, -о досадашњи.

Дóсада ж досадна особа. — Еве ју, иде
дóјди да купиш.
досада. — Изр.: Досада цара Лазара (каже
се претерано досадној особи).

допитује се несвр. договара се, спора
зумева се. — За сваку се работу
допитујемо.

досади (се) свр. заврши са сађењем. —

дошлсте свр. заврши плетење, исплете
до краја. — Код ми мати доплете
шловљанку, бдма ћу ју обучем.

одморимо, — Почела кишица да роси,
али њива мора да се досади.

допоје свр. допева, доврши певање.

Ајде да досадимо ред, па да седнемо да се

дóсађа ж досађивање. — Изр: Извини на
дóсађу.

—

Несу га пуштили да си допоје.

Досађа несвр. досађује, буде на терету. —

допојује несвр. довршава песму, певање.—
Едне песме допојују, а друге почињу
ју.

Не види да досађа. — З-бóљку ни досађа,
а млого е доб5p.

досађа се несвр. досађује се. — Нема коквć

доправи свр. заврши прављење неке
- 72 -

да работи, па се досађа.

Речник села Каменице код Ниша
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досађује (се) несвр. завршава (се) са
сађењем. — Баба и мати досађују пребој
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дотам прил. дотле, до тог места.

—

Дотам треба млого да идеш.

дотациња (се) несвр. додирује (се),
дотиче (се). — Грање дотацињу цреп,

вршетка. — Доседел до крај, па си тŠг

мбра да их) исечем, — Дотацињу се с
нóге под остал, па се смеју.

отишал.

досети се свр, в. домисли се. — Узе ми све,

дотера (се) свр. 1. довезе (се). — Дотерал

па се досети да ми остан нешто. — Ел ce

ми дрва у обор, — Треба се дотерају
лозиње из лојзе, 2. догони (се) (о сто
ци). — Дотерамо овце у трљак, —Треба се
дотерају овце у трљак, 3. фиr. лепо (се)
обуче. — Да дотерам дете, па ће појдемо
на крштење, — Уме да се дотера, па га
сви гледају како се кокори; 4. прибије
(некога). — Дотерамо лисицу до плот, па
ју убимо;

дóсети кокво да ми узнеш?

досећује се несвр. 1. предомишља се,
мења одлуку.

— Немој јутре да се

досећујеш, па да га чавуљиш, 2. смишља,

доносн одлуку. — Само се досећује коквć
Да узима.

досеца свр. довуче се, донесе. — Едва
досеца овуј врећу.
Досише свр, доспе. — Досипи ми винце у
чáшку.

досипује несвр. досипава. — Досипувал
свашта у буре, па упропастил сву раки
ју.

доска ж ониска, мала, сићушна жена. —
Синко, узни жену спром себ, а не дос
Ку.

дослепćје свр. пеј. дође. —Дослепели, па н
умеју да си отиду.

дотерује (се) несвр. 1. довози (ce),
довлачи (се). — Дотерују сламу од гувно
и уврљују у плевњу, — Дотерује се жито
на гувно, 2. гони (се), тера (се) (о
стоци). — Дотерује овце у трљак, ће
падне киша, — Дотерује се стока на
пóило; 3. држи (се) уредно. — Дотерује
си кућу сваки дон, — Кућа се дотерује
сваки дан, а не само кад) треба гости да
дóјду; 4. фиг. лепо (се) облачи. —
Дотерују га као младевесту, — Дотерује
се као да ће иде на свадбу, а не на
работу.

досмица се свр. дође иако је непожељан. —
дотишти се свр. дотече се на тихој

Па се досмицал да му дâм нешто.

ватри.

досмицка се свр. в. досмица се.
доткае свр. заврши ткање.
дóспе свр. фиг. осиромашни, падне. — Погле
докле је доспел, а бил први човек у
село.

доткаје свр. в. до ткае.

доткајује несвр. завршава ткање. — Снаја
ми доткајује ткање.

доспи свр. достава. Пушти ме да си

дотресе се свр. фиг. и пеј. дође непозван,

доспим.

Дóсраме ми безл. застидех се, ухвати ме
срам. — Такој донос, такој јутре, па ми
досраме.

нежељен. — Увек се дотресе код седнемо
да обедујемо.

дотриса се несвр. фиг. и пеј. долази
непозван, нежељен. — Дотриса се сваки

Достои свp. citiоји колико треба. — Остави
вино да достои, па га тог точи.

Достоји свр. в. достои.
дотакне свр. додирне, дотакне. — До

дан, па ни само смита.

дотркеља свр. докотрља.
— Праше
бурићи у обор, па и (x) дотркељаше у
подрум.

— 73 -

Властимир Јовановић

386

тљив, крут. — Помалко е дрвењас.
— Дрвењас, не попушта.

дотркеља се свр. фиг. дође. — Едва се
дотркеља до вас по овој блато.

дотури свр. дода. — Дотури још малко, па

дрвењача ж бот, врста позне крушке:
плодови су јој тврди као камен и сте
жу уста кад се једу.

да буде тачно пет кила.
Доцćпи

свр.

доцепа, поцепа до краја.

дрви несвр. изр.: Дрви патку (нема интa дa
дочекување с дочекивање.
дочува свр. пазећи, мотрећи чува, негује у
старости. — Дочувал га за имање.

ради, беспосличи). — Дрви паче (каже се
детету које ништа не ради).

дрви се несвр. 1. прави се важан. — До
јучер бил никој и ништа, а сак почел да
се дрви; 2. крути се, укрућује се (полни
уд). — Малéчак, а већ почело паче да му

дочука свр, докуца. — Дочукај јексер
докрај.

доџгаје свp дотраје, ослаби, изнемогне
се дрви.

од старости. — Доџгал, едва се поми

дрвља с зб. им. од дрво, дрвље. — Целдбн

Ца.

смо збирали дрвља по обори носили и(х)
на дрвник.

дош5пка се свр. дошапта се. — Нешто се
дошапкаше па ућуташе.

дрвље с дрвеће. — Дрвље напупурило, сал
дошопкáва се несвр. дошаптава се. —
Дошапкавају се, гледају ме и пот
смишкују се.

ШТО не пукне.

дрвник м дрвљаник. — Стоварили смо
троја кола на дрвник, и још ћемо.

драгбчки узв. драгичка. — Кажи драгочки.
дрво с бот, општи назив за биљку која
Дражипац м в. Дражићевац. — Дражинци
уватили чича Здравка, ал' им бн

има дрвенасто стабло. — Оцéчи неко
дрво за огањ.

Побегал.

дрвце с 1. мало дрво. — Посадил дрвце
Дражићевац м припадник војске Драже

упролет, а оно још не ни пркнуло: 2.
исцепкано дрво за потпалу. — Нацепкај

Михајловића.

дрангулија ж ситна, безначајна ствар. —

дрвца за потпалу, 3. комад из снопића

Свакакве дрангулије има по џепови.

кратких прутића за рачунање у
основној школи. — Ми смо на дрвца
научили да рачунамо.

драпа се несвр. грубо се неина. — Не драпај
се, неси шугав.

дрдавка ж 1. старинско народно коло: 2.
драпање с грубо чешање. — Стој драпање
си погули кожу.

фиг. зорт. — Море, ће игра бн дрцавку
куд мен, само да га уватим.

дрва с мн. 1. насечена дрва, спремна за ло
жење. — Нацепил дрва, па их) турил

под ајат да не кисну; 2. дрва на

дрдља несвр. ломоти, свашта прича. —
Доста, бре, не дрцљај. Досади ми с тој
твоé дрдљáње.

дрвљанику. — Добро нареди дрва у

дрвник, 3. насечена стабла дрвета (на
гомили или колима). — Купил двоја кола

Дрдљање с ломоћење.
дрдољак м нешто што је ситно, инто је

дрва. — Дотерал двоја кола дрва и (c)

закржљало. — Овуј годин од момурзу
нема ништа, сâмо дрдољци.

шибу.

дрвен, -а, -о фиг. крут, груб, покондирен.

дрдоњак м пеј. сићушан човек. — Погле га

— Мисли да е млого доб5р ако е дрвен.

колицки е, дрдоњак, а ти се плашиш од

дрвењас, -та, -то фиг. дрвенаст, несави
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Дрежди несвр. дуго чека. - Неки човек још
дрежди на лčсу.

дpćчица ж дем, и хип, од дреника. — Без
дрéчицу не побди на пут.

дpćja ж1. општи назив за одећу. — Обукал

дpćш м вршалица. — Милан се укачи на
дрéш, може да почне врша.

се у нове дрćje; 2. горњи део одеће
(блуза, џемпер, капут и сл.). — Зими се
не иде без леб, а лети без дреју.

Дрешар м радник који за време вршидбе
стоји на вршалици и у њу убацује одве
зане снопове пишенице. — Милан је нај
бољ Дрешар.

дpćjaр м металостругар. —Мојсин учи за
дрејара.

дрејарски, -а, -о металостругарски. —

дрéшка ж дем, и хип, од дреја. — Покупил
си дрешке и отиш5л.

Учи дрејарски занат.

дрешљак м зб. им. од дреја. — Толки

дрејстина ж аугм. од дреја.

дрешљак има, а иде али с гол.

дрćка ж вика, галама. — Чуе се дрека и у
држаље с мотка или палица на коју се

њину кућу.

насађује или причвршћује нека алатка,

дрекавац м пеј. особа која виче без по

оруђе и сл. — Искрши ми се држаље на

требе. — Оног дрéкавца мора да бием, да
га опаметим. Сал се бн чуе у кућу.

дреме несвр. 1. дрема. — Дреме ко коњ на
празна јасла; 2. задржава се, не ради,
досадан. — Цćл дâн дреме, ништа не
работи, само смита.

секиру.
држаљица ж дршка у коју се увлачи
метално перо за писање. — Неси добро
увукал перце у држаљицу.
држи несвр. садржава, запрема. — Овој
буре држи сто кила.

дрéмка ждремеж, поспаност. — Падла ми
дрзгав, -а, -о брз, плаховит. — Млого је

дрéмка на очи.

добзр, ал” је малко и дрзгав.

дрéмка несвр. дремуцка, помало дрема. —
Чим седне ускубе, бдма почне да дрéмка.

дpипац, -пца м неуредан човек, запу
штена особа. — Беше газда, а сЗг дрипац.

дремљуга ж 1. особа која дуго дрема,
дрeмљива особа. - Дрeмљуга, цел дЗн
дpćме, ништа да повати у руке; 2. кост у
птице. — Мој деда е волел да еде крилца
и месо од) дремљугу.

дpка несвр. 1. онанише, мастурбира; 2.

дpćмне свр. кратко постава, засти
накратко. — Дремну малко, сЗг могу да

дркаџија м пеј. човек у кога се нема по

работим.

пеј. прича свашта, баљезга.
дpкање с мастурбација. — Дркање га
довело да пошашави.

верења.

дpкесипам пеј. стар човек, старац. — На

дpćп м бот врста винове лозе, бело или
црно грожђе са чврстим јајастим
зрном са те лозе. — Ов5ј одбир само

црнина и дрен, нигде вузалија.
дренбк м дем. од дрен. — Зобну малко

онóг дркесину никој жив не мож да
угoди.

дpкти несвр. дрхти. —Зима му, па дркти.
дрљав, -a, - о кpмељив. — Не мис се по бчи,
па иде дрљав,

дренбк, па ми се услади.

дрљила ж неуредна, неугледна, безвредна
дрењак м дренова шума.
дpćњкаж1. бoт. дрен (дрво). Сornus mas L.;
2. дрењина. — Набрали дрењке да прае

женска особа. — Дрљна, никад се не
омила, од грозе да ју човек погледа. —

Еве ју, иде онај дрљна, да ју дам неш
то

слатко.
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Дрљча м неуредан, неугледан, безвредан

дрóбеп,-а,-о уситњен, смрвљен. — Млого

човек. — Дрљчо, дрљави, беж од мен, не

волим да едем дробен леб у млеко.

мок те гледам токвог.

дробено с удробљен хлеб у млеко или
дрма несвр. 1. фиг. нешто ради. —

чорбасто јело. - Нćма зуби, па еде само
дрóбено.

Микаиле, кокво работиш? Ете, нешто

дрмам, колко да не седим бађав, 2. има
власт у изразу. Он дpма.

дрма се несвр. Клати се, њише се. — Ов5ј

дрóбне свр. мало надроби, мало удроби,
удроби понекад нешто. — Дробну
малко лебац у млекце.

ми се колЗц дрма, мора га заглавим.

дрóпља м неуредна и замазана мушка
дрматор м особа која има власт. — Голćм

особа, особа која се прља, прска при
ходу. — Дропљо, куде ли најде блато, па

дрматор, не мож му пријдеш. - Беше
никој и ништа, а сЗ(г) голем дрматор.

дрмаџија м в. дрматор.
дрмбољ м усни трзајући музички ин

се толко замаза.

дрóпљав, -a, - о онај са кога виси неуредна
и замазана одећа.

струмент, дромбуља.

дрóпна ж неуредна и замазана женска
дрмлија ж крупно оловно зрно (обично

особа, особа која се прља, прска прихо

за ловачке пушке), сачма. — Напунил
му дупе з-дрмлије.

ду. — Он дропља, она дропна, па се
снашли.

дрмне свр. 1. снажно удари. —Дрмну га, па

дрпа (се) несвр. интипка (се), пишка (се). -

му сви зуби изби из вилицу. — Дрмнула
га струја; 2. фиг. попије (о алкохолу). —
Ај да дрмнемо неку.

Чим се приблизи до мен, почне да ме
дрпа, - Дрпају се, несу озбиљни.

дрнда несвр. лупета, којешта прича. —

дрпав, -а, -о одрпан, дроњав, поцепан. —
Што ли иде онакој дрпав, ко да нема у
кокво да се обуче.

Кокво ли е дрндал куд Петкану, па она
cáг не врéи смен.

дрндав, -а, -о кудрав (о коси). — Има
дрндаву косу.

дрндало с особа која лупета, која се не
контролише у говору, прича свашта.

дрпање синтипкање, пипкање.
дршка (се) несвр. в. дрпа (се).
дрпкање с в. дрпање.
дрпља м одрпанац, поцепана, дроњава
особа.

дридање слупетање, причање свачега. —
Досади и Богу с њигово дрндање.

дрпне свр. фиг. украде. — Воли да дрпне,
дриди се несвр. Љути се. — Што ли се
дрнди на мен, код му ништа лошо несам

пази се од њег.

дрт, -а, -о стар, матор. — Дрт а праи се

казал.

млад.

дрп-дрш израз за причање којештарија.
дрњка несвр. зановета, брбља, говори

дpтеје несвр. стари, постаје стар. — Коко

непрекидно. — Нека буде коко она каже,
само више да ми не дрњка.

дpтљам пеј. старкеља. — Другља, а прича

дрњкало с фиг. брбљивац, зановетало. —
Евé га, иде оној дрњкало.

дртна ж пеј. старија женска особа. —

дpтеје, токој ветреје.
коко још јури девојке.
Дртна, а крадне, па прли.

дрњкање с фиг. брбљање, заповетање. —
Цел дан не прекида з-дрњкање, сал се он

другоcéлац м човек из другог села, досе
./h(2HlfК.

чVе.
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Видел, ал” коко њег јбш несЗм видел.

другосéлка ж жена из другог села.
другување с дружење, друговање. — Њи

дрчица ж 1. петељка. — Дрчице од

но другување почело још кот су били

црéшњу остаљај за чај, 2. дем, и хип. од

мали.

дршка. — За ов5ј чук треба мала дpчица,
а Не ГОЈНСМа.

другује несвр. дружи се. — Другују још из
ДрчIIик м халапљива, прождрљива особа,

основну школу.

особа лакома на јело. — Дрчник, све би
тел у њигово дупе да нагњете.

друкче прил. другачије. — То е било
друкче, не коко он прича.
друкчи, -а, - о другачији, друкчији. — Куд
нáсе све друкче.
друмишта с зб. им. друмови. — Скита се
по друмишта. — Заноси се, орé друми

дршка ж 1. ручица. — Попуштила ми не
што дршка на трошаљку, мора да ју
попраим, 2. петељка. — Бери црешње соз
дршке, немој без дршке.
дубало с направа од дрвета у коју се дете
стави да би се навикло да стоји, дубак.

Lit"Tal.

друса несвр. удара ногама о тло док игра
дубар м 1. пањ. — Узни дубар, па ми насечи

н пресе се целим телом.

дрва; 2. изр.:— Живи коко дубáp (каже се
ономе које усамљен, који живи без игде

друса се несвр. прави се важан, прси се,

хвали се, уздиже се. — Друса се у груди.

икога), 3. пеј. стар родитељ. — Имам

Друска несвр. 1. труцка (о колима). —
Нећ се возим у кола, млого друскају; 2.
пруцка на коленима. — Дете ми седнуло
на колено, па оће да га друскам, 3. буде

два дубара, још су живи. Не мрдају
óдом.

дубарина жаугм. од дубар, велики пањ. —
Со[c} секирче почел да цепи онолку
дубарину.

понизан. — Оће да га друскам, тој нема
куд мен.

дубарчак м дем, и хип. од дубар. — Тури
друска се несвр. труцка се на колену. —

неки дубарчЗк у огањ, да држи жар.

Малéчко дете воли да се друска.

дубарче с дем, и хип. од дубар, пањчић. –
друскање с труцкање.
друcпа ж снажна, крупна и једра жена. —

Дај ми оној дубарче да седнем на њег.

дубе несвр. дуби. — Дубе чутуру.

Он жгољав, а жена му друсна, у зуби ће

дува се несвр. 1. трули (о воћу, поврћу). —

га понесе.

Почеле јабуке да ми се дувају; 2. фиг.
прави се важан. — Дува се, а никој га за
ништа не сматра.

друсне свр. падне, лупи (у смислу падне). —
Друснул, па се едва дигал.

друсне се свp. тресне се. — Код му не пра

дувало с свињска бешика (коју деца

во, бн се друсне.

надувају iте им служи као лопта за
играње).

друство св. друсто
друсто с друштво. — Нећеју га у друсто.

дувалце с дем, и хип, од дувало.

друшка ж другарица. — Моја ћерка има

дуванчесбот. врста баштенског цвећа.Запати и ја дуванче у градинче, сŠг могу

пуно друшке и с њи иде на бро,

да га давам.

друшкап м друг. - Е, мој друшкане, не иде
дувар м зид. — На едон дувар огледало, на

тö такој.

други слика.

дрчан, -чна, -чно халапљив, ненасит, ла
ком на јело. — Видел сам дpчни људи,

дувач м фиг. онај који је склон пијењу ал
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кохола. — Голćм дувач, не мо (ж) се токој

дулум м стара мера за површину, обично

лöко опиe.

дувовит, -а, -о напрасит, склон љутњи. —

око 9 ари. — Пудари наплаћују од |
дулум по лојзе.

Пáзи се, малко е дувовит, мош те из

дупда ж дебељушкаста, једра, мало пу

бие.

Дугачок, -чка, -чко дугачак. — Рукав му е
дугачок, ал' не мари.

начка девојчица или девојка. — Иде
дунда материна.

дундас, -та, - то пуначак, буцмаст. — Сва су
ју деца дундаста.

Дудњи несвр. 1. грми из далека, потмуло
тутњи. — Дудњи бткуд Ум, мерише на
грдушку; 2. тутњи. — Коњи трче, а кола
сâмо дудњé.

Дупе свр. 1. духне. — Дуну ветар и дигну
прашину, 2. фиг. удари, млатне. — Кад |
те дунем, ће паднеш, 3. фиг. падне на
памет. — Дунуло му нешто, па си бде.

Дудук м 1. фрула. — Свири у дудук, 2. пеј.
ограничен човек, глупак, незналица у

дупстер м лош мајстор. — Дунстер, свć

изр.: Дудук се родил, дудук ће и остане.

дбске упропасти а ништа ми не напраи.

дудуче с дем, и хип. од дудук, фрулица. —
Напраил дудуче, па цел дон свири у

дуњ5 цм бот, дуња крупног плода Суdonia
oblonga.

њег.

душњарм воћњак засађен дуњама.

дужа несвр. дужи се, расте (о дану). —
Мó(ж) се каже да од Божић дЗн почне да
дужа.

ДуЊбВИпаж олуштена кора од дуња. —
Учинила прćђу у дуњовину.

дyовит, -а,-ов. дувовит.
дује се несвр. јавља се оток, отиче неки
дупаш м онај са великом стражњицом. —

део тела. — Почела пета да ми се дује.

Дупан, мож да издржи дваес пет по

дукат, дукат узвик којим се оглашава ду

дупе.

кинifiинка.

дупáпаж она која има велику стражњи
дукатишка ж зоол. врста афричке ко
коини Numida meleagris.

цу. — Дупáна, код иде земља се тресе.

дупе с 1. чмар, 2. стражњица. —
Дукатка ж хип. од дукатника.

Намодрили му дупе од биéње. — Кокото
седиш, дупе ти се види; 3. доњи, шири
део клипа кукуруза, 4. изр.: Пијан коко
дупе (каже се човеку који се опио). Céди си на дупе (не мешај се, не уплићи
се). — Присврбело га дупе (заслужује
батине). — Дал би дупе за паре (каже се
похлепном). — Све у своé душе да загњете
(каже се похлепном). — Дупе му одева
(трпи батине). — Не држи га дупе на
столицу (каже се живахном детету). —
Врцне з-дуне (буде покретљивији). —
Дошло му из дупе у главу (опаметно се).
— Ознби дупе (треба да ради да би
имао). — Тел би седно дупе на двć лађе да
седи (много тражи, тражи немогуће).

дукаче с мн. дукачићи дем, и хип. од
дукат. — Дал сам дукат, а он ми врта
дукаче. — Имам едâн дукат и пуно
дукачићи.

дукаче с мн. дукачићи зоол. младунче
дукатнике. — Едно дукаче увати јастреб
и однесе га. — Наша квачка извела

пилићи и дукачићи.

дулбц м цев на чесми. — Чешма има јаку
воду, па турил два дулица.

Дулек м 1. врста диње. — Дулеци су млого
слатке диње; 2. изр.: Тежак коко дулéк
(каже се недоказаном човеку).

— Спи као дупе (каже се спавалици).

дулече с дем, и хип. од дулек, — Код идеш у
град, купи и едно дулече за децу.

дупе-глава м и ж пеј. глупа особа, глупак.
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душманин м в. душман. — Да овакој, коко
што сам ја прош5л, не пројде ни мој
душманин.

дупéнце с дем, и хип. од дупе. — При
сврбело га дупенце, мора га би ем.

душманка жзла, пакосна, злобна жена.

дупке прил. препун. — Дупке напунил кола
с момурзу.

душманкин, -а, -о које припада
душманки. — У душманкину кућу ни
мртав, а камоли жив.

дуpли се несвр. сpди се, дури се. — За
ништа се дурли.

душманлбк м велико непријатељство,
мржња. — Рођен за душманлбк.

дуpне свр. прохте, падне напамет. —
Дурнуло му нćШто па беснćје.

душманов, -а, -о који припада душману. —
Тóе душманово, не пипај.

дућан м фиг. раскопчан илиц. — Отворил
ти се дућан.

душмански прил. јако, претерано јако,
без мере, из све снаге. — Душмански ме

душа ж особа, лице. — Позвали дваес душе
на светбц.

удари, па ме растури.

дупсме с патос на запрежиим колима. —
Скршило ми се душеме, мора га
попраљам.

душмашче с дем, од душман. — Пукни ми,
цркни, душманче (нар. песма).

души несвр. њуши, мирише. — Куче га

душовадникм 1. бездушник, зао, неми
лосрдан човек; 2. дете које стално

души.

Плаче,

душичка ж дем, и хип, од душа. — И оно
има душичку.

извољева,

коме

се

не може

удовољити.

душовадница ж бездушна, зла, злобна,
немилосрдна особа женског пола.

душмап м зао, пакостан, злобан човек.

Ђ
ђаволм 1. baвo. — Ђавол ни орć, ни кôпа; 2.
фиг, немирно, живахно дете. —Тбе онај
ђавол напраил, жључку му њигову.

ђилкош м пеј. мангуп, — Мани да се дру
жиш с њег, бн је ђилКОш.

ђóка м 1. пенис. — Пипа се за ђоку; 2. Изр:
Боли међбка (баш ме брига). — Мож ме
увати за ђоку (ништа ми не може).

ђаволбк м дем, од ђавол.
ђавола узв. врага, није тако! — Ђавола

ђубрак м аугм. од ђубре. — Колки ђубрак

има тој што причаш!

напраили, па га осталили.

ђаволија ж враголија, несташлук, обе
нењани тво. — Рођен да праи ђаволи
је.

ђубре с 1. пеј. лош човек, покварењак,
непоштена особа. — Испал ђубре, не
човек. — Ђубре едно (каже се лошем чo

ђćбра несвр. грди, туче, саветује. — Мора

веку); 2. bубриште. — Изврљи тој на ђу

гађćбрам, ич ме не слуша.

бре.

ђебрање с физичка казна. — Заслужил

ђубровник м ђубравник. — Смети ђубре

едно дебело ђебрање.

на ђубровник, па га изврљи на буњи
штс.

ђенар м ђерам. — У Мораву з-ђенар људи
ваде воду из бунар.

ђувеглија м младожења, момак. — Ђу
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веглије, де сте да сте, тела би да знам

(нар. песма).
ђувćк м велика округла земљана здела
(за заједничке обреде). — Ми, деца, свако

ђунђурлијас, -та, -то тамно црвене боје.
ђурђевачки, -а, -о ђурђевдански. — Да
беремо свакојаке травке, понајвише тра
вку ђурђевачку, да крмимо јање ђурђе
вачко (нар. песма).

јутро по пун ђувек с млеко искусамо.

ђувечЗк м дем. од ђувек. — Купи си едбн

ђурђевка ж бот, врста ране трешње. —

ђувечбк.

Свака црешња мож да има црви, ал”
ђурђевка не.

ђувечар м безобразна особа, особа која
свашта обећава да би дошла до добра
јела. — Несом знал да е и он постал голем
ђувечар.

ђуpунтија ж 1. гужва, збрка, граја. —

ђуђумм бокал од бакра, ђугум. — Попили
два ђуђума вино.

руља, мноштво људи. — Иде ђурунтија

ђуле с мн. ћулићи кугли. — Песто ђулићи
испалили Турци на Милосву кулу и несу

ђусне ж мн. (јд ћусна) велике усне. —

ју разрушили (Милоје Јовановић је вођа

ђутуре прил. све, скупа, уједно. —

Немој да праиш ђурунтију бес потребу. —
Збраше се деца и напраише ђурунтију. 2.
по село.

Отромбољил ђусне, па сал ћути.

Нишке буне 1841. године).

Погодили смо се ђутуре.

ђунђурлија ж тамно црвена боја. — Учи
ни предиво у ђунђурлију.

ђучно прил. нужно. — Не ти баш сâг ђучно
да по овокво време идеш дом.

е енкл. облик за 3. л. jд. од есам. — Што е
ту е.

евтиноћа ж јефтиноћа. — На пијац ев
тиноћа, скоро џабалук.

ебáва несвр. фиг. сматра, цени, поштује.
— Голćм закрчбтина, никој га не еба

сгá прил. ваљда. — Егá од њег испадне
нешто.

Ва.

éд м горчина, мука, јед. — Од ćд ће пукне.

ебанџија м онај који је туђег рода, онај
који није у сродству. — Ако сам дал, дал
сам на брата а не на ебанџију.
ебанџика ж она која је туђег рода, она

едби бр. један. — Ако овакој настаи, едан
дЗн ће награише.
едáш мн. едни у значењу неки. — Чичо,
тражи те едбн човек. — Дедо, бKajу те

која није у сродству, туђинка.

едни људи.

ебапциски, -а, -о стран, није наши. — Т6 e

едонпут прил. једном, једанпут. — Едон

наше, а не ебанџиско.

пут и он бил куд мен.

ебивéтар м површан, лакомислен, нео
збиљан човек. — Толкс године нарезал, а
ебивéтар остал.

еданпутке прил. в. едонпут. — Едонпутке,
у половин ноћ, дојдете ни поплаши.
ćдан бр. један. —Ћу дојдем око ćдан.

евć речца ево. — Евети паре, па купуј!
ćвтин, -а, -о јефтин. — Купил сам барлу за

еданаес бр. једанаест. — Дојди ми ноћас
око еданаес, али пази да те никој не ви

ćвтине паре.

ди.
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брзину. — Да малко ćднемо, па да рабć

еданаес-дванаес бр. једанаест-дванае
citi. — С еданаес-дванаес радника
окопâмо момурзу.

ćдно прил. око близу, отприлике. — До

еданассти, -а, -о бр. једанаести. — Била

Каменицу има едно пе-шес километра.

тимо.

сам еданаеста у ред.

едпобојан, -јна, -јно једнобојан. — Воли да
нóси еднобојно, не шарено. — У излог све
еднобојни џемепири, нигде шарен.

сдва прил. једва. — Едва се куpталиса од
њег.

едĆ несвр. 1. једе. — Има голем апетит, па

еднобразни, -а, -о који у једном захвату

еде ли еде; 2. фиг. уништава полако,
наноси бол. — Еде ме као црв дрво.

прави само једну бразду (о плугу). —
Остаил еднобразни плуг дом, а при
качил двобразни.

едé се несвр. фиг. копни, нестаје, секира

cдно-врз-друго прил. једно преко дру

се. — Еде се ко месец. — Еде се сваки дан, и

гог. — Затекомо и (x) едно-врз-друго.

едан дон ће пошашавéје.

едé се прил. нешто се једе, нешто што је
за јело. — Све се не еде. - Има и кокво се
не еде.

cдене с 1. обед, ручак, вечера, доручак. —
Увек ни затекне на едење; 2. храна, јело.

едногČдац м мн. едногоци 1. који има
једну годину (за крупне домаће живо
птиње); 2. који су нетог годинита. - Њи
двоица су едногČци.

еднојка ж недовољна оцена. — Ништа си
не зна, има свć еднојке.

—Зготви нешто за едење.

едномáн прил, често, сваки час. — Едно
единаес бр. в. еданаес.
ман еде.

единаес-дванаес бр. в. еданаес-дванаес.

ć-ć узв. претња. - E-e, c5(г ће играмирко.

единасстина ж 1. једанаести део. — Кад)
се делимо, ја доби единаестину о-цвó
имање; 2. једанаесторица. — Едина
cстина радника и ја зочбс опрашимо
лóјзе у Виник.
единац м јединац. - Има сина единца, и бн

ćза ж језа. — Еза ме вата.
ćзеро с 1. језеро. — У собу напраили езеро,
а не бару, 2. шири простор под водом
после кише или отапања снега. — Паде

киша па напраи езеро у обор.

език м језик. — Изр: Език у зуби. — Има

не ваља.

Голćм език. — Уста има език нема.

едини, -а, -о једини, само. —Тбе едини пут
по куи ће идеш.
единка ж недовољна оцена. — Има све
cдинке, па чак и из владање.

едино прил. само, искључиво, једино. —
Едино тебе оћу за кума.
единство с јединство. — У ов5ј рат смо се
борили за браство и единство.
ćднак, -а, -о једнак. — Ови јужићи несу

езичак м дем, и хип. од език.

езичара ж в. езичарка.
езичарка ж она која свашта прича. —
Мáни се од) туј езичарку.
езичáт, -а, -о који је дугачка језика, бр
бљивац. — Скрати малко език, немој да
си толко езичат.

éј узв. 1, хеј. — Еј, бре, шашко, што се не
уразумиш едонпут?; 2. ено. —Еј га зајац,
излеже из лојзе и утече у пченицу.

éднаки.

ćдпако прил. једнако, стално. — Сву децу
гледај ćднако, на сви давај исто. — Моја
ме деца еднако гледају.

éко сехо. — Ја бKaм, а čко се чуe.

ексенција жесенција. — Посипа поприке с

éдне свр. поједе нешто мало, поједе на
- 81 -
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éл “јел“, јели“. — Ел још не стигал?

есенбс прил. јесенас. — Најстар је у село,
мóра есен5c да га оженимо.

ćл везник или. - Köј ће чува козе, ја слон?

есеп5шњи, -а, -о јесенашњи.
елек м грудњак, прслук, јелек. — Понеси
си елек за сваки случај.

ccčнка ж сваки плод који зрну касну је
сен. — Крушка есенка.

Елемпија м религ. Свети Алимпије
Столпник (слави се 9. децембра по но
вом, а 26. новембра по старом кален
дару). — Ћу дојдем преко Елéмпију да се

ссенче с јесење пиле. — Изведоше се пи
лићи есенчићи.

есењак мјесењи бели лук.

Видимо.

елен м зоол. јелен Сегvus elaphus. — У нашу

есењи, -а, -о јесењи. — Досадно неко есењo
време.

Iшибу нема елени.

елетрика желектрика, електрично све
пло. — Упāли елетрику, да се видимо.

есењи свет5ц м мн. есењи свеци јесења
слава. — Гмитровдан и Свети Ђорђа су
есењи свеци.

елече с дем, и хип. од елек. — Обукла еле
че, па отишла на бро.

есењка ж в. есенка.

ćлмајз м “дијамант” за сечење стакла. —
Без елмајз не могу да исечем стакло за
пенџер.

éc-éc узвик за потврђивање, одобрава
ње... да, да, јесте. — Ес-ес, он је тој
напраил, па га сЗг сви мрзе.

ćм везник употрбљава се одвојено:

écје узвик за одобравање, потврђивање.
да, јесте.— Есје, и он је билтам.

>---- 95

ем... ем. — Ем шуто, ēм боде.

смелија ж (обично мн.) ципела. — Само
код негде појде, носи емелије.

ćсте 2. и 3. лице јд. глагола есам.
ćcте узвик за одобравање, потврђивање.
— Есте. — Есте, бн је тој напраил.

ćНДек м јарак. - Едва се извукал из ендек.
епć 1. речца за Показивање на неког или

нешто. — Куде је Влајко? Енé га у лојзе,
2. узв. гле. — Ене га сег.

сте речца за показивање на некога или на
нешто. — Ете га иде отуд. — Ете, какво
cáг напраи.

етрва ж јетрва. — Етpве, а живују. Нема за

ćпа прил. баин. — Епа ћу дојдем!

коквć да се карају.

eрeбица ж зоол. japeбица. — Прну една
eрeбица, па уплаши и мене и моéга
брата.

ечáм м бот. јечам Нокаешm vulgare L. — Еду

Еремија м црквени празник посвећен св.

ечи несвр. 1. оглашава се јаким гласом,
ори се. — Код рôвне, цела шиба ечи; 2.

Јеремији који се празнује против уједа
змија, слави се 14. маја по новом ка
лендару.

леб од ечом.

пунита болне гласове. — Млого болан, па
cáл eЧИ.

ćродрум м аеродром. — Имамо две њиве
куд ćродрум.

ечмен, -а, -о који је од јечма. — Код ни не

ероплаш м авион. — С ероплани е Ниш у
ов5ј рат бомбардуван.

счмéпка ж врста крунике, сазрева кад и

èсам им. гл. јесам.

ечмичбK м гнојница на очном капку.

есен мјесен. - Есен дојде, ја се не ожени
(нар. песма).

ешто прил. зашто, зашто бањи. — Ешто

стане пченица, ми едемо ечмен леб.

јечам.
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Ж
жóза несвр. 1. товари, пуни. — Док имаш
време, жбзај у кола; 2. снажно удара. —
Уватил га, па га ж3за у мешину.

жбзне свр. изненада снажно удари. — Ж5
зну ме у слабине, па изгуби ваздук.

жвајзне свр. удари, ошамари. — Жвајзнул
га по њокалицу, па му сви зуби избил.
Жвака несвр. жваће. — Кад едеш рибу,
ситно жвакај, да ти нека кочинка не
залети у гушу.
жвакше свр. поједе нешто на брзину, по

Ж5ц узвику значењу: "Боц".

једе с ногу, поједе мало. — Да жвакнемо
жöцне свр. боцне, пецне, непријатно
дирне. — Код ме ж3цну, у срце ме заболе.

нешто, па да се дамо на работу.

жабица ж копча на прегерима. — Попрај
ми жабице на трéгери, да ми не падају

жвакољак м преостали залогај хлеба
после јела. — Нећу више њигови
жвакољци да едем.

гаће.

жвалави несвр. свашта прича, баљезга.
жал м жалост, туга, бол, јад. — Жал ме

— Ел чуеш, не жвалави млого!

што се мучи.

жвалча монај који свашта прича, баље
жáлап, -лна, - лно који је жалостан, ту

зга. — Жвалча, кот почне да жвалави,

жан, јадан. — Жалан, мора да е жáлан,
изгубил сина единца.
жалац м 1. жаока. — Уапала ме оса и
жалац остал, 2. језик у змије.

жваљ-жвáњ каже се кад неко води пра

жалéје несвр. жали, тугује. — Жалеје ма

жвањка несвр. говори бесмислице, тру
ћа. — Пушти ју нек жвањка.

тер и башту.
жалење с жаљење, туговање. — Код мора
да се работи, нема жалење, никој не
умрел од работу.
жáлно прил. тужно, жалосно. — Жално га
гледа.

мука да те увати.
зне разговоре, прича којештарије.

жвањкало с брбљивац. — Жвањкало, како
ли га уста не заболе од жвањкање.

жвањкање с брбљање, баљезгање,
трућање.
жвачка несвр. жваће, једе (обично за
дете). — Дете нешто жвачка. Види коквć

жалос м жалост, туга. — Голем жалос.

жвачка.

жалосац, -сна, -сно в. жалан.
Жалостиван, -вна, -вно жалостив. —

жвизне свр. в. жвајзне. — Код ме жвизну,
уво ми запоја.

Млóго е жалостиван, бдма му потечу

жврзне свp. снажно удари. — Жврзнулга

слšзе на бчи.

сос мотку, па му скршил ребро.

жалување с жаљење, жалост за неким.

жврља несвр. шврља, шкраба. — Н-уме да
писује, само жврља по писанку.

жалује несвр. в. жалеје. — Носи црнину,
жалује брата.

жврц узвик којим се означава убод ин
секта (оса, пчела, комарац...).

жаровит, -а, -о пун жара. — Не купуј овај
дрва, несу жаровита.

жарчак м дем, од жар. — Пази да не падне

жврца несвр. јако, нагло избија, шикља
(о каквој течности). — Посекал се, па
му крв жврца и с прс.

нéки жарчак ис кубе.
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жврцка несвр. у интервалима нагло из
бија, шикља (о каквој течности). —
Погле коко вода искамен жврцка.

Желеца с мн. дем од железа, мала гвожђа,
мала кљуса. — Напраил желеца за ми

ЖВрдне свр, убоде (о инсекту: оса, Пчела,

Жељка ж зоол. корњача. — Брз коко жељка

комарац...). - Жврцнула ме оса по
образ, па ми се надул.
жгољав, -а, -о кржљав, — Има коквć да
eде и па жгољав. — У њину вамилију сви

ши.

преко угŠp.

жељује несвр. жели (што), прижељкује,
жуди (за нечим). — Жељује за свć.

жељутка ж желудац у живине, бубац. —

некако жгољави.

За ручак имамо жељутке от кокошке.

жгољча м мршава, кржљава особа. — Ни

женéње с женидба. — Марко е стигал за
женење, мора га женимо.

едно кило не придал жгољча жгољави.
ждимне свр. побегне, клисне. — Код види
густо, он ждимне.

женетина жаугм. и пеј, од жена. —Ћеме у

ждребна бременита (о кобили). — Наша

жениште с пеј. од жена. — Лудо неко же

с кобила ждребна, још малко па ће се
ождреби.

Ждрело с кланац, теснац изнад Каме

грóб отера онај женетина.
ниште, поби децу по кућу.
женскáдија ж женска чељад. — На бро
малко момци, више женскáдија.

нице. — У Ждрело су 12. априла 1944.
погинули Душан Тасковић Срећко,
Радмила Ковачевић и Кристина Мар

женскар м женскарош. — Син ти с голем
женскар.

кишић.

жćпски доктур м гинеколог. — За резил,
отишла куд женског доктура.

ждрепченик м метални део на руди во
ловских кола. Пљоснат је и у виду је
издуженог слова Г. Има на средини
отвор (рупу) кроз коју пролази чивија
(чикер чивија). Између ждрепченика и
руде ставља се јарам који се чивијом
учвршћује за њега и руду на тај начин
што се чивија ставља у отвор, рупу,
негову, а затим пролази кроз јарам и

улази у отвор (рупу) руде. — Изела ми
се рупа на ждрепченик, мора га мć
Њa M.

жеднеје несвр. жедни. — Не знам кокво ми
е, уsЗдњо време нешто млого жеднéјем.

жćпски Петком мушкарац који се дру
жи са женским особама. — Изр: Женски
Петко, царева девојка.

Жентурâча ж пеј. од жена. — Тој може да
напраи сâмо моја жентурâча.
жćнче с дем и хип. од жена. — Имам си

златно жćнче, не треба ми друго.
жéпштина ж женски свет, женска дија. —
Син ми се вуче с неке женштине.
жćпљет који је у браку, ожењен. — Ја сам
жењет човек. И брат ми е жćњет.

жетвар м жетелац. — Однеси обед на

железа смн. гвожђа за ловљење дивљачи.
— У железа се уватило наше куче.

жетвари!

жетварка ж 1. жена жетелац. — Моја мати
била голема жетварка; 2. жетелица. —

железан, -зна, -зно гвозден. — Напраил
железну капију.
железо с гвожђурија. - Збирам железо за
Цигани.

Са жетварку пожели жито.
жив служи за посебно истицање у из
разима: — Жив сра(м) ме изеде. — НесЗм
жив (претрне). — Све живо поби. — Све

желесце с дем, од железо, мали комадић
гвожђа. — Дај ми тој желесце да си о
стружем матику.
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сетљив, немаран, нехајан). — Нема
живци (брзо се нервира, наљути).
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порекло, сој. — Знамо ми от коју је
жилку, знамо.
жиловлак м бот. боквица Рlantago
lanceolata L. —Тури жиловлак на рану, бн
ће ју очисти и она ће брзо дати зарасте.

жировит, -а, -о богат жировима, пун
жива истица ж права истина. — Ел” жива

жирова. — Жировити растови.

истина? Жива истина.

Живак м 1. жива Нg; 2. врста неке бо
лести. — Бају му од живак. — Од живак
умрел.
жива рана ж у клетви... Жива рана га
напала да га нападне. — Живе ране га
изéле, да га изеду.
живење с живот, живљење. — И тој ми е
неко живćње, цел дон работиш.
Живи несвр. (обично у мн.). слаже се, у
добрим је односима. — Место да живć ко
ко треба, они се глођу.

Житопце с дем, и хип. од жито. — Имамо
житонце колко да претерамо зиму.
жито с бот. пненица Тritricum vulgare. —
Отерали жито у воденицу.
жица ж 1. нит основе при ткању; 2.
подземни ток воде. — Наш бунар има
jáку жицу.
жице с дем. од жито. — Посеја жице у
Трипун.
жичка ж 1. дем, од жица. — После кишу
деца збирају жичке по путиње; 2.
социјално порекло, лоза. — Жичка му не

живо блато с дубоко блато, у које се

ваља; 3. осетљиво место, живац. —

може потонути.

Боцну га ужичку, а он рипну да ме биe.

живодерник ж онај који воли да мучи
животиње, живодер.

Жишка ж 1. варница, искра. — Прсну жар,
па ми една жишка изгоре кожу, 2. ужа

живо-здраво поздрав, поздрављање,

рени комадић дрвета или комадић жа
ра. — Дај ми едну жишку да запалим

међусобно измењивање поздрава. —
Кат се сретнемо, неће ни живо-здраво

цигару.

ЖЉćб м жлеб. — Овај ти е жљеб плитак.

да ми каже.
животињка ж дем, од животиња. — И

куче је животињка.

живување с слога међу људима, жив

жљеби се несвр. плази језик, кревељи се.
— Срмота е да се жљćбиш.
жљебна ж женско чељаде које се кре
вељи,

љење у слози. — Њино живување малко
трајало.

ility Haitial

размажено

и

прави

гримасе уснама. — Стуј жљебну нећу да
те видим.

живује несвр. живи у слози с ким, слаже
се. — Браћа, а не живују.

жљезда ж жлезда. — Искочила му жљезда
под мишку.

жижа ж ватра (у дечјем говору).
жила ж тетива испод колена. — Удари га
состојагу преко жиле.

жљóка ж избочина или удубљење (о
путу, дрвету). — Проодише кбла кроз
њигову њиву и напраише жљбке. Код ју

opć ће се вата за главу. — Овој дрво ћу

жиларм жиле (корење) од извађеног др
вета (кад се трси воћњак). — Жилари
öпасно горе.
жилка ж 1. дем, и хип. од жила, жилица. —

Несâм верувал да ће пушти жилке; 2.

оцечем, пуно је са жљбке.

жљокав, -а, -о онај који има избочине
или удубљења (о путу, дрвету). —
Идите по раван пут, немојте по жљокав.

— 85 —

Властимир Јовановић

398

— Купил нека жљбкава дрва, па и (x) едва
и цепил.

жљување с гризање, глодање.
жљуве несвр. 1, гризе, огриза, глође. —
Жљуве сув леб. —Жљувé кбску;2. гули.
— Ене га зајац куде жљуве вилдани; 3.
фиг. секира се, заједа. — Цел век ме
жљувал, добро сам и жива.

жљупа ж зоол. детлић. — Свако јутро на

ЖМИЧКИ прил. жмурећи, затворених
очију. — Тој ћу жмички да прерипим.

жње (се) несвр. жање (се). — Отиш5л у
Köмрен да жње, — Почćло поље да се
жње.

жуљи патку несвр. — Ништа не работи,
цел дон жуљи патку (каже се нераднику,
лењивцу).

жуљчам пеј. замлаћена, банална особа. —
До сЗг токвог жуљчу несЗм видел.

наше бресје долети понека жљуна па
пóчне да га кљуца.

жут шићер м кандис, жути шећер. —
Брат и ја смо се чудили код ни е деда
причал да постóи и жут шићép.

жљуовак ж огрнзак, нагрижен комад
хлеба или воћа. — Нећу да едем њигови
жљуовци.

жључка ж жуч. — Боли га жључка, па едва

жутЗц м мн. жуци жуманце. — Böлим само
жуци исперашке да едем. — Дај жутоц да
га поедем.

поврта душу.
жмарци м мн. језа, трнци. — Свć ми неки
жмарци иду по грбину.

жутајка ж кокошка жуте боје. — Немој да
кољеш жутајку, она највише сноси.

Жми несвр. 1. жмури (приликом играња

жутајче с дем. од жутајка.

жмурке). — На њег је ред да жми; 2.
дрема. - Жми ко сојка на југовину, 3.
досађује својим присуством. — Сваки
дон жми, нема петла на срце, 4. hути,
нема очи да каже. — Жмал док су други
вреили.
жмика несвр. намигује. — Малéчак, а већ
знае да жмика на девојке.
жмикља м

жута рада ж бот, врста лековите биљке
налик на камилицу, има жути цвет. —

Баба ни рекла да беремо жуту раду за
лéк.

жутеје несвр. постаје жут, жути, бледи
од болести. — Нешто ми деда Милан

почел да жутеје.

жутило с бледа боја лица. — Губи се
жутило, црвенéју му образи.

по станко, лењивац. —

ЖмиKља, не мČ(ж.) се наспи.

жутињкав,-а,-ожућкаст, бледуњав.

жмикна ж поспана, лења жена. — Жмикно,

жутица ж бот. 1. врста трешње чији су

мори, дизај се и намируј децу. Коквć

плодови жуте боје; 2. врста брескве
крупног плода, жуте боје, слатког

чекаш?

укуса.

жмикпе свр. намигне. — Ч5с по час па
Жмикне.

жуткас, -та, - то в. жутињкав.
жмичка несвр. израз за звук који про
изводи вода у промоченим опанцима
(када су ноге мокре до голе коже),
нiљапка. — Жмичка ми вода у оп5нци.

жутком слабо, бледо и болешљиво дете.
— Бегајте од жутка да ви не зарази с неку
бóљку.

жмичка ж жмурка (дечја игра). — Ај се

жутује несвр. изр. Жут жутује, а црвен
путује (болестан болује, а здрав
умире).

играмо жмичку.
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зо предл. 1. за. - Не гурајте се, има за сви; 2.
о. — Зо њег се прича свашта по село.

зошто прил. зашто. — Зошто ли е љут на

зококво прил. зашто, због чега, ради че
га. — Зококвć ли е дош5л'?

За предл. в. зо.

мен, да ми е да знам.

заб5Kне се свр. застане у говору, заму
цне, помете се, не ноему од руке. — За
бокнул се као могаре на мос.

35Л, Зла, Зло зао. — З5л ко куче.

з5лва ж заова, мужевљева сестра. — По
eдe ме зЗлва, ал' не може да ме растаи од

забави се свр. в. забаи се. — Млого се
забавил, па га избили.

мужа.

з5лвин, -а, -о које припада заови, заовин. —
Тóе зблвино, да опустеје дабогда.
золвиче с дем, и хип. одзолвичић.

забагри свр. запусти се, постане не
чист, прљав, — Забагрел, никад се не
окупал.
забађав прил. бадава. — Забађав сам први

золвичић м заовин син.

дош5л.

з5лвичка ж дем, и хип. одзолва. — Од моју
зблвичку мојжј сâмо добро да чуеш.

забазди свр. засмрди, усмрди. — Не опрал

зблвична ж заовина кћи. — Дошла ми
зблвична у гости.

забаи се свр. закасни, задоцни, задржи

зосовиња свр. почне да свиће. — Код
зосовиња, ми се дизамо, презамо волови

забаји се свр. в. забаи се.

нóге, па забаздел целу кућу.
се. — Рекол да неће да се забаи.

забаља несвр. забавља неког. — Сос причу

и идемо на њиву.

умé све да забаља.

зостовиња се свр. почне да пада мрак, да
долази вече. — Чим се зоставиња, бдма да

дојдеш дом.

зостоњује несвр. 1. застаје. — Зостоњује
коко би га стигли; 2. заостаје. — Они
отöше, а ми почемо да зостањујемо.

забаља се несвр. забавља се. — Дај на де
те громку да се забаља, а ти работи.
забели свр. фиг. почне да бели, да седи. —
Забелела му глава.

забере свр. 1. почне да пада (о киши). —
Ако забере киша, бегајте у колибу, 2.
потера, појури. — Ако и (x) заберем има
да работе, а не да се излегују, 3. нагло
крене. — Забрали по пут, па брзо стигли
у село.

зочбс прил. зачас, набрзину. — Зочбс су
окопали лојзе и врнули се дом.

зочЗчка (се) свр. почне да (се) задиркује.
— Не воли да га зочачкују. — Зочбчка се,
па побегне.

забива несвр. забија, набија. — Оће да

зочочкујс (се) несвр. задиркује (се). —
Зочочкује децу, па га дом бију. — У душу
му да се зочочкује з-децу.

плете плот, па забива колци.

забивање с забијање.

зоч6Чше свр. задирне, боцне, пецне. — За
чочни га да видиш коков је.

забие свр. забије, пободе, набоде. — Код

зочšчне се свр. почне да се задиркује. —

забие се свр. 1. завуче се, склони се, са
крије се. — Забил се у ћошку, па ћути; 2.

ЗочЗчне се, па побегне.

забиe Köлци у лојзе, одма ће дојде.
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забоде се, набије се. — Забил ми се трн у
пету, па не мог да га извадим.

забија несвр. набија. — Забија јексери у
мертек.

да добрбим.
забрби се свр. занесе се у бројању. — За
броил се, па не мож да се заустáи.

забуђавејс свр. забуђа, постане буђав.
забута свр. 1. почне да гура. — Забутај ме

забије свр. в. забиe.

малко, док ми појду сана; 2. загура,
завуче. — Забутал куку у сено, едва ју

забије се свр. в. забие се.
заблажи свр. престане да пости, почне
да мрси. — Заблажил сам пред Свćтог
Николу, нек ми Бог опрости.

извуко.

забута се свр. загура се, завуче се, угура
се. — Забута се у черге и заспа.

заблаи свр. почне да блеји. — Заблајале
забуташ, -а, -о сметен, будаласт. — Ње
гóва вамилија је некако забутана.

öвце, траже да се наране.
заблаи се несвр. занесе се, загледа се у

завади се свр. заподене свађу. — Завадили

ненifiо.

се, па ће си бчи повáде.

заблесâвен, -а, -о замајан, залуђен. — О
наквог заблесавеног не могу више да
трпим. Мора га биeм да се опамети.

заварди свр. почне да чува (виноград,

забломбира свр. запломбира, стави

завата несвр. 1. захвата. — С кову завата
воду из бунар, 2. запрема. — Тој буре

пломбу. — Забломбираше ми зуб. — За
бломбираше вагони.

забогатеје свр. почне да се богати.
забораен кравај каже се за заборавног,
расејаног човека.

забораи свр. заборави. — Немој да за

шљивак).

завата сто кила.

завати свр. 1. захвати. — Заватил воду на
чешму, 2. заузме, запреми. — Сви џакови
сам заватил сос пченицу, 3. запроси,
испроси девојку. — Заватили девојку у
Месечинови; 4. почне да пада (о киши).
— Код завати киша да пада, а ти беж у

бораиш да ми дојдеш на светбц.
колибу, 5. удари. — Заватил га састојагу
по ногу, па му ју пребил, 6. почне неку
радњу. — Код завати да копа, не одмара
се док не ископа цел ред.

забораља несвр. заборавља. — Поче
нешто да забораљам, не држи ме више
пáнћење.

забораљање с заборављање.
забрави свр. заборави. — Пошли на ко
пање, па забравили матике да понесу.
забради свр. повеже главу марамом
(некоме). — Забрадила девојчићи у нове
бóче, па их) пуштила на бро.

завати се свр. 1. посвађа се. — Нешто се
заватили, па неће да вреје; 2. ухвати се у
посао. — Заватил се у работу, па не зна
куде му е глава; 3. запроси се, испроси
се. — Моја се сестра заватила у Коше

ркови; 4. почне да гори (о ватри). —
Заватил се огањ. — Дувај док се не
завати.

забради се свр. повеже сама себи мараму.
— Неси се убаво забрадила, чекај да те
забрадим.

заваћен, -а, -о заузет. — Руке ми завāћсне
у тесто. — Шиник заваћен с јарму.

забраи свр. заборави. — Забраил сам си

заваћена (само женски род) испрошена. —
Сестра Дука ми е заваћена у Гоцини за
Јóву.

киру да понесем.

забраља несвр. заборавља.
забрби свр. почне да броји. — Заброј, а ја ћу

завćк прил. увек, заувек. -Изр: Кус петал

- 88 —

завćк пиле.

Речник села Каменице код Ниша
заветина ж сеоска слава, заветни дан. —

4()!

заврéи свр. в. завреви.

Идем у Комрен на заветину. -У наше
заврéи се свр. в. завреви се. — Завреимо
село е завćтина да се на Светога Ђорђу
се, па забораимо на едење.
увек пости.

за видело прил. пре мрака. — Дојди за
видело.

заврéји свр. в. завреви.
заврéји се свр. в. завреви се.
заврејује несвр. в. завревује.

завија несвр. плаче. — Без биење завија.
завија сс несвр. увија се, умотава (re.

завржди свр. 1. баци (далеко). — Сви гле
дају у камен, код га бн завржди; 2. опа
ли, удари јак ишамар. — Код му завр
ждим едну шиљакавицу, ће ме панти док
је жив.

завијање с плакање. — Преш5л се, зави
јање му не помогло.
завири свр. зајази воду, направи вир да се
у њему накупи вода.

заврже свр. завеже. — Завржи куче.

завири се свр. накупи се вода у неком ви
заврзан,

-а, -о завезан, сплетен, неспре

ру.

план. — Иде ко заврзан. — Заврзане му
завитлава несвр. поиграва се, измотава

руке.
се са НеКlf.4t,

задиркује,

1fffffili Ce. —

До

заврзује несвр. завезује. — Ја га заврзујем,

зволил да га и деца завитлавају.

онó се одврзује.
несвр. задиркује, завиiплава.
Будала, сви га завркавају.

завитлава се несвр. неозбиљно поступа
или говори, инали се. — Чул сам како се
старčи завитлавају.

завркава

завитлавање с неозбиљност у посту
пању или говору, шала. — Причају, при
чају, па прејду у завитлавање.

завркава се несвр. шали се подваљујући

—

другом, илегачи се. — Марко и Младен
ка(д) це виде, бдма почну да се завркá
вају.

завитланција ж в. завитлавање. — У
завркавање с нала, негачење. — Дожи
вел да од завркавање не мож да

завитланцију се побише.
завитли свр. 1. затвори вратнице "ви
тлушком". — Завитли врата; 2. уврне
фитиљ на лампи петролејки. —
Завитли витиљ на ламбу, да не гори
млóго гас.

завлачи свр. заврши дрљање. — Да почека
киша да завлачим њиву, па тог нек

живи.

завркáнт м. особа која се шали на туђ
рачун. — Бил голем завркант, мора да га
еданпут завркнем.

завркáнција ж в. завркавање. — Док при
чаше, 6збиљно причаше, и одеданпут
прејдоше на завркáнцију.

падне.

заврат прил. за вратом. — Не слуша ме, па

завркне свр. нашали, превари. — Завркну
ôн мене, ал' ја завркну и њег.

мéн заврат.

заврćви свр. започне, заподене разговор,
почне да говори.

завркне се свр. превари се, погреши на
своју штету. — Завркну се, па порани.

заврćви се свр. занесе се у разговору. —
Завревили се, па заборавили на срам.
завревује несвр. започиње, заподева
разговор. — Ја га завревујем, а бн обрта

заврља свр. почне да баца.

заврне свр. 1. одбије стоку да не нанесе

главу.
— 89 -

штету, скрене је на другу страну. —

Заврни волови, да не улегну у детелину,
2. убије, нанесе бол. — Заврнул му шију;
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ћи дуже времена телесно ослаби. -

3. подврне, засуче (о рукавима). — Код
заврнем рукави, побоље ћу работим; 4.
вратitu њекога на почетак. — Заврни га,
па ће ти прича открај.

Загладнели, па душу испуштили (једва
се крећу); 3. осиромашни. — Загладнели,
за главу се ватају. Нć знају кокво да
работе.

заврше се свр. 1. помери се у страну (о
стоци кад се чисти под њом и ставља
простирка). — Заврн се!; 2. почне не

заглеђување с загледање.
заглеђује несвр. загледа, загледа са свих

utiliо испочетка, отпонова. — Ако се

страна. — Кат купује коња, он га загле
ђује от сваку страну - и отпред и оSáд.

заврне с причање, мора га слушамо.
заврта несвр. враћа често некога или

заглеђује се несвр. загледава се. — Почел

нешто са неког правци. — Цел Дон за

да се заглеђује у девојчићи.

вртам овце отуд-одовуд.
заврти свp. сачува, заштеди. — Седел на
Дукати, а не завртел ни пару у џćП.

заврти се свр. 1. буде на једном месту, бу
де присутан, не оде никуда. — Вала Богу
да се и он едонпут заврти дом; 2. сачува
се, заинтеди се. — Завртела се нека пара,
па се обесрамимо.

завртка свр. почне да упреда нити вуне.
завртбше свp. сачува, уштеди. — Завр

заглбби (се) свр. заглиби (се). — Заглобил
нóгу у блато, па не мож да ју извуче: —
Заглоби се, па се едва одглоби.

заглупавćје свр. постане глуп, заглупа
{31f.

заглуши свр. отупи (о слуху). — Пушка ми
заглушила уши. — Дрекнул ми на уво, па
ме заглушил.

загмара свр. загази, загаца. — Загмара у
неки водерљак, па се едва извуко.

тöши неку пару, ће ни треба за порез.

завртоше се свр. буде присутан. — Завр

загмаца свр. загази у блато, уђе у блато.
— Пази да не загмацаш у неко блато.

тöши се дом, тражете неки људи.
загмаца се свр. упрља се (блатом). — Куде

завужди свр. почне да зуји, зазуја. — Не
што ми завужда у уши.

си бил, па си се толко загмацáл'?

загмури (се) свр. загњури се. — И ја умем

загбжињак м 1. сасвим мали (закржљали)
клип кукуруза, 2. пеј. закржљала особа.
— Он алосија, а жена му загЗжњак.

загњаса свр. почне халапљиво да једе. —

загађа несвр. угађа, чини по вољи, иде по

Загњасал као да никад не видел леб.

вољи. — Загађам на мужа и па му не ва

да загмурим у воду; — Загмури се, и вода
ми улеже у уши.

загњете (се) свр. завуче (се), загура (се).

Ља М.

мере, постане газда. — Загаздил се, па

— Таква е, код нешто загњете међу дреје,
ни Свети Петар не може тој да најде,
— Загњел се у ћошку, па неће да

никог не познâва.

излегне.

загазди се свр. обогати се до извесне

заглавка ж 1. клинасто парче дрвета
којим се нешто углављује или њиме

загњита (се) несвр. завлачи (се). — Што ли
загњита нос куде му не место, — Изр.:
Загњита се ко руб у дупе.

цепају дрва; 2. пеј. закерало, недоказан
човек. — Голćм заглавка, с њег на крај не

заговњари свр. забрља, упропасти до

мöж да излегнеш.

говорено: посао, ilipговину и сл. - Свć
заговњарил, истој не мож лако да се
извуче.

загладнéје свр. 1. постане веома гладан.
- Изр. И дрешке му загладнеле (каже се
веома огладнелом човеку); 2. гладују

загоди свр. угоди, учини по вољи.

— 90 –
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Ако те задене, врни му, — Први се

заголéје свр. оголи, остане без одеће, по
стане сиромах. — Кокво им би, па толко
заголеше.
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заденул, па извукал дебљи крај.

задија се свр. задиха се, задува се. — За
дијал се од брзо одење.

загорује несвр. загорева. — Почело грне да
загорује.

задњо прил. последње. – Тој му е задњо,

заграђује несвр. прави ограду, ограђује.
— Заграђује градинче, да не улазе

нема више да му праштам.

задоваља несвр. угађа, задовољава. — За

кокошке.

доваљају га со(c) све, а он ситпрди.

загрожује несвр. загађује, чини од

задоваља се несвр. задовољава се. — Њем

вратним. — С Њигóво знање ми сâмо за
грожује живот.

загрозéје ми свр. постане ми мучно,

не треба млого, он се задоваља и с
малко.

задбpица м онај који другог задиркује,

згади ми се.

онај који се задева.

загрбзи свp. својим нетактичним по
ступком доведе дотле да постане
одвратан некоме.

задбрљив, -а, -о онај који задиркује (иза

загуљен, -а, -о који је незгодан, који је
баналан. — Млого е загуљен.

задрапа се свр. почне грубо да се чеше.
задрćме свр. задрема. — Чим седнем уску

зива). — Ако, нек те бију, кат си
задорљив.

загуљенком незгодна, замлаћена, банал

бе, одма задрéмем.

на особа.

задруга ж продавница. — Идем у задругу
загуљбтипа м в. загуљенко. — Ма, пушти
га, то е една голčма загуљотина.

да купим сол и шићер.

задруска (се) свр. почне да (се) тресе, да
задоше свр. задахне, запахне. — Душа му

(се) труцка. — Задруска ме деда на
његово колено; — Задрускаше се кола,

смрди. Чим бтвори уста, бдма ме задону.
— Задону ме с њигов диј.
задава се несвр. појављује се. — Задава се
неки облак откуд Попадику, ће падне
градушка.
задавен,-а, -о који је задављен. — Најдоше

и он паде из њи.

задува се свр. почне да трули. — Задувале
ми се јабуке, мора да и (x) преpéдим.

задугује се несвр. задужује се. — Не заду
гуј се бес потребу.

га задавеног.

задудњи свр. почне да дудњи. — Заду
задави се свр. загрцне се. — Гутај пола

дњало отуд, спрема се неко невреме,
затварајте пенџери и врата.

г5чке, да се не задавиш!

задавоше свр. пеј. задави, угушин. — СŠк ћу

задује се свр. задухне се, влагом се изазове

Те задавбШем.

затварање отвора на неком дрвеном
суду (о бурету, каци, чабру и др.). — Си
пал воду у чебор да се задује.

задавČше се свр. пеј. задави се, загрцне се.
— Пази коко едеш рибу, да се не
задавбшеш.

задева (се) несвр. дира (се), чачка се,

задучина ж загушљивост, непроветре
ност. — Отвори пенџер, ће и црцамо од
задучину.

задиркује (се). — Немој да га задеваш. —

Кујте задева? — Увек се задева, па код

задуши свр. почне да гуши, почне да те

га избију бн плаче.

заденс (се) свр. почне да (се) задиркује. —
— 91 —

иако дише. — Едва дише, нешто га
задушило.
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заебава несвр. изиграва, понижава, вређа.

зажње се свр. 1. почне да се жање, почне

— Сви га заебавају. — Нćћу никој да ме

жетва. — У Умљанско се заЖЊčло, 2.

заебава. - Почел и он да заебава.

занесе се у жетви. — Зажњели се, па
забораили на обед.

заебава се несвр. заноси се, прича сва

зажуљен, -а,-о в. загуљен.

инта, баљезга. - Пошашавел, засбáва се
с млади.
заебавање с в. завитлавање. — Кад нема

зажуљенко м в. загуљенко.
зажуљи свр. 1. посуврати. — Зажуљил па

да се работи, цел дон смејање и заеба

тку, па ју показује; 2. изр: М6ж ми га

Bal Hote.

зажуљи (ништа ми не може).

заебашт м особа која се имали на туђ на

зажуљотина м в. загуљотина.

чин. — Голем заебант, воли да се заебава.

зазвија несвр. заврће, посувраћује. — За
звија ногавице, оће да гази по воду.

заебáнција ж в. завитланција. — Од за
ебанцију никој не умрел.

зазвије свр. заврне. — Голем работник,
зазвил рукави до лакат.

заебе свр. 1. превари. — Па ме заеба; 2. фиг.
остави, напусти. — Заебал све, и
отиш5л у град.

заsовни свр. одјекне, зазвони. — Нешто ми
sовне уши. Ч5с ми заsовни едно, а час
друго.

заебе се свр. фиг. превари се, погрешни на
свој рачун. — Кот слушам другог, увек се

заsвöни свр. зазвони. — Зошто ли заŠво

заебем.

нише sвона?

заебóтина м лон, незгодан, тврдоглав

заséбне свр. назебне. — Пази да ти тесто не
*{{}{3С К.

заsćбне.

заéдица м заједљива особа. — Нембј да си
заéдица, буди доб5p.

заsида свр. узида, стави у зид. — Заsидали
га живог у Sliд.

зáедно прил. заједно. — Заедно иду на бро

заsира се несвр. загледа се, загледава се. —

и заедно се вртају.

Јóш е детишљак, а заŠира се у девојке.

заезери се свр. накупи се (о води). — Нек

зáspe ce cвр, загледа се, упиљи се. — ЗаŠрл

се вода заезери, па ће ју завaтамо.

се у њу и бће да е узне.

заесéши се свр. зајесени се. — Седењке
пóчну да се прае кот се заесéни.

заspта несвр. загледа, завирује.

заждими свр. побегне. — Кад види да е

заspта се несвр. загледа се, заглеђује се. —
Заspта се у свако девојче кое пројде.

нешто бласно, одма заждими.

заspтање с

загледавање, завиривање.

зажљуве свр. 1. почне да глође, наглода.
заида се несвр. задиркује се. — Заида се ко

— Зажљувал кбску, па е не испушта; 2.
почне да гризе, једе, загризе (хлеб, во
ће...). — Ко е зажљувал овуј кришку, нек
сију и поеде; 3. почне да малтретира. —
Зажљувал ме откако сам преступила
праг.

куче.

заима несвр. позајмљује (од некога или
даје некоме).
заима се несвр. позајмљује се.
заимање с 1. позајмица, позајмљивање. Нéма више заимање, него шпарање; 2.

зажми свр. фиг. умре, премине. — Кад за
жмим, на сви ће локне.

узајамно испомагање у пољским и дру
гим пословима. — Заимање у све, па и у
работу.

зажње свр. почне да жање. — Овуј њиву
ћу зажњем оздoл.
- 9О
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заиска свр. затражи, потражи. — Ако си
гладан, заискај да ти даду да едеш.

405

каса с онуј оштроконђу, ће оболи.

закасује несвр. уваљује се у нешто. —
Закасује у неке работе кое му не требају.

зáистиш прил. заиста, уистину. — Заистин
се побише.

закачаљка ж дете које често долази у
сукоб са другом децом, свадљиво де

зајбм м зајам. — Ништа на зајšм недава.

iTie.

зајац м зоол. зец. — Идемо у ловна зајци.
закачи свр. фиг. остане гравидна. — Па

зајде свр. 1. зађе. — Зајде му одостраг. — За
шол у дибоку шуму; 2. претера. — Изр:
НашЗл па заш5л, 3. зареда. — Има адет да
зајде от кућу до кућу; 4. заобиђе. — Зајди
блато, па дојди куд мене.

сам закачила.

закачка ж петља на опанку. — Откинула
ми се закачка на оп5нок.

закачује се несвр. задиркује се. — Мале
чак, а з-големи се закачује.

заједица м в. заедица.

закерује несвр. налази ману, ситничари,

зајка ж женка зеца. — Коти се ко зајка.

приговара.

зајшáт прил. заинат, из ината. — Зајнат
зајпати се несвр. инати се, заинати се.

закéца свр. фиг. остави, рашчисти, нема
више посла с ким. — Закéцај ти тој, па си
мирно поживи.

зајтре прил. прекосутра или неки други

закецује (се) несвр. пеј. грубо (се) игра.

дан у седмици. — Зајтре, у недељу, ће
праимо крштење на дете.

инали с неким. — Довел себе дотле да су и
деца почела да га закецују, — Нема
коквć да работе, па се закецују.

нећу д-идем сос њег.

зајуpи свр. почне да јури. — Зајурил дете,
öће га биe.

закипелеје свр. дође до стања неиздр
живог. — Кад ми закипелеје, нећу да
гледам куде ударам.

зајури се свр. залети сејурећи. —Зајурил
се низ брдо, па не мож! се заустаи.

заклопи свр. поклопи, стави поклопац. —

зајче с дем, и хип. од зајац, зечић.
зајчетина ж зечје месо.

Заклопи грне, да у њег не улети нека
мушица.

зајчи, -а, -о зечији. — Чувај зајчи маз, ће ти
затреба.

зајчина ж врста ситног азбијеног белог
грожђа.
закокво прил. в. зококво.

закључи свр. закључа. — Кот појдеш,
закључи врата.
закове свр. закуца. — Закови врата, да се не
распадну.
заковча свр. закопча. — Н-уме да заковча
кожу.

закáди свр. засмрди, усмрди. — Закадил, не
мóж се трпи.

закола свр. закотрља, почне да котрља
нешто. — Заколај точак.

закакво прил. в. зококво.
закапе свр. постане досадан, несносан. —

закопа свр. фиг. сахрани. — Закопал сви,
остал сâм. Никој нема да га послуша.

Зáкапа ми с њигово доодење.

закаса свр. настрада, заглави. — Обоица
закасâмо, ал” он повише.

закасотина м особа која се нађе у нево

закопа се свр. фиг. западне у невољу, на
страда. — Одаде се, па се закопа.
закопује несвр. фиг. сахрањује. — Донбз га

љи, незгодн. — Онај, мој, закасотина, за
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закрежи (се) свр. почне да (се) мрзне

заладни свр. захладни. — Ч5с по час па
заладни.

по врху. — Закрежило, ноћас ће буде
лáдно, — Закрежила се вода у кову.

заладњује несвр. захлађује. — Почело да

закpсти се свр. зачуди се. — Да се човек

заладњује, мора да се обукујем у пото
пло.

закpсти, ко (д) тој види.

закружи свр. 1. заокружи, употпуни це
лину (приликом мерења или плаћања).
— Закружи на банку. — Закружи на сто: 2.
пристане, прихвати. — Закружи ме, и ја
ћу појдем.
закpуља свр. заљуља, зањише. — Закpy
љај грању да ју доватим.

залакоми се свр. полакоми се. — Зала
комил се за паре, па узел Трдуаву де
војку.
заланда се свр. дође без ичега. — Заландал
се с празни џепови.

залати (се) несвр. залеће (се), одлучује
(се) на нешто без размишљања. —
Залати да се биe; — Пушти га, сâмо се

закрчује несвр. замера, закера, занове

залати.

па, приговара. — Не вата се за работу, а
зна да закрчује.

залéби се свр. материјално ојача, стане
на сопствене ноге. — Томбн се човек

зáКТев м захтев. — Поднел зактев за
пéнsију.

залéби, оно дојде нека несрећа па га
гурне наŠад.

зактева (се) несвр. захтева (се), тражи
(се). — Зактева и оној на што нема право,
— Од теб се зактева сал да учиш, ништа
друго.

залéдеп, -а, -о залеђен, смрзнут. — Зима,
све је заледено.

залéми свр. залепи лепком. — Сам си за
лемил сандале.

закукумавчи свр. почне упорно да до
сађује, да истражује. — Закукумавчила,
а још праг не преступила.

залепи свр. изр: Залепи као таксену марку
(снажно удари). — Залепи шљáкавицу
(ошамари).

закусне свр. кашичицом даје некоме (обично детету) јело у уста, а тај после
настави сам да једе.

залепи се свр. у изр: Залепил се уз... (ко
га, нешто).

закучи се свр. пеј. почне да се порађа (о

залети свр. упадне (залогај) силно у јед

жени вишероткињи). — Онај моја снајка
се закучила, ће окучи још едно дете.

њак, од чега се човек загрцне. — Залете

лом у нешто у гушу.

залбже свр. фиг. даје некоме сасвим ма

залима (се) несвр. занима (се), бави (ce),

ло хране (обично малом детету). — За

интересује (се). — Све га залима, све

ложи га са шићеpчак. — Залбжи га са (c)
сису (подој га).

нема код ни да еде.

работи; — Цел дан се с нешто залима,
залимање с занимање. — Изабрал најте

залбска се свр. почне да светлуца, да

шко залимање.

бљенити. — Залоскал се ко манастирска
мачка.

залимација ж занимација.

залоцка свр. почне да штуца. — Залоцка
бóш код не треба, па се изрезили.

залита (се) несвр. в. залати (ce).

залади свр, захладн.-Заладило, обучи се.

заЛитáч м особа од које се нема много ко
pисти, сметало.

заладнеје свр. захладни. — Кад заладнејс,

заличи свр. 1. поравна, изравна, изглача. —

Заличи крошњу сос крупно гројзе, 2. пеј.

тог ће почнемо да кладемо кубе.
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зама е се свр. задржи се, задоцни се. — Не
мој се замаеш, ће дојду пријатељи.

обрука се. — Сос пиење убаво заличил

кућу.

замај ан,-а,-о занесен, расејан, забораван,

залог м залогај, комад. — За сваког има по

будаласт. — Ударен с матевачку чеpáпу,
па е малкозамајан.

едон залог месо у грне.
залога ж комад свињске коже који се као
обојак умеће у поцепани опанак.

замаје се свр. в. зама есе.

залошка ж дем, и хип. од залога. — Ице

замајотипа ж занесена, расејана,
будаласта особа. — Слизал се с онуј
замајотину, па чудо праи.

нило му се опбнче, па да му турим
залошку.
залуав, -а, -о који је замајан, који је за
млаћен. — Иде као залуав.

замајује (се) несвр. забавља (се), занима
(ce). -Замајуј дете, док мати не дојде, —
Дал на дете громку да се замајује.

залуавком замајана, замлаћена особа. —
Jóш га нема оној залуавко да дојде.

замалко прил. скоро, умало, готово. —
Замалко да искипи грне.

залував,-а,-о в. залуав

заманда свр. почне да удара, да бије
(нечим). — Кад замандам с овуј тојáry,

залувавко м в. залуавко.

свć ћу ви побием.

залудан, -дна, -дно беспослен. — Несом ја
залудан, па да му праим друсто.

залужи се свр. испрља се. — Волови се
залужили у лајна.

замапда се свр. почне да се бави бесциљно
(око чега или с ким). — Заманда се бKoл
обóр и ништа не уработи.
замаши свр. замахне. — Замаши да га
ударим, он се слaгну, и ја га промаши.

залужује се несвр. сталио се прља.
залче с дем, и хип. од залог, мали залогај.
— Ни залче леб несом турил у уста.

замашČтина ж будаласта особа. — И он

залчић м дем, и хип. од залог, мали за
логај. — Тури неки залчић у уста да те не

замашује се несвр. прича свашта, ба

постал голćма замашотина.

љезга. — Како ли га не срмота да се

онакој стар још замашује.

омрси кукавица.
заљуштен, -а, -о заврнут, замлаћен, не

замерише (се) свр. испуни (се) мирисом.
— Окречи кућу, да замерише на чисто,
— Нек се замерише и у собу и куде спим.

моралан.

зáм ж земља: употребљава се само са
предлозима, добијајући прилошко
значење: — Срамује се и узам гледа. — Све
пострви позам. — Назам лежи. — Злато се
изам вади. — Боље жив врЗазам, него
мртав узам.
замбкне свр. зађе иза нечега, удаљи се. —
Jóш не замакнул иза кућу, код оно
дојдоше Бугари.
замава свр. почне да мане. — Замавал с
руке, као да ће полети.

замаглује се несвр. прекрива се воденом
паром, орошава стакло на прозору. —

Напоље ладно, замаглују се пенџери.

замета несвр. 1. диже предмет некоме на
раме. — Не мож) се сам заметне, па мора
jä да га заметам; 2. отежано говори. —
Замета кад вреи.
замета се несвр. диже неки терет на
сопствено раме.
зáметан, -тна, -тно компликован. — Не

како беше заметно, ал” га па реши.
замете свр. 1. метлом натера смеће
према некоме, веровало се да се неће
моћи оженити онај на кога нека жена
овако натера смеће. — Нембј ме
заметеш, не могу се оженим; 2. прикрије.
— Гледа да замете трагови.
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заметне свр. подигне терет некоме на
раме. — Заметни га, виш коко се мучи.

заметне се свр. подигне терет на своје
раме. — Едва се заметну с ов5ј џак.
зáмешка ж менање, заједнички посао. —
Нас двоица немамо више никакву
зáмешку. — Изр.: Са своéга čди и пиј, а
немај никакву замешку.

светац, написал деда у позивницу.

замољује (се) несвр. в. замољава (се). —
Замољује га да му опрости за глупос, —
Замољују се радници да дојду на време.
замомчи се свр. постане момак. — Славко
се замомчил, треба га женимо.

замотује несвр. умотава, завија. — Замо
тује леб у артију.

замешка свр. измеша разне материје,
замбча свр. фиг. остави, напусти, ота
направи смесу од нечега. — Млого си
раси се. — Замочал свć и отиш5л си.
замешкал за кокошке, одвади малко.

замешкује несвр. меша разне материје,
прави смесу. — Замешкује на пилићи да
еду.

замешује несвр. почне да меси. —Б5ш сâг
замешујем леб.

Замочује (се) несвр. пеј. омаловажава
(се), игноришне (се). — Не ваља му тој што
замочује и старо и младо; — После рат
старо почело да
се
замочује
и
забораља.

замрзне (се) свр. замрзи (се). — Замрзну

замише свр. 1. прође, заобиђе. — Замини
онуј кућу, па иди право, 2. надмаши,
превазиђе (кога у чему). — Ће замине
башту у пијење.

ме и више не врéји с мćн, — Не дозволи

да ти се деца замрзну, ће имаш после
муку.

замрсен, -а, -о замршен. — Изр: Замрсена

замишљује несвр. пролази (поред кога или

работа.

чега), заобилази.

замршти свp. само концем без уметања
замислеп, -а, -о замишљен. — Влајко ми е

закрпи неку рупу на тканини.

донос нешто млого замислен.

замува свр. 1. почне да удара. — Замувал
га у мешину и с ноге и с песнице; 2.
затури. — Куде ли ми замуваше ствари,
па не мог да и (x) најдем.

замита несвр. 1. метлом мете ђубре на
не-кога. — Немој те замитам нец се
ожениш, 2. в. замета.

замица несвр. замиче иза нечега, удаља
ва се. — Ене га куде замица иза онуј кућу.

замуљи (се) свр. завуче (се), полако,
лагано (се) завуче. — Замуљи главу пот
чергу и заспа, — Код виде зор, жаба се
замуљи у тињу.

замлатен, -а, -о ћакнут, припрост, не
нормалан. — Млого е замлатен, ништа си

замути (се) свр. фиг. замрси (ce),

живо не зна.

запетља (се), иском пликује (се),
поквари (се) (о односима), створи (се)
забуна, раздор. — Што он замути, никој
жив не мож тој да разбистри; — Замути
се, замути, па никој с никyг не вреји.

замлатбтина м онај који је замлаћен. —
Онај мој замлатотина се лунsа по село,
замлаћује се и резили ме.

замлаћување с заношење, уображавање,
замлаћивање. — Њигóво замлаћување

може скупо да га кошта.

замољава (се) несвр. моли (се). — Код ме
овакој убаво замољава ћу му помогнем. Тетин Вачко замољава деду да му да
паре на зајам. — Замољава се господин
учитељ да з-госпу дојде куд нас на

замчи свр. веже нешто замком. — Ако ће
извукујемо овуј греду, онда мора да ју
замчимо, па дају тегљимо.

занесен, -а, -о фиг. будаласт. — Малко е
занесен.

запéшко м блесава, будаласта особа. —
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ситуација и сл. —Тбе нека запекљанци
ја.

зановита несвр. смета, заповета. — Са

запекљује (се) несвр. закопчава (се). —

мо зна да зановита.

Запекљује грудњак на дете; — Уме да се
запекљује. Не треба му помáгам.

запоси се несвр. замлаћује се, прича
свашта, баљезга. — Не заносуј се, него
работи.

запељушти свр. удари (о шамару). —
Запељушти му едЗн шамар па га

зањуца свр. почне мукати. — Зањуцаше
волови, мора да су жедни.
заобикаља несвр. заобилази. — Некако

опамети.

запењави (уста) свр. фиг. јако се наљу
ти нpазвиче. — Запењавилна уста, па ће
цркне од бес.

ни киша заобикаља.

заовија несвр. заобилази. — Ако идеш по
запéрак м лист при дну струка куку

ов5ј пут. Има млого да заовијаш.

руза који се откида при окопавању. —
Кот копаш, кидај заперци.

заовије свр. заобиђе. — Заовиј онуј кућу, и
ће излегеш на пут.

запивује несвр. даје коме да попије који
ЗаОВИтап, -тна, -тно заобилазан. — Не иди

гутљај, поји кога (обично својом
руком). — На крштење кум запивује детć
сос вино да буде црвено ко јабука.

потај пут, млого е заовитан.
забд м залазак сунца. — Сл.5нце беше на
забд код појдомо од њиву.
забди несвр. 1. залази, запада (о сунцу). —
Куд нас слонце рано забди; 2. заобилази.
— По тај пут ће млого да забдиш.-Забди
Истину.

зашиздри свр. заплаче. — Пушти га, ако
запиздри, не мож га умириш.

запијује несвр. в. запивује.
запира несвр. кад некога при здравици
нуде - опомињу да треба да пије. — Не

забка свр. почне да виче. — Заокал, како

мóј да запираш, имамо још децу за

биров.

женење.

заостањује несвр. заостаје. — Умори се,

запис м култно место са освећеним др

па поче да заостањујем.

ветом или крстом код којих се држе
молитве (богомоље) у заветним дани

забстри свр. заоштри. — Мора да носим

Лf (1.

сикиру куд! Цигани да ју забстре.
запалеп, -а, -о запаљен. — Улегал у запа

записување с записивање. — Ако ти не
врта, од записување нема Вајда.

лену кошару и спасал теле и краву.
заналćње с запаљење, упала. — Има за

запитување с запиткивање. — Досади ми
сос њигово запитување.

палење плућа.
г

запапти свр. запамти. — Ел си запантил
кокво треба да купиш?

запица се несвр. добија кору при печењу.

— Нек се сарма још запица, немој) ју
вадиш.

запéкља (се) свр. закопча (се). — Запéкљи
иди

запишен, -а, -о запуинси. — Нос ми е за
пишен, не мог се изркам.

запéкљан, -а, -о закопчан. — Иде рас
пéкљан, а не запекљан.

запиши свр. запуши. — Узни пампури па

запекљанција ж запетљаност, замрше

заплати свр. лоше прође. — Ако га уватим,

чашире, — Запекљи се, не
отпéкљен.

заниши свć Влаше.

ност: нејасна, неразумљива ствар,
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заплита несвр. 1. почиње да плете. — За
плита џемпир за Марка; 2. заплиће је
зиком. — Пинул малко па с език запли

ђе на неки збор. — Мора неко да запрви.

запрди свр. омаловажи, игнорнине. — Изр.:
Запрди и ти њег.

Tal.

запрђује несвр. омаловажава, игнорише.
запљескување

с заношење, баљезгање,

— ШошкЗн, коко ли не види да га сви

причање бесмислица. — Од запљеску
вање само резил, а не корис.

запрђују и да му се посмејују.

зáпре свр. изнемогне. — Запрли му волови.
запљескује се несвр. замлаћује се, за
носи се. — Нć га срмота, з-децу се за
пљескује.
запне свр. 1. напрегне се, прионе на рад. —
Ако оћеш да имаш, мора и да запнеш, 2.
узjогуни се, буде тврдоглав. — Запел, па

едва иду.

запревести (се) свр. стави (се) вео
невести. — Запревестише младевесту,
па ју изведоше: — Младевеста се још не
запревестила, не мож! се изведе.

запревешћује (се) несвр. ставља (се) вео

све коко бн каже.

невести. — Код је моја сестра била
младе веста, гледал сам коко су ју
запревешћу вали;
Ајде, изводите
младевесту. Још не можемо, запре
вешћује се.

заповедено (само средњи род) наређено.
— Изр.: Не било ти заповедено... (каже се
некоме уместо молбе да нешто уради).

заповеђује несвр. заповеда. — Млого во

запрегм део ношње, сукња од вуне која се

ли да заповеђује.

омота око тела 2-3 пута и веже кана
пом око струка. — Изаткала сам нов за

заповес ж заповест. — Моја реч је моја
заповес.

прег.

запоје свр. почне да пева, запева. — Код

запрежбљине ж (мн.) прње, поглавито

Марко запоје, сви га слушају.
сукње. —Збери си запрежбљине и да те
запобди свр. почне да полази па никако

да пође. — Испрати га кат си запобди.
зашбПи се свр. фиг. пусти браду, зарасте
у косу и браду.-Нијт|це бритви, ни|т) це
стриже, запопил се.

запошљује (се) несвр. запошљава (се). —
Њćга треба само да запошљујеш, па да
буде миран, — Запошљује се и кусо и
репато.

запраи (се) свр. почне нешто да (се)
прави, да (се) гради. — Што си запраил
толку кућетерину, код неси кадар да ју
допраиш, — Ка{д це нешто запраи, мора
да се и допраи. — Запраише се куће у
Панталеј, мора и ми нашу да започнемо.

више не видим.

запреће свр. затрпа ватру пепелом или
затрпа нешто у ватри да би се опекло.
— Запрећи кравајче да се испече.
запрешче с дем, и хип. од запрег.
запуди свр. далеко баци. — Запуди камен
чóку сливак.
запужди свр. в. запуди.

запуне свр. запахне. — Запуну ме с њигов
диј.
запупавćје свр. закржља у развоју. — До
пуштили да им дете запупавеје.

запуца свр. 1. почне жестоко да туче. —
Ако га запуцам, ће отиде без остани
збóгом; 2. почне халапљиво да једе.Запуцал на едење, као да е бил у апсу.

запраји (се) свр. в. запран (се).
запраси се свр. почне да се праси. — За
прасила ми се свиња, па несЗм могал да
ти дојдем на весеље.

заработи свр. почне да ради. — Од јучер

зацрви свр. учини нешто пре других, до
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стор наносом воде. — Паде киша и за

зарани свр. почне да тови. — Заранили

роји међу; — Зароји се јаз на ваду.

смо свињу.

зарпће свр. загризе тако снажно да се чу

зарвć свр. 1. почне да једе. — Зарвал само

леб, као да нема едење:2. загрiaе. — Сва

је. — Код зарпће да те Бог сачува.

ку јабуку зарвал, па ју оставил; 3. почне
да малтретира. — За
да наноси

зарска свр. захрска. — Зарска ми нешто

pвал ме још кат сам преступила праг.
зарга свр. забије, забоде, зарије. — Скара

зарубибука м приглуп човек. — Бошта и

у“

под зуби.

мати му беоше паметни, а бн зарубибу

ше се, па му зарга нож у мешину.

Ка.

зарђавćје свр. зарђа. — СЗв му алат зар

зарупза свр. в. зарунsа.

o

-

a BСЛ.

зарунsа свр. гласно заплаче. — Зарунsáл

зарезује несвр. фиг. цени, поштује. —

како мечка.

Никој те не зарезује ни за црвљиву
сливу.

заруца свр. почне на сав глас да се весели.
— Појаше, заруцаше и на крај погркавé

свр. зарежи. — Чим куче заржи, а
заржи
ти бегај.

шс.

o

Засовиња свр. в. засавиња.
зарипа свр. почне да скаче. — Зарипаше
деца у обор.

засЗг прил. засад. — ЗасЗг тöлко, а после ће
видимо.

зариши свр. заскочи. — Зарипи пастув на
засавиња свр. в. засавиња.

кобилу.

зарипује несвр. заскаче, хоће да заскочи.
зарица се несвр. зариче се. — Само се

засвети свр. засветли, засија. — И у нашу
кућу ће засвети видело (дође електри
ка).

зарица, а ништа не уработи.

засвири свр. засвира. — Засвирише бро коe

заришка (се) свр. пеј. сахрани (се). — Не
заслужил да га онакој заришкају, не. —

Заришкаше га као куче, — Какав да е,

н-умем да играм.
засвитка свр. засветлуца. — Дошло лето,

човćк не сме да се заришка коо скот. Он
мора да се сарани кокб доликује.

свитке засвиткале. — Нешто е болан,

заришкује (се) несвр. пеј. сахрањује (се).

засврби свр. 1. фиг. жели батине. — Изр.:
Засврбелога дупе, 2. фиг. испуни се нека
жеља. — Засврбел ме длан, ћу брбим па

— Заришкују га као да е куче, а не човек,
— Онакој се и куче не заришкује а

засвиткал с бчи.

pe.

камоли човек.

зарка свр. 1. захрче. — Чим легне, одма
зарка; 2. запљује рKoлицима. — Сву кућу
заркал сркољци: 3 фиг. понизи. — Зарка

засврти свp. сачува. —Засвртел неки динар
у џеп.

засврти се свр, буде на једном месту. —

га пред људи.

Еданпут да се и он засврти дом.

заробеп, -а, -о заробљен. — Муж ми беше

засебљив, -а, -о себичан. — Млого е за

заробен и у онај и у овој рат.

сéбљив, тој му не ваља.

заровć (се) свр. заплаче (се). — Зарова
и (з) c5в глас, — Зарова се, зарова, па га
едва умири.

заседи се свр. 1. задржи се, буде досадан
својим задржавањем. — Заседел се, па си
н-уме отиде, 2. остане дуго неудата. —

зароји (се) свр. прекрије (се) неки про

Ако се девојче не ода на време, него се
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заседи, никој од момци неће после да га
узне.
заседне свр. приседне, седне на дуже. —За
седалус кубе и распричал се од Маркови
конаци (од Кулина бана).
засеpé се свр. фиг. упропасти се, одбаци
се. — Оној што е било добро, не мож) се
засере.

— Кад дојду људи, наше се девојче за
срамује, па неће излегне.
застовиња се свр. в. застовиња се.

застоњује несвр. в. зостоњује.
заставиња се свр. в. зостовиња се.
застањује несвр. в. застоњује.
засторка ж комад тканине којим се за
стире пуна врећа.

засипе свp. само у изразу: Засипе копус
(сипа слану воду преко купуса да би се
укиселио).

застрви свр. почне да просипа. — Застрвил

засипује несвр. в. засипе. — Башта и деда

застpиже свр. 1. почне да стриже, инина.

засипују копус.

пченицу, ће ју све пострви.

браза ни према коме, охоло се понаина. —
Никога не брeнује, све засира. — Засира

— Дан3с смо застригли бвце, мора да и (x)
остpижемо; 2. направи захват при
стрижењу. — Куј те застриже, па те
öстаи; 3. мало одсече детету косицу

си и башту и матер.

приликом крштења. — Прво ће кум да

засира несвр. фиг. не поштује, нема о

застpижć дете, па ће мутбг да име.

засира се свр. фиг. не поштује се, омало
важава се. — Оној што су башта и мати
стекли, треба се поштује, а не да се

заструг м издубљена дрвена посуда са
поклопцем, служи за ношење туцане

паприке, соли, сира и др.

засира. Ако тој не чини, сам се засира.
засица свр. засеца, зарезује, почне да сече.
— Нćма какво да работи, па засица
држаљу на матику.
заскрца свр. зашкрипи. — Заскрцаше кола,
тöј су они.

заструче с дем, и хип. од заструг. — Затрл
сам заструче у шибу.
зат6пка свр, затрпа. — Затопкај тој у зе
мљу.

зат3шка свр. прикрије. — Затошкаше ре
зил.

заскуцка свр. фиг. и пеј. затражи, за
моли. — Заскуцкал како куче за леб.
заслања свр. заклања светлост. — Не
заслањај ми видело, не видим да читам.

заслања се несвр. фиг. буде заштићен
од кога. — Изр: Има иза куга да се за

затошкује несвр. прикрива.
заташка свр. в. затоника.

заташкује несвр. в. затошкује.
затекне свр. отекне, мало отекне. — За
текал ми образ од зуб.

слања.

заслушња се свр. отумара, бесциљно оде
некуд. — Заслуњал се негде, па га још
нема.

засмејује несвр. засмејава. — Мора да се
смејем код ме засмејује.
засмита свр. засмета, буде неком на сме
тњи. — Кадгод почнем нешто да праим,
он ми засмита.

затој прил. зато, из тог разлога, због
тога. — Затој нећу да дојдем. — Затој ли
сам ти купил нове дрćje? Да се с њи
ваљаш у сламу!
затопи свр. сипа воду у буре ради зашти
вања. — Мора да затопим све кáце, скоро
ћу берем гројзе.
затоплен, -a, -o 1. загрејан. — Затоплена
сóба; 2. добро умотан да му не буде

засрамује се свр. застиди се, постиди се.
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слепи. — Паз да те не заћорави, ће ти

узне све паре.

— Купилавуто, унел затру у кућу.

затре свр. 1. изгуби. — Затрл сам новчаник;

заубави свр. 1. улепша што. — Тури

2. упропасти, уништи. — Жена си га
затрла, никој други; 3. фиг. омршави. —
Изр: Затрл душе.

одозгор покрупно грбјзе, да заубавимо
крошњу; 2. фиг. на крају свега учини
нешто лоше, забрља, поквари утисак.
— Алал ти вера, на крај га заубави.

затре се свр. изгуби се, нестане. — За њег
се девојче затрло. — Затрло му се колено

заудара свр. почне жестоко да удара —
Заударал га собе песнице.

дабогда (клетва).

затреска се свр. фиr. заљуби се. — Изр.:
Затрескал се до уши.

заузимив, -а, -о предузимљив, који се за
све интересује. — Заузимив, и затој му
иде напредица.

затрља свр. 1. трљањем избрише тра

гове. — Узни умит, па затрљај трагови да

заузне свр. заузме.

не виде куде смо прошли; 2. фиг. обмане,
превари. — Изр. Затрља очи.

заустаи свр. 1. заустави. — Заустаил кола

затрљује несвр. 1. трљањем брише
трагове; 2. фиг. обмањује, вара.
затропа свр. почне да лупа, залупа. — За
тропа неко на врата.

затрошка свр. почне да лупка, залупка. —
Узни грбмаљку, па затропкај да се дете
умири.

затрт, -а, -о који је изгубљен. — Затpто се
тешко наоди.

затрупа свр. почне ногама да удара о
тло. — Игра, игра, па затрупа сос ноге.

на незгодно место; 2. Прекине у говору.
— Заустаи га у вревćње, и сог не зна, куде
је станул.
заустáи се свр. заустави се. — Затрчал
сам се, па се едва заустаи.

заустаји свр. в. заустан.
заустаји се свр. в. заустан се.
заустаља несвр. 1. зауставља. — Не зау
стаљâј кола, него иди док не стигнеш
дом; 2. прекида у говору. — Не заустаљај
га, пушти нек вреи.

заустаља се несвр. зауставља се. — Код
увати ред, нигде се не заустаља, док) га

затрусе (се) свр. почне да (се) тресе,

не ископа.

затресе (се). — Затрусал сливу, ће ју
искубе изам, — Не може дрво само да се
затрусе, мора да си га затрусал.

заушка ж фиг. шамар. — Код му ударим

затрцкало с особа која је досадна и

зафали (се) свр. искаже (се) захвалност,

стално запиткује, стално зановета. —

захвали (се). — Зафалише на помоћ, па
си отоше; — Зафали се деди што ти дал
пару.

éдно-две заушке, ће се опамети.

Голćмо затрцкало расте.

затрцкување с запиткивање.— Не мож)
се живи од њбно затрцкување.

затрцкује несвр. непрестано запиткује,
бива досадан. — Млого ме, брé, затр
цкујеш. Остај ме малко на мир.

затупти се свр. наоблачи се (о црним о
блацима). — Затунтило се откуд Бре
ницу, ће падне градушка.

заћорави свр. фиг. обмане, превари, за

зафаљивање с захваљивање.
зафаљује (се) несвр. захваљује (се),
исказује своју захвалност.

зафркава несвр. в. завркава.
зафркава се несвр. в. завркава се.
зафркавање с в. завркавање.
зафркáпт м в. завркант.
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зачопрља свр. зачепрка. — Зачопрљаше

зафркáнција ж в. заврканција.

пилићи по пепели дигнуше прашину.

зафркне свр. в. завркне.
зачопршка свр. 1. почне да чепрка, заче
зафркне се свр. в. завркне се.
зацвака (се) свр. замаже (се), упрља (се).
— Зацвака ме сос варбу, — Куде се толко
зацвака?

зацврли (се) свр. припече (се) нешто на
јакој ватри, тако да мало пригори. —
Зáцврли месо, па га остави, — Месо се не
испéкло, само се зацврлило.
зацéпеш, -a, -o 1. зацепљен, мало расце
пљен. — Скоро свака доска е малко за
цепена: 2. фиг. задрт, тврдоглав. — Има
зацéпени људи, има. Ал' оваквог за
цепеног, до сЗг још несâм видел.

прка; 2. овлачи прекрије, затрпа. —
Зачопршкај овој кравајче у пепел, да се
испече.

зачука свр. 1. закује, закуца, забије. — Је
ксери несу добро зачукани, треба се
добро зачукају; 2. прилућа, залупа. — Куј
ли зачука на капију, 3. фиг. у псовци. —
Мајке му га зачукам.
зачукан, -а, -о фиг. будаласт. — Токов је,
зачукан, ништа му не можеш.

зачукује несвр. закива, забија. — Зачукује
јексер у мертек.

зачукује сс несвр. фиг. замлаћује се, за
зацепотиша м ж тврдоглава, задрта о

носи се. — Сви му се смеју, а 6н се
зачукује.

соба. — Не распраљај се стујзацепóтину.
зацопа се свр. фиг. в. затреска се.

зáш прил. зашто, због чега.-- Заш га не
слушаш?

зачбс прил. в. зочас.

заш5пка свр. почне да шапће. - Зашапка
ми нешто на уво, да никој не чуe.

зачSчка (се) свр. в. зочачка (се).
зачочкује (се) несвр. в. зочочкује (се).

зашиљи свр. подоштри, подреже (о о
ловци). — Зашиљи ми плавез и Варбице.

зачбчне свр. в. зочочне.
зачбчне се свр. в. зочочне се.

зашиљује несвр. подрезује (о оловци). —
Дéда је волел да ми зашиљује плавез.

зачађавćје свр. почађави. — Допуштил да
му кућа зачађавéје.

зашићéри свр. заслади шећером, зашеће
ри.

зачас прил. в. зочас.
зачеврати се свр. почне да се кревељи,
измотава. — Чим се дете зачеврати, а ти
њега преко уста, да му тој не прејде у

зашљáми свр. захвати, дохвати, узме,

отме. — Куј кокво зашљами.

зашљока (се)

навику.

свр.

пеј. запије (се),

упусти (се) у пијанчење. — Зашљокаше
ракију, мисле да е тој водâ; —

зачевуљен, -а, -о особа која је ситничар.
—Да си е жив, ал” је млого зачевуљен.

Зашљокаше се па и запојаше.

Увек се најде куј ће га зачевуљи, 2. фиг.

зашњева свр. почне да сања. — Зашњева
нешто биасно, па се разбуди.

ништа ми не може. — Изр.: Мож ми га

зашoмути (се) свр, ошамути (се), онесве

зачевуљи свр. 1. почне да ситничари. —

зачевуљи.

сти (се). — Зашoмутило ме нешто у
главу; — Зашoмутило ми се у главу.

зачми свр. пеј. заспи. — Чим легне, бдма за
чми.

заштрапа свр. 1. крене крупним кора

зачмбше свр. пеј. засти. — Зачмосал, ни
кој не можда га разбуди.
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блато, у воду. — Заштрапамо у неки
водерљак, па се едва извукомо.

зблизи се свр. сроди се, постане близак.
— Место да се зблизе, они се карају.

заштркше свр. нешто застане у грлу, у
гуши, задави. — Заштркло ти, дабогда,
дати заштркне (клетва).

збрза свр. ухвати на брзину. — Збрзаше

заштрокавćје свр. постане прљав по
телу. — Заштрокавела ми деца, мора да
и(х) купем.

зашугавеје свр. фиг. осиромашн. — За
шугавели, ништа си живо немају.

га, па га оженише.

збрчка се свр. набора се, добије боре. —
Збрчкал се како баба.

збува свр. измлати по нечему да би се из
њега нешто истресло. -Зочас збувамо
пасуљ.

звање с позивање за свадбу или славу. —

зашуштавéје свр. поремети умом. — За
шунтавел, па не зна куде иде.

зашуши свр. засуши. — Зашушила му ра

Бошта отиш5л у звање.
зват, -а, -о позван. — Коко ћу идем на
свадбу, код несâм зват.

На

зб5ба свр. халапљиво поједе. — Док тре

звач м онај који позива, који зове за славу
или свадбу.

пну, бн зб5ба две панице сос пасуљ.

збабóше се свр. остари пре времена, на
прави се на бабу.- Збабосал се, да не

згађа несвр. погађа, натуца. — Едва згађа
словја, а праисе да знае да чита.

зглашавају се несвр. (мн.) певају сло

нéШТО болан.

жно, певају у један глас.

збари свр. фиг. обмане, превари. — Зба

зглашују се несвр. в. зглашавају се. — Од

pише га, па му све узеше.

милин да и (x) слушаш, зглашују се кат

зберć свp. сабере, сакупи. — Збери све што

поју.

си пострвил.

збере се свр. 1. сакупи се. — Збрало се и
кусо и репато; 2. набора се. — Збрала му

се кошуља, па му тесна.

збива несвр. збија, сабија. — Ткање ти

зглеђување с међусобно посматрање,
упознавање, меркање момака и дево
јака (женидбе ради). — Спрема се као да
ће иде на зглеђување, а не на копање.

згмéчи (се) свр. згњечи (се). — Седни, ал'

ретко, неси збивала.

пази да ми

збива се несвр. збија се, сабија се. — У
свако ткање потка мора добро да се

нешто

не

згмéчиш; —

Згмечиле ми се крушке у бисази.
згњави свр. згњечи, притисне. — Одвои

збива.

ли теле от краву, да га не згњави.

збие се свр. потуче се. — Зококво су се
збили?

згóда ж повољан услов. — Ужива све зго
де, ипак му не ваља.

збије се свр. в. збне се.
збира несвр. скупља, сабира. — Цел дон

згóден, -а, -о погођен. — Згбден у сред
груди.

збирамо сливе и не могамо да и (x)
зберемо.

згоди свр. 1. погоди. — Згодил га с камен у
главу; 2. угоди, удовољи некоме. —
Манџија је, не мож му човек згоди.

збирудија ж оно што је сабрано, саку
пљени отпаци. — Купил неку збирудију
од гројзе.

збирцштина ж сакупљени отпаци. — Овој
брашно е права збирштина.

згоди се свр. 1. догоди се, деси се. — Да му
се нешто не згоди на пут, 2. угоди се,
удовољи се некоме.- Не мож му се згоди
у чутуру.
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зграђевина ж

велика кућа, зграда. —

Здрчкају се свр. посвађају се. — Деца су
тöј, зочас се здрчкају.

Оволку зграђевину још несам видел.
штац са неким. — Згрвељаше се како

здува се свр. распадне се, иструли. — Све
ми се дуње здувале.

кучићи.

здуши се свр. зближи се, здружи се. —

згрвćља се свр. посвађа се и ухвати у ко

згрди несвр. грокће. — Нарани свињу да не

Jó(ш) се несу здушили. — Здушили се па
живују.

згрди.

згребе свр. изгребе. — Не дирај мачку, ће

зев м размак између жица основе на
пТкачком разбоју кроз који пролази
чунак са потком.

те згрeбе.

згриба несвр. скупља на гомилу. — Згриба

зева несвр. 1. виче, издире се. — Зошто ли

тесто у наћви.
згуЗап, -зна, -зно снужден, који увиђа сво
ју кривицу и који би да се покаје али то
не неказује речима него понашањем. -

Дош5л згузан сâг, а док је тој работил, бн
не мислел.

згулен, -а, -о огуљен, одеран. — Оној
згулено место на ногу ми се подљутило,
па са|м) морал да лежим у болницу.

згули (се) свр. огули (се), одере (се). —
Згули си прс, док намешта
Згули се на чалију.

зéва по децу, код несу крива?; 2. гласно
плаче. — Зашто ли зева, код га несу били?
зеваљка ж прозевање. — Седоус кубе, па
ме увати нека зеваљка.
зевзек м неозбиљан човек. —Почел да се
дружи снćки зевзеци, душу ће ми извади.
зевзечи се несвр. пеј. шета се заглеђујући
без икаквог циља, посматра се без ика
квог циља. — Зевзечи се по град. —

ћунци; —

згуснује се несвр. постаје густ, гушћи.

ЗевЗéчи се по излози.

зéз реч која се чује кад неког преваре или
кад се неко превари. — ЕдЗн зćз. —Зез

— Почело да се згуснује.
здаве се свр.(мн.) 1. почну да се уједају (о
псима). — Бćгајте, пцета се здавише; 2.
почну да се свађају, почну да се туку (о
људима). — Здавише се како кучићи.

здаде свр. постане, створи. — Здал га Бог

зćза несвр. в. завркава. — Изр.: Зезају га у
здрав мозак.
зеза се несвр. в. завркава се. -Мангупа
pија, зеза се са|c| стари људи.
зезање с в. завркавање. — Ће пукне од зе
зање.

таквог.

зданије с велелепна зграда, здање. — На

зезне свр. в. завркне. —Зезну ме, не дојде
да ми помогне.

праил зданије. Откуде му толке паре?
здене свp. садене у лисник, у пласт, у
камару и сл. — Едва зденумолисник.

зејтинлика прид. непр. који има жуто
зелену боју, боју сличну зејтину. — Мо
ја мати је имала две боче зејтинлике.

здомаћини се свр. постане домаћин,
почне да води домаћинство. — Здома

зејтинлица ж боца у којој се држи зеј
тин. — Ми смо имали зејтинлицу с
цртке.

ћинил се, има све у кућу.

здраве се несвр. лубе се при поздраву. —
зејтинчбк м дем, и хип. од зејтин. —Купи

Стигли сватови, здраве се с кумови.

малко зејтинчЗк у задругу.

здрма свр. нешто на брзину уради, скле
па. — Ја тој зочас здрма, па сšг, какво е

зејтињав, -а, -о в. зејтинлика. —Учини
пређу у зејтињаво.

токвć, е.
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зејтињив, -а, -о који је прљав од зејтина,
замазан зејтином. — Едва оми зејтињиве
руке.

зјаји несвр. в. зјан.

зеленбц м старија особа детињастог

змијарник м место на коме има много

златас, -та, -то златкаст. — На девера сам
дала пешкир са златасте шаре.

Понашања.

змија.

зелешчица ж поврће. — Идо у градину и
набра малко зеленчицу.

змиче с дем, од змија, змијица. — Убимо

зелешњикав, -а, -о који је зеленкаст,

знâе несвр. зна. — Изр.: Млoгoзнaе, млого

зелене боје.
зељаник м гибаница са зељем. — Баба
суче бвге за зељаник.

змиче на врвину.
и пати. — Знае на таван ораси (каже се
ограниченој особи).

знâе се свр. зна се. —Треба да се знае реду
кућу, да се знае к6 (ј)е стареј.

зељаница ж в. зељаник.
зетŠк м дем. и хип. од зет. — Зет5к ми е

доб5р, ћерка ми не ваља.

знаје

несвр. в. знае.

знаје се свр. в. знае се.

зéтњов, -а, -о који припада зету, који се
односи на зета. — Зетњов капут остал
куд нас.
зима ми, у значењу: хладно ми је. — Мора
да му е зима, код иде само у кошуљке.
зимњи, -а, -о зимски. — Зимњо време, не
излази се искућу.
зимњи свет5 цм мн. зимњи свеци зимска
слава. — Свети Јован је и летњи и зимњи

знановит, -а, -о уман, разборит човек, чо
век који много зна.

зобање сједење зрнастих плодова, кљу
цање.

зóбе несвр. једе зрно по зрно, кљуца. —

Укачил се на туђу црешњу па зббе ли
Зóбе.

Зобење с храњење коња (зобом, овсом).
зове несвр. позива, зове госте на свадбу

светбц.
или славу.

зимовача ж врста крушке.

зимогрбзив, -а, -о јако осетљив на хла

зóрм сила, принуда, страх, невоља. — Од
зóр цркал.

дноћу, зимљив. — Дете ми е зимогрб

зóрзамаш м крајње време, бити ил” не

зиво, зочас наséбне.

бити, безизлаз. — Л5ко е сЗг, ал” код)

зимошњи, -а, -о који се односи на прошлу
зиму, који потиче од прошле, претхо
дне зиме. — Оној зимошњо време ми
донесе белај. — Овој су зимошња дрва.

дóјде збрзаман, ток ћу те питам.

зópле прил. силом, с муком, једва, на си
лу. — Збpле га натераше да се ожени.
зрéје несвр. 1. зри, сазрева. — Почеле цре

зимски свет3ц м мн. зимски свеци зим
ска слава. — Свети Стеван је зимски све

шње да зреју; 2. фиг. почне да стари,
ближи се крај животу. — За старе људе
кажу да пологŠчке зреју.

т3ц.

зине свр. 1. хтео би све да има, да при

зу забавна игра која се игра на тај начин

граби. — Зинула му ала за све; 2. фиг.
роди се. — Изр: Зинул на свет, 3. фиг.
издахне, умре. — Код зинем, ћу ви питам

што један учесник игре стави

како ћете без мен.

зjаи несвр. зија, зврји. — Зјаи му соба, неју

отворену шаку испред мишке, а
другом затвори очи. Иза њега су други
учесници, од којих га један удари по
отворену шаку. Ако онај ко прима

ударац погоди који га је ударио, онда

дал пот кирију.
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тај подмеће инаку под мишку. — Дошли
у наш обор да се играју зу. —
Мушкарчићи се на бдмор играју зу, а
девојчићи шесто небо.

зуб5ц м зубац. — Едбн ми зубоц испал из

зууу (обично поновљено) оном. узвик за
подражавање зујања. — Трмка лети
окол цвет и чуе се: зууу, зууу, зууу...

зулуф м коса пуштена низ образ испред
уха. — Мој деда не волел да носи зулуфи.

зуб5км дем, и хип. од зуб, зубић. — Никал

зуљамив, -а, -о онај који је сиромашан. —
Сређан син ми е зуљамив, мора малко да

гребенци. — Куј ми скршил зуб5ц на
чешаљ“

зулув м в. зулуф

га Помогнем.

му први зубок.

sовши несвр. 1. звони. — Soвни ми десно

уво, на добро е; 2. одзвања. — Чуеш ли
коко sовни буре, празно е; 3. осећа
непријатан бол, титрање у рукама од
јаког удара неким предметом о не
нито. — Удари стојагу у дрво, па ми још
sовне руке.
s3дањ, -ња, -њo 1. који се налази позади,
стражњи. — Леви Sóдањ точак ми нешто
не ваља, мора га попраим. — Предњи
точкови некако пројдоше, ал” s3дњи
никако, 2. последњи. — За едење први, а
за работу Sóдањ. — Изр.: Боље у село
први, него у град sèдњи, 3. најгори,
најлошији, најнижи по рангу. — Несâм
s3дањ у учење, од мéн има и погори и
пöлоши. — Несâм söдањ у село, иза мен
и{x} има пуно.
sŠдња нога ж задња нога (о животињи).
— Заврза прасе за sадњу ногу, да не побе
гнс.

söдњача ж направа од дасака трапеза
стог облика којом се затвара задњи
део запрежних кола. — У бербу грбјзе
пошЗл без sâдњачу, па с морал да се

врне за њу.
sáдњи у изр.: S3дњи и последњи пут му
(давам, казујем, помагам...).

чковима. — Предњишта некако пројдо
Ше, ал' ce S3дЊИШта заглавише.

sáдњо у изр.: Töј му е sŠдњо (праштање,
испуњење последње жеље).
söSпс свр. удари снажно, удари тешко. —
S5sну ме у слабину, па едва издану.
söп узвик којим се означава звук куцања о
неки предмет (чанина, шоља...).
söпГe-sôнге узвик којим се означава
ударање о неки предмет ради његовог

пробијања или разбијања. — Узе чук, и
sЗнге-sЗнге, избуши корито. — И sЗнге
söнге, изразбива тестије.

sопгија ж узенгија. —Тури ноге у Sонгије и
дрш се добро, неће паднеш.

söш-sâн узвик којим се подражава звук
звонцепта.

söп узвик којим се подражава звук оте
гнутог каната.
sáан-sâан узвик којим се подражава звук
великог звона.

Sáдањ, -ња, -њо в. soдањ.

sáдњи, -а, -о в. soдњи.
sáдњо в. soдњо.

s3дњица ж задњица, стражњица. — Кол
кy söдњицу заметнул, едва иде.

Sáше м хип. од Здравко. — Тој сâмо Sáне
мóж дати напраи.

sáДЊИШТа ж задњи део запреге са то

sвезда ж 1. звезда. — Ко (д) те ударим ће
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пребрбиш свć sвćзде на небо, 2. сунце. —
Прицврљила sвезда од небо, па не мć (ж)
се работи.

sвирка несвр. глетка кроз рупицу, пу

sвćздас, -та, -то који је звездаст, који ли

sвиркање с звиркање, глеткање кроз

котину. — Навикал да sвирка у туђ обóp
и тој ти е.
прозор, рупицу. — Цел Дон проводи у
sвиркање крос пенџер.

чи на звезду.
Sвездица ж дем. од sвезда. — Дош5л из
војску з-двć sвездице.
SBćк м звук. — Праил се глув, ал' га
SBćк от пару одал.

sвéкше свр. 1. чујезвук металног новца. —
Sвекну пара, бн се обрну и такој се бда

sвонац м повеће звоно (на овну пре
дводнику), звонац. — SBoнбц не носи
овца, него ов5н.

sвонар м звонар. — Више ниe sвонар у
цркву, променили га.

sвонара ж звонара. — Попраили sвонару.

де:2. удари. — SBекнулгаскамену главу.
sвćр м 1. звер. — Све су sњери опасне, ал”

sвопаров, -а, -о који припада звонару. —
Тó e sвонарово.

курјак најопасан, 2. фиг. опак, зао чо
век. — Бćжи од њег, голćм је sвер.

sвöни несвр. звони. — Навиј сат да sвони у
ПéТ.

Sвеpćње с страховање, плашљивост. —
Досади ми стој њигово sвеpćње. Мора га
вóдим куд бајарицу.

Sвóшко м име. — SBöнко е ретко име у се
лó.

sвóно с звоно. — SBöни SBöно.

sвćри (се) несвр. плаши (ce). — Не šвери
дćцу с тčј приче:

— Не sвери се, тој

ништа не. Ће видиш.

sвöнце с дем, од 56 оно, звонце. — Турили
sвонца на јагњићи.

SBćрка ж 1. звер. -Пази коко идеш, да те
нека sвćрка не уплаши, 2. фиг. човек

sвоњење с звоњење. — Заглуши ме šво

на положају. — Коко постану ћата, по

sврк узвик за подражавање лупе од пада
или ударца. — Узе камен и sврк у главу.

стану SBćрка от коју сви бежć.

sВерски прил. зверски, на зверски начин.
— SBćрски га убили. — Sвćрски се гле
Дају.

SBćцка несвр. звецка (о металном нов
цу). — Код иде Sвćцкају му паре у џеп.
sвецкање с звецкање. — Проби ми уши с
тöj sвецкање. Престани малко.
sВечи несвр. звечи. — Код ударим у празну
б5чву, она sвечи.

њење от сат.

sвркне свр. удари снажно кога по глави,
звекне. — С камен га sвркну у главу и
пушти му крв.

sврц оном. узвик којим се означава
шкрипање (о ципелн). — Обул нове
ципиле, па код иде оно се чуe:SBрц, SBрц,
sврц...
sврца несвр. 1. иде. — Загонетка: Црна врца
по пут sврца (мрави); 2. ходајући
испунита гасове. — Како иде, такој Sвр

sвири несвр. 1. зјапи. — Sвире ти и врата и
Ца.

пенџери. Затој ти и ладно у собу, 2.
неопажено гледа, вири кроз неинто
(рупицу, пукотину...). — Цćл дâн sвири
крос пенџер. — Помокнул тарабу, па
sвири у њин обор.

sврцка несвр. 1. чврка. — Кажи му да ме не
sврцка по главу; 2. непушта гасове. — Не
га срмота од људи, сâмо SBрцка на дупе.

sврцне свр. 1. лагано удари, чвркне. —

sвирка ж отвор (рупица) на дасци, огра
ди кроз коју се гледа. — Напраил sвирку
да види куј) им добди у кућу.
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sврчка ж неумесна шала. — Напраили му
sврчку, па га дом били.

sидину несâм видел.
Sидни, -а, -о зидни. —Sидна ламба.

séбе несвр. зебе, смрзава. — Будала, séбе
на ветар.

sидњак м застирка на зиду више креве

séбне несвр. в. se6e. — Обучи се, да не se

SИsула м надимак. — SИsула е бил нај
марвењак у ов5ј крај.
Sик узв. кажу деца (или се каже деци) кад
се гледају кроз неку рупицу, завесу и сл.
или кад једно прстом пође према
очима другог.
sиља несвр. 1. пеј. буљи. — Чим дојде, бдма
узне књигу и SИља у њу; 2. гледа с
напором, чкиљи. — Турил наочари и пá

бНеш.

sésa несвр. пеј. в. зеза. — Почеше сви да га
sésajу. Мендокриве, па се наљути на њи.
sésa се несвр. пеј. в. зеза се. — Не sésajте се
с мен, ја сам стар човек.
sesáње с пеј. в. зезање. — А излегне, бдма
пóчне sesáње на његов рачун. Затој и не
излази у село.

та. — На дувар турил ћелим, а не sидњак.

sиља.

sésпе свр. пеј. в. зезне. — Sésну га његов нај
sиљав, -а, -о онај који с напором гледа. —

бољ другар.

sésне се свр. пеј. в. зезне се. — Никој му не

Остадеју дете stiљаво, а били ку(д) толки
дóктури и бајарице.

крив, сам се sesнул.

sиљна ж женска особа која слабо види. —
seнгија ж в. soнгија.

Енéју онај Sиљна, па иде куд нас.

sивли несвр. плаче. — Зашто ли sивли, код
га никој не дирал.

sиљча м мушка особа која слабо види. —
Sиљчo, sиљави, ел не видиш куде идеш?

sивт м никотински талог, смола која
настаје у лули при пушењу. — Деда e из
лулу вадил sивт.

sинsуљка ж минђушица. — Турила sин
syљке на уши.

sипа несвр. подскакује. — Н-уме д-игра, па
sид м зид. — Искривил се šид, ће падне.

cáл sitna у бро.

sидбк м дем, од sнд. — Напраил sидак и
мисли да е све готово. А има још да
работи.
sида несвр. зида, прави, гради. — SИда ка
кó умé. — Решили да Sидају кућу.
sидан, -а, -о зидан. — Ми имамо sидану ку
ћу, а они чакмару.
sидање с зидање. — Провел цел век у
sидање туђе куће.

sидар м зидар. — Не моlжј свак да буде

sипање с скакање, одскакање. — СЗг мал

кosипање у место, да не оšćбнемо.
sипка несвр. скакуће. — Sипка како јаре.
sипкање с скакутање, подскакивање. —

Коко ли се не умбре од Sипкање.
sипне свp. скочи. — SИпну ми на колено, да
га друскам,
söља ж зоол. oca. – Изапале га söље, па га
напарасиле.

sóпа несвр. тешко и бучно хода. — Т6 e

SИдар.

он, чуем га коко sôпа.

sидаров, -а, -о који припада зидару. —Т6 e
sопáње с тешко и бучно ходање. — С њи
гóво sопáње избуди сви.

sидарово.

sидарски, -ска, -ско који се односи на зи
дара. — Купил sидарски алат, бће и он да
буде мајстор.

sидина ж велики знд. — У мој живот тoкву

Sóпка несвр. в. sona. — Обул дедини гуме
њаци, па Söпка ли Sóпка по собу.
sопкáње с в. sonaЊе. — Децо, с ваше sоп
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sумба ж зумба, пробојац. — Треба ми не

по вас.

што sумба.

spкала ж пл. т. наочари. — Паде, па разби
spкала.
spкало с око. — Бркнул га у Spкало, па га
оћоравил.

sумба реч без значења у певању. — Док
армоникаш свири, они поју. sумба,
Sумба...

Sppр узв. 1. каже се оном који хоће нешто

Sумба несвр. буши зумбом рупице. — Sум
ба рупице на каиш.

кришом да види, 2. за подражавање

Sумбул м бот, врста баштенског цвећа.

звоњења сата. —Тике сат поче “sppp” и

— Немамо ни sумбул у градинче.

сви ни избуди.

sумбулче с дем, и хип. од syмбул. —
sу в. зу

Откину едно убаво sумбулче и тури га у
вазну да ми мерише у собу.

syyy в. зуyy

sумка ж школица. — Док се јарићи од
марају, ми се играмо sумку.

Sysa м пеј. име које су мештани обли
жњих моравских села дали житељу
села северно и североисточно од Ниша
(Каменица, Горњи и Доњи Матејевац,
...). — Не знам зошто ни Моравци зову
Syse. — Ми смо Syse за Моравци.

syнsäрка ж в. syнsара. — Затвори пенџер,

Sysáн м пеј. в. Sysa. — Sysäни знају само да
работе, казују Моравци.

syнsäров, -а, -о који припада syнsару. —

Sysáна ж пеј. жена која живи у неком селу

Смита ми syнsāpoвo sучање.
sучање с зујање. — Од sучање мује не могу

syнsápa ж зоол. врста велике муве која у
лету јако зуји. — Истерај туј Syнsäру и{з)
собу, не мог од њу да заспим.
да не улазе муве syнsäрке.

северно или

североисточно од Ниша,

да спим.

в. Sysa

sучи несвр. 1. бруји. — Sучи ми у уши, 2.
Sysица м пеј. 1. дете Syse; 2. дем, и хип. од

зуји. — Код) трмке лете, чуе се како sучé;
3. хучи. —Sучи вода кроз буку.

Sysa

И
и узвик (питање). —

И? Кокво е било

Дај ми игличку да извадим трн испрс.

после?

иде напоље несвр. иде да врши нужду. —
Покани дете да иде напоље.

и, брé узв. (разочарење). — И, бре! Што
такој?
ига ж турпија. — Дај ми игу да подбстрим
сикиру.
игица ж дем, и хип, од ига, турпијица. —
Узел игицу да набстри бритвицу.

идење с 1. ходање. — Досади ми идење по
врвине и путиње; 2. одлажење, одлазак.
— Нćма идење у гости.
ижене се свр (мн.) сви се ожене. — Малко
по малко и сви се и женише.

иживује се несвр. иживљава се. — Ако
игличица ж бот. јаглац, јагорчевина,

сам слуга, недам да се иживује над мен.

Primula veris.

игличка ж дем, и хип. од игла, нглица. —

ижљуван, -а, -о изглодан. — Прежувљује
ижљуване коске.
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друго, свиди се једно другоме, заволе
се. — И без наводаџију се избегендисаше
и узеше.

ижљуве свр. 1. изглође. — Дај му и туј

коскудају ижљувć:2. изгризе. — Ижљува
неколко јабуке, па и (x) бcTaи.

избпне се свр. замахне из све снаге. — Кот

избере свр. изабере, одабере. — Н-уме да

се изопнем с овуј тојáгу, па код) те
рузнем по грбину, ће ме запантиш.

избере кокво да носи.

избеси свр. повеша, извеина. — Избесише
изоткаје свр. заврши са ткањем, изатка.

све у село.

— Изоткáше ћелим за две недеље.

изакачиња свр. у више наврата окачи,
извеше што на чивилуку, зиду. — Иза
качињали дрéје на чивилок, па нема куде
шубару да остаим.

избива несвр. 1. извире. — Гле коко избива
вода у кладанац, 2. излази, избија. — Нека
ватра избива из мен, сал се знбим.

избирање с бирање, одабирање. — Нема
избирање, по ред узимај.

изалет прил. из залеfПа,

Сан

залетом,

t#3

затрке. — Изалет прерипи реку.

изамењује свр. замени све. — Гоџа пö

избирџија м онај који много бира, из
бирач, пробирач. — Он је голем избир
џија, кот почне да избира мука да те

клони, кои добимо на свадбу, Изамењу
увати.

вамо за нешто друго какво ни треба.
изáпе свр. изуједа. - Изапаше ме кучићи.
изапе сс свр. замахне из све снаге. — Иза
пе се па ме искобли.

избирџика ж избирачица, пробирачица.
избичи свp. тестером исече балван по
дужини и тако направи техничку
грађу: греде и сл.

изапишња се несвр. снажно замахује.
изблизип прил. из близа, из близине. —
изáпне се свр. в. изопне се.

Подмуклица, несбм се надал да ће ме
изблизин удари.

изара свр. упропасти. — Изараше онолко
брашно и ништа не напраише.

избљуе свр. фиг. створи, положи, да
(новац и сл.). — Припрли га, па е морал
да избљуе големе паре.

изарчи свр. потроши до краја. — Док се
намазала, сву ми помаду изарчила.

изаткаје свр. в. изаткаје.

избљује свр. фиг. в. избљye.

изб5па свр. изудара, истуче. — Увати ме,

избоде се свр. пободе се (говеда). — Из
бóли се волови.

Па ме избопа за ништа.

изб5цка (се) свр. избоцка (се). — Избоцка
га сострнчак по дупенце, па га умири:
— Све се избоцка газćjћи по стрњику.

избубњи свр. изгори брзо бубњајући (о
дрвету). — Избубњаше грањке, а ја се не
огреја.

избáи (се) свр. избави (се), спасе (се). —

избута свр. изгура. — Избуташе ме из ред.

Едва га избаи из апсу, — Ћути, избаи се
од голем порез.

извали се свр. нехвали се. — Извали се,
млóго се извали, па си бтиде.

избарабаре се свр. изједначе се, порав
извaра свр. превари. — Пази се да те не

твају се.

извaра.

избарабари свр. изједначи, поравна. —
Избарабарише тконице, па и (x) оце
коше. — Не може човек свć да изба

рабари.

избегендишу се свр (мн.) нађу једно

извáта свр. фиг. обави полни однос, чин,
сношај. — Не умејал, могšл ју извата у
лојзе.
извата се свр. 1. похвата се. — Изваташе
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изврљување с избацивање. — Могло етој
да се заврши и без изврљување ствари на
пут.

извćје свр. заврши са вејањем. — Извеја сав

изврљује несвр. в. изврља. — Ја и деда

пасуљ.

изврљујемо ђубре и с кошару.

изветрćје свр. изветри, испари, излапи. —
Ти си, мори, изветрела, код) тој не

изврта несвр. 1. окреће, преврће. — Изврта

пáнтиш.

снóпови да се шуше, 2. обара. - Изврта
децу и стари људи; 3. постепено све
врати (многима). — Неће ником да
остане дужан, па е извртал све што е од
њи узел.

извије се свр. извитопери се. — Сирове
дбске оће се извију, ако стоје на слЗн
Це.

извирало с место где извире поток, ре
ка. — Идемо на извирало да видиш колко

изврта се несвр. обара се. — Ај да се из
вртамо.

е Големо.

ИЗВИсип прил. са висине. — Гледа ме не

извртка свр. упреде, препреде две или ви
ше нити у једну. — Извртка стару пређу,
па ћу плетем џемпир за дете.

како извисин.

извод м мустра, узорак. — Имам убави
извpца свр. поцепа. — Куде толко изврца

изводи за ћелими и тканице.

Гáће?

изводи несвр. 1. леже пилиће. — Овај ми
кокошка скоро сваку годин изводи
пилићи; 2. изр.: Изводи бесне глисте
(ради којештарије).

изврчка (се) свр. извуче (се), издене (се)
(о врпци, игли за плетење и сл.). — Куј

ми изврчкал игле? — Изврчкаше ми се
оп5нци.

изврастри свр. окреше гране. — Неко се
укачил на брес па га изврастpил и сâг
немам куде да наврастрим брстину за

изврше свр. заврши вршидбу. — Код из
вршем сво жито на гувно, ћу појдем и по
куће да вршем.

кóзе.

изврéви свр. изговори, искаже. — Мој

извршка свр. омекша и загори суву па
прику на плотни да би је смрвио у јело
или онако као зачин јео уз јело. — Мој
свéкар прво тражи да му извршкају две

унук по неко слово н-уме да изврéви.

изврéви се свр. изразговара се с неким. —
Дојде ми брат, па се убаво изврeвимо.

три

поприке, па тог седа уз остал да

еде.

изврéи свр. в. извреви.

извуди свр. фиг. немилице троши (огрев).

извpćи се свр. в. изврeви се.

— Онолка дрва зачас извудéше крос

извреји свр. в. извреви.
изврéји се свр. в. изврeви се.
изврже (се) свр. извеже (се), повеже (се).
— Бошта, чича и деда брзо изврзаше
снопови: — Кот се лојзе изврже, ће га
прскамо.

изврља несвр. избацује. — Изврља му
ствари по пут, па га истера искућу.
изврљи свр. избаци. — Сву старудију
изврљи на буњиште, да ми више не

комин.

извуза свр. фиг. изудара неког штапом. —
Буди миран да те с овој пручене извузам
по дупенце.
извуза се свр. заврши клизање или
санкање, задовољи се клизањем или

санкањем. — Дон3c смо се извузали као
никад.

извукује се несвр. фиг. извлачи се, из

смита.
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изгасну свp. (мн.) нестану, одумру, и

издава несвр. 1. раздаје. — Све што с имал

зумру, умру. — Ће изгаснемо за леб.
изглаша свр. изгласа. -- Изглашаше новог
кмета у село.
изглоби се свр. извуче се из блата, гли
ба. — Заглоби се у некакво блато, па се

све је издавал, ништа за старосне остаил;
2. бави се издајсиiвом, издаје. - Издавал
партизани на Немци, па га партизани
уватили и стрељали.
издалечи се свр. удаљи се мало, одмакне
се. — Кот се издалечим, побоље видим.

едва изглоби.

изгмáца свр. изгази. — Изгмацамо по неко
каљиште па се свć уљопáмо.
изгњаса свр. истуче, избије, изудара.
Нека мангупáрија га изгњасала.

издарује свр. подели свима дарове. —
Убаво издарува сватови.

-

издебели се свр. удебља се. - Издебелил
се, едва га познâ.

изгњезди се свр. фиг. роди се. — Он се туј

издева несвр. даје, измишља надимке. -

изгњездил, туј ће и да умре.

Више не издева на свакога име.

изгоретина ж опекотина. — Изгоретина
млого боли и тешко зарастује.

издевају се свр. (мн.) отиду некуд,
нестану, изгубе се. — Куде се издеваше

изгостира свр. изгуби вољу (на некога,
нешто). — Изгостирал је он куд мен,

наша деца, не можда најденш ни едно да
те послуша.

нема Више.

издене свр. 1. да надимак. — На сваког је
изгрбави свр. удари снажно некога по ле
ђима и учини га грбавим. — Ударили га
па га изгрбавили.
изгрбави се свр. погрби се од тешког
рада, добије грбу. - Несам се изгрбавил
од) добро, него од) теглéње и ринтање.
изгребе свp. скупи и изнесе што из неког

суда. — Изгреби маз и(з) шерпу.
изгрćбеп, -а, -о изгребан. — Све му руке
изгрéбене.

изгрева несвр. излази, рађа се (о сунцу).
— Лети слонце рано изгрева.

изденул име; 2. извуче (конац из игле
или игле из плетива). — Куј ми издену
ИГЛе?

издењује несвр. в. издева. — Воли да из
дењује имена.
издибин прил. из дубине. — Некако из
дибин вреп. - Вади воду издибин.
издиза несвр. диже, подиже. — Прво да
издизамо греде, па ћемо тог да п(x)
распоредимо.

на њиву кoт слонце почне да изгрејује.

издиса несвр. 1. издише, умире; 2. одише,
испушта ваздух. — Издиса ми sЗдња
гума на точак.

изгриба несвр. сакупља и износи што из
неког суда.- Изгриба тесто из наћви.

издоваља свр. докотрља. — Издоваљал
бурићи, па и (x) остаил на незгодно

изгрејује несвр. в. изгрева. — Стигнемо

мéсто.

изгубен, -а, -о ван себе, дезоријентисан,
сметен, збуњен.- Изгубен, ништа не
разазнава. — Изр: Изгубен случај.

издбђе свр. издолази. — Издођоше бели

издбпс свр. фиг. издахне, умре. — Млого се
мучил, сдва издону, Бог да му душу

издокара свр. дотера што (у више

СВСТ Гости.

наврата). — Издокарамо дрва за зиму.
прóсти.

издā свр. 1. разда. — Све издал, ништа за
сéб не оставил; 2. ода. — Издал, па га

убили.

издолек прил. из даљине, из далека. —
Питај га издолек, па ће чуеш све што
ćћеш да знаш.
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издолечи се свр. одмакне се, удаљи се. —
Издолечи се, па ме удари стојагу преко
грбину.

издобде свр. издoлaзе, дођу сви. — На
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изебе се свр. фиг. превари се, нанесе себи
зло. — Изеба се, па уведо глобу у кућу.

изедаппут прил. одједном, одједанпут.
— Овој дрво могу да пресечем изедан
пут.

свадбу му издоодили сви гости.

издочекује свр, дочека у више наврата.

изеде свр. 1. поједе. — Све изедоше, ништа

– Köлко сам ја гости издочекувала, затој

не остаише; 2. уједе, угризе. — Пази да те
куче не изеде, 3. изуједа. — Изедоше ме
бује и татабићи.

ми и коса обелела.

издркан, -a, -o 1. лош у моралном смислу,
неморалан. — Издркан човек, немај
послу с њег; 2. покварен, упропашћен. —
Не ми врнул ново, него све издркано.

изедно прил. од једног комада (у вези са
прављењем нечега, шивењем и сл.). —Тбј
ће изедно да напраимо.

издруска (се) свр. 1. изљуља (се). — Седо

изида несвр. 1. изједа, нагриза. — Влага
изида и близницу, 2. троши (мало по

на дедино колено, па ме бн смерак
издруска;
Издруска се на дедино
колено; 2. нетресе (се) при вожњи. —
По ов5ј пут издруска и душу у кола, —
Издруска се возéjћи се на колесар.

изистин прил. истински, стварно. —

издубен, -а, -о издубљен. —Ја му дадомазну
доску, бн ми врта издубену.

изишка свр. 1. узвикивањем "нит" истера
кокошке. — Изишкај кокошке да не
чобрљају по цвеће; 2. фиг. отера из
куће. — Башта ме изишка искућу, не даде

издува свр. фиг. испије, попије. — Код
издува балон? — Седе и зачас издува по
лóку.
издува, се свр. 1. распадне се, иструли. —
Издуваше ми се убаве дуње и јабуке; 2.
одљути се, смири се. — Код видиш да е
љут, пушти га да се издува.

мало). — Ситница изида крупницу.

Изистин се бију.

МИ НИШТа.

изјада се свр. исплаче се јецајући. — Пу
шти га, нек се изјада, ће му локне.

изјадује се свр, в. изјада се. — Дош5л куд
матер да се изјадује.
изложе свр. излаже. — Не веруј му, ће те

издудња свр. прође, прохуји, истутњи. —
Туримо лисковињу у кубе и силина зач5c
издудња крос ћунци.
издудња се свр. прође, прохуји испо
љавајући се јако, у пуној снази, вели
ким интензитетом. — НоћS{c} се ветар
издудњал као никад до сšг.
издује се свр. надује се. —Издумо се од

изл3же.

изласка свр. гланцањем учини инто све
плијим, блиставим, сјајним. — Очистил
ципиле од блато, јб(ш) сâмо да и{x}
излоска.

изл3цка се свp. иштуца се. — Уватило га
нешто да се изл3цка. — Ел се излоцка?

излазење с излажење. — Олади се соба с

едење.

тој излазење и улазење.

изђéбра свр. истуче. — Заслужиле да га

излази несвр. 1. цури. — Док се каца не

изђéбрам и мора га изђебрам.

задује, вода мора да излази; 2. издиже се

се. — Заслужил да се изђебра и треба се
изђéбра.

и почне да се прелива из суда (о млеку
које се кува). — Несâм пазила и млеко
почело да ми излази исшерпу.

изебе свр. фиг. превари, обмане. — Изеба

излати се несвр. истрчава се, предузима

изђебра се свр. добије батине, истуче

нешто што не може. — Само се излати,

га, не врну му паре.
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а за ништа не.

изљускате овај грашак, мć (ж) се играте,
— Отомо да беремо пасуљ, код оно, он се
сóв изљускал, 2. учини (се) да нешто

излегнс (се) свр. 1. изађе (се). — Не мож
гол да излегне ис кућу, мора се обуче;
Ако се излегне ис кућу, нема више
вртање; 2. излеже се (о пилићима). —
Квачка излегла пилићи, па и (x) води по
обор, — Излегли се први пилићи.

испуца по површини и сtiaдне. —
Изљуска ми убаву шерпу, — Паде ми
шуле па се изљуска.

измбкне свр. оде напред, оде даље него
неко други. - Измбкоше ми, па и (x) едва

излегување с 1. излежавање. — Куд газду
нема излегување, него дебела работа; 2.
излажење. — Каљаво е, нема излегување
у поље.
излегује се несвр. излежава се. — Изр.:
Излегује се како куче на паздер.

стиго. — Ако ти измбкну, не мож их)
после стигнеш.

измакне се свр. избегне да ради. — Код)
треба да се еде бн се примЗкне, а ко|Д)
треба да се работи он се измЗкне.

излечи (се). —

измбсти свр. обоји пређу. — Код измости
овóлку пређу?

Излекувал га деда Кита Првулов, —
Излекувал се пијејђи травке.

Измае се свр. задржи се негде мало дуже.

излекује (се)

свр.

— Измај се малко по лојзе, док напраим
излеми свр. излепи (о гуменој обући). —
Ко{д) дојде недеља на сви ћу излемим

нешто за обед.

измаже свр. 1. поједе нешто умакањем

оп5нци. — Ел излеми Чижме?

хлеба. —Узни леб, па измажи све тој што
излипче свр. поцрка, полипине. — Коко

е остало у тањир, 2. упрља, замаже. - Не

шке ми излипцаше.

Иди по блато да не измажеш ципиле.

излита се несвр. в. излати се.
излбмен, -а, -о изломљен. — Изр: Изломе

измáже се свр. упрља се, замаже се. — Не
Иди по блато да се не измажеш. —

Измазал се едéjћи пасуљ.

на погача се не мо (ж) састаи.
излоћка свр. испере, пропере (о зубу). —
Узни ракију па излоћкај зуб да те не
боли.

измазни свр. углача. — Узел срчу да из
мазни то јаче за бату.

Измаје се свр. в. измае се.

излувтира (се) свр. проветри (се). —
Прејдите у другу собу да овуј излув
тирамо. — Задучина, отвори пенџер да

измањује свр. остави, прекине сара
дничке односе. — Измањувала га деца, па
остал сâм.

се малко излувтира.

измаршира свр. у љутњи некоме више
излупен,-а, - о изљуштен. — Нема зуби па
eде излупене јабуке.

пута узвикне "марш". — Измаршира га,
па га и истера искућу.

излупи свр. 1. изљунити, скине кору или

измацишња несвр. измиче, одмиче. — Из
мацињај, ја ћу те стигнем.

љуску. — Ајд излупи неку јабучку за дете.
— Н-уме да излупи перашку; 2. одвије,
скине спољни омотач (комунину, љу
ску, кору и сл.) с плода кукуруза, пасу
ља, ораха и сл. - Збpáмо се и зачас из
лупимо момурзу. — Мати излупи зелен
пасуљ па га тури у грне да се вари. —
Мóра да излупим ораси за торту.

измациња се несвр. фиг. избегава да
ради. — Измациња се од работу.
измеђусеб прил. међу собом. — Између
сéб се споречкали.

измери свр. фиг. истуче, удари (нечим).

изљуска (се) свр. 1. outвори (се) љуска да
зрно само и спадне. — Децо, код
- | 14. -

— Код узнем овај остан, па ка (д) те
измерим по грбину, ће ме пантиш док си
жfiВ.

Речник села Каменице код Ниша
измести свр. ничаини. — Падал от сливу,
па изместил и руке и ноге.
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љил главу крос пенџер.

измушта свр. превари, на магарчи,
изместо прил. с места, не залећући се,
без затрчавања. — Изместо прерипил

насамари. — Измyнтáше ме, па ми све
узеше.

ćНДек.

измушљика свр. ситно избуши. — Мољ
изметлија м слуга, служитељ, чистач. —

, цими измушљикали ћелим.

Несом ја ничи изметлија.

изнабије свр. 1. набије један за другим (о
изметри свр. 1. сложи у кубне метре
(обично дрва). — Изметрише дрва, па

коцу). — Кад изнабише колци уз гиже,
седоше да се одмбре; 2. употребљава се

и (Х) продадоше, 2. фиг. жесто ко

изудара. - Изметрише га, па бстану

у псовци.

изнаваља свр. редом докотрља. — Из

шантртав.

Наваљал б5лвани до сâм sид.

измислен, -а, -о измишљен. — То е изми

изнаврља свр. набаца. — Изнаврља сву

слено као за мćн.

старудију на таван.

измица несвр. 1. измиче, помера од о
изнадева свр. изнађе и да (о надимку). —
дређеног места. — Измица столицу од
Изнадевал име на сву децу.
остал, 2. склања. — Што му измицаш

паницу код видиш да још едé; 3. одмиче,
удаљава се. — Измицај, ми ће те

изнадује свр. надува редом, све до
једнога. — Изнадува сви балони, па и (x)
даде на децу да се играју.

стигнемо.

измица се несвр. 1. измиче се. — Ја се
измицам, а он се примица; 2. фиг.
избегава. — Кад) треба се еде, бн се
примица, а ка (д) треба се работи, он се

изнадује се свр. 1. надује се. — Изнадули
смо се од едење; 2. проведе време
надајући се. - Изнадува се да ће дојдеш, а
ти не дојде.

измица.

изнајде свр. изнађе. — Изнајдоше му неку
измишљава несвр. измишља. — Не тој
такој било, он тој само измишљава.

ману, па ни бећар оста нежењет.
изнакачиња свр. у више наврата нешто
попне и остави. — Све што му не требало

измишљује несвр. в. измишљава.

изнакачињал на таван.

измбча се свр. измокри се, уринира. —
Измочáл се поза кућу, а не у нужник.

изнакачиња се свр. попне се у више на
врата. — Изнакачињаше се деца у кола,

измрђује несвр. избегава, изврдава. —
Стареј син воли да работи, а млађеј ми
измрђује.

ćће да се возе.

изналепи свр. налепи, налепи све што је
имао да налепи. — Изналепил неке слике

измре свр. изумре, поумире. — Нека куга

по дувари, дате Бог сачува од њи.

уватила, па измре пола селб.

изнабди несвр. проналази, измишља, из
измрждеља свр. играјући се изгњави. —
налази. — Куде ли изнабди теј смешке?

Узе деда унуче, па га измрждеља.- Дајда

изнабди се несвр. находа се. — Цел дан

га и ја малко измрждељам.

coм oдил, па сам се изнаодил.

измува свр. 1. истуче. — Измува га сос
нóге, на га остаи; 2. испретура. — Коквć
ли етражил по ковчег, па ми измувал све
дреје?

изнапраља свр. направи, све направи

измуљи свр. промоли, извири. — Изму

изнапраља се свр. изгради се. — Из

што је имао да направи. —Тој сам све ја
изнапраљал.
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напраљаше се викендице на Чегар.

изостањује несвр. изостаје, не долази. —

изнатура свр. више предмета стави је

Његов син изостањује од чкољу.

дан за другим. — Изнатурал шишићи на
поличку, нема куде да турим чашке.

изóстри свр. изоштри, наоштри. — Обр

изненаде прил. изненада. — Изненаде ме
сос камен удари по главу.

изотиде свр. оде један за другим. — Изо
тидоше му сви искућу, он бста сам.
избтне се свр. 1. отме се, побегне из руку.
— Изотело му се теле, па побегло, 2.

изново прил. поново, опет, наново. —

Распарала џемпир, па почела изново да
„…

тај ми точило да избстрим ножеви.

Гá ПЛСТС.

исклизне, испадне из руке. — Изотне ми
се јајце и разби се, 3. фиг. несмотрено
каже, изусти. - Изотело му се, не тел да

износи свр. постане неупотребљив од

дугог ношења. — Износил дрéје па му

каже.

окрaтеле.

износи се свр. нешто кришом нестаје. —

изработи се свр. исцрпе се од рада, из

Ис кућу се нешто износи, а никој не види.

немогне од рада. — У младе године се
изработил, па саг не може.

изóбе свр. зобањем поједе, поједе зрно
по зрно, искљуца. — Узб малко грбјзе, па

изравња свр. 1. учини равним, поравна. —

га изобá.

Изравњаше друм с ваљак, 2. изједначи. —
У свć изравњал синови.

изобукује свр. пооблачи. — Не можда
и(х) изобукујеш колко и (x) Има.

изради свр. фиг. превари, обмане. — Из

изобуче свр. в. изобукује.
избди се свр. исхода се. — Изоди се по

Израни свр. исхрани, прехрани. — Млбго

путиње. – Избди се малко, да ти се леб
приеде.

деца, не мог и (x) израним, ће ми уши
поеду.

изодноси свр. више пута однесе (да
рове). – Изодноси му онолки поклони,
уместо за себ да сам куповал.

изрбан, - а, - о похабан (о обући). — Овеј

изодовуд прил. са ове стране, одавде. —
Прóјди изодовуд.

Мóра д-иде ббс, код је изрбал попке, —
Изрбале ми се сандале одоздол.

изодонуд прил. отуда, с оне стране. —

изрéбри свр. истуче, удари нечим. — Код

радише ме, несšм се од њи надал.

изрбане ципиле треба се пенчетирају.

изрба (се) свр. исхаба (се) (о обући). —

га изребрим с ов5ј колоц, нећ се сети да
крадне више.

Изодонуд нешто иде. Види какво е.
избка свр. изгрди, извиче. — Изокал по
њег, па га смирил.

изрезили (се)

свр.

осрамоти (ce),

изóка се свр. издере се, изгалами се. —
Koкво му би, па се изока на мен?

обрука (се). —Ћу га изрезилим прет сЗв
свет, — Скараше се за ништа, сал се прет
свет изрезилише.

изокол прил. около. — Појдоше изокол и
најдоше се иза њи.

изрекне се свр. каже нешто несмотре
но. — Изреко се, ал' ми тој не узеше за
зло.

изокује се несвр. издире се. — Изокује се
ко биров.

изрине свр. 1. избаци ђубре вилом или
лопатом. — Неси добро изринул
кошару; 2. фиг. издува секрет из носа. —
Изрини нос, да ти цинца не виси!

избран, -а, -о пооран. — Све њиве избране,
сâмо моја не.
изостаља несвр. изоставља. — Немој га
изостаљате, и он нек појде у рат.

изрипа
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иsида (се) свр. изида (се), сазида (се). —

Иsидаше голему кућу без мајстори, —

затвори.

Иsидаше се млоге куће у Панталéј, кода

изришне свр. искочи. — Изрипнулискола.

ћемо ми?

изрипује несвр. излази нагло, у скоку,
нскаче. — Учим се да изрипујем иско

иsирује несвр. провирује, навирује. —
Иsирује на пенџер да види куј бка.

Лa.

иsрне свр. помоли се од некуда, провири,
изрка (се) свр. 1. храчући (се) избаци
секрет из грла, испљује (се). — Едва
изрка шљам из гушу, — Боли ме гуша, па

не мог се изркам; 2. дувањем (се) избаци
секрет из носа. — Изркај цинцу! — Не
шмрцај, него се изркај.

изркне се свр. 1. испљује се. — Нешто ми
стануло у гушу, па се едва изркну, 2.
издува се секрет из носа. — Видиш да ти
е нóс пун, изркни се!

појави се за кратко. — Иspнулко миш ис
трице.

иsрта несвр. провирује, вири, помаља се.
— Не иsртај, видим те куде си.

иsумба свр. направи ситне рупице про
бојцем, зумбом. — Остало још каичићи
да иsумбам.

икиндија ж време пре заласка сунца,
касно поподне. — Дојди за икиндију,
немој да ставињаш.

изркује (се) несвр. храчући (се) избацује
слуз из грла. — Кашље, а ништа не
изркује, — Цел дон се изркује, коквć ли
изркује.

иљав, -a, -o 1. непоуздана, превртљива

изрмба свр. уради што (с напором, те

треба. - Иљав, иљав, па нема куде; 2.
увијен (о стаблу, грани). — Од иљаво
дрво не мож даске да праиш.

особа, особа у коју се нема поверења. —

Сви Иљави, нема ни едан човек како

шкоћама), одради. — И ов5ј дЗн дебело
изрмбамо.

иљча м пеј, веома лош човек. — Иљчо,

изрове (се) свр. исплаче (се). — Изроваше
жене за њег, па се умирише; — Не дирај
га, пушти га да се изровé.

иљави, када ће се опаметиш?

имањце с дем, и хип, од имање, мало и
мање. — Имам си нешто од имањце, па

изруби свр. засече, сруби. — Изрубимо два

некако крпељам.

цéра до сам земљу.

име с 1. имењак. — Име, коко си?- Како си
изруза свр. истуче, изудара. — Изруза га,

име?;2. надимак. — Изденулму име, па га
деца називају.

те се умири.

изрунsа се свр. исплаче се. — Ће рунsa,
рунsа, па ће се изрунsа.

изрчка свр. извади, ишчепрка, изгура,

иментује свр. именује, каже, искаже чије
име. - Прикривају га, неће га иментују.
инатлáк м пркос, тврдоглавост. — С

истера. — Изрчка блoвче испот кревет.

изубива свр. изубија, изудара. — Изуби
вал ју па ју ребра покршил.

изувија свр. фиг. заобилази, иде около.
Штö не каже одма, што га изувија.

изутру прил. изјутра, сутра ујутру.
Изу груће идемо у Комрен на копање.

инотлéк се ништа не постиза.

инат м пркос. — Изр: Од инат нема погор
занат. — Тера инат (пркоси, инати се). —
У инат (из пркоса, из каприца). - Зајнат
(за инат).
инатење с инаћење. — Инатење му улегло
у крв, без његне можда живи.
инатлЗк м в. инотлок.

иséбне свр. изебе. - Иséбомо чекајћи га.
Иséбли чекајћи воз.

инатлија м особа која пркоси. — Родил се
— 1.17 -
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инатлија, инатлија ће и остане.

искáка несвр. излази. — Искакајте и (з) cóбу
да истерам мушице.

иновица ж ситан златан новчић служи
као накит. — На материну огрлицу на
средин бил голем дукат, а окол њег
мамудије и иновице.

искани дете свр. понуди мало дете да

иновичка ж дем. од иновица. — Од ино
вичке сам си напраила менђушке.

искањување с непрестано нуђење. —

врши нужду. — Искани дете, па иди у
Гóсти.

Засрамел се од искањување, па гладан
дош5л дом.

интересување с интересовање. — Нема
интересување од чкољу, ништа од њег
нема да будне.
инџик м појасу коме се чувановац. — Спи
сос врзан инџик.

иншпектор м инспектор. — Дош5л ин
шпектор из град да прегледа подрум.

искањује несвр. нуди непрестано, нуди
некога нападно. — Не искањуј толко
гóсти и онакој ће све да поеду и попију.
искара свр. 1. истера, отера. — Досадили
Бóгу, па га искараше ис кућу; 2. одвезе,
извезе (о ђубрету). — Искарамо ђубре на
њиву.

иншпекција ж инспекција. — Излегла ин
искарување с 1. истеривање. — Толко

шпекција да процени штету.

биéње и искарување искућу, и пá живе.
Já тöј не би могбл; 2. одвожење, извоже
ње (о ђубрету). — Искарување ђубре ме

исáби се свр. побаци. — Исабила се овца.
исећа се несвр. измишља, изналази, ис

Млóго коштало.

тражује. — Не мож му угодиш, сал се
исéћа.

исеца свр. фиг. изгрди, прекори, изудара.
– Ће се попраи код га исецам едан дан. —
Изр: Ћу га исецам како свиња торбу
(жестоко изудара).

искарује несвр. 1. истерује, тера. — Ис
карује ме из рођену кућу; 2. одвози,
извози. — Башта и деда искарују ђубре на
њиву.

искатрапоше се свр. пеј. изврши нужду.
— Улéгал у алé да се искатранбше.

исече свр. 1. насече, нацепа (дрва). — Исе
чи још малко дрва, ће ни требају; 2.
подреже. — Дај да ти исечем нокти.

искачи свр. окачи, извеша што на чиви

исипе свр. испразни, изручи. — Исипи ра
кију из балон.

искеца свр. 1. обави полни акт, сношај, 2.
пеј. понизи, омаловажи, превари. - Изр.:

луку, зиду. — Искачи вешаљке у бориче.

Искеца га, па га поеба.

исипује несвр. празни, изручује. — Исипује
искеца се свр. обави се полни акт, сно
шај. — Отидоше у плевњу да се искецају.

балон у буре.
исиса свр. иснине. — Док помузо едну козу,
јарићи исисаше другу.

искиџија м слуга. — Ничии искиџија не
c5м.

исица несвр. исеца. — Исица га право по
ивицу.
искЗбли свр. изгрбави од тешког удара. —
Коко га удари, токој га искобли. — Код ме
удари, искоблиме.

искљоштен,-а, - о спљоштен, улубљен. —
Ов5ј ти е плек искљоштен, мора га
испраљаш.

искљошти (се) свр. спљошти (се), улу
би (се). — Наљути се, па искљошти
конsepву, — Искљоштише ми се ципиле,
па ме убивају.

искЗбли се свр. изгрбави се од рада. —
Искобли се работејђи.
иска несвр. тражи. — Иска леб.

искоколи свр. исколачи очи. — Заштркну
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испердаши свр. фиг. нишамара, избије. —
Испердашити њег с остан по дупе, па ће
слуша.

испестује свр одгаји, однегује. — Иде му
од руку да све испестује.

мата леб и погачу.

искорубави се свр. искриви се, искриви се
попут коре дрвета. — Зашто ли се
искорубавиле онеј доске?

исплакиња несвр. испире. — Исплакиња
буре.

испљеска свр. изудара. — Испљескали га,

искочи свр. 1. изађе. — Искочил у обор да

па завија.

истера туђе кокошке; 2. оде, отиде. —
Искочи зоч3c до задругу па ми купи сол.

испљиска свр. пљускајући избаци неку

искрадне се свр. неопажено изађе,

течност из суда. — Испљискали воду из
леђен.

потајно изађе, искраде се. — Кот се
искрадне никој га не види.

испљувује несвр. испљувава. — Млого е

искрши (ce) свр. поломи (се), изломи (ce).
— Дуну ветар, па искрши све сливе у

исповади свр. извади све редом, ништа

бóлан, испљувује крв.
обор, — Искрши се грања и ја падо од

не остави. — Исповади колци, па тури
други.

opá.

искубе свp. ишчупа. — Искубо си кôсу док

исповес м исповест. — Отишал на испо

се очешља.

вес кут попа.

искуЖља се свр. исклизне, изотме се (из

исповије свр. пружи, даје, извади новац.

руке), испадне. - Држи цегер да ти се не

— Испови иљадарку па даде на свира

искужља.

чи.

искупдрише се свр. пропадне, онемоћа.

исповрже свр. набрзину повеже, извеже

— Искундрисал се па е два душу носи.
(о сноповима пшенице и сл.). — Мужи
исповрзаше снопови и зденуше и (x) у
крстине.

искуса свр. поједе кашиком све што му је
сипано, покуса. — Искусаше све и (з)
шерпу, ништа не остаише.
ислЗзи свр. излије сузе. — Очи ми ислазеше
Док ошушимо шушенице.

-

исповрља свр. побаца, избаца. — Све
ствари исповрља напоље.

исповрне свр. замахне. — Исповрну
исмејује несвр. исмејава, исмева. — Не

кривак, па ме, на правде Бога, удари у
грбину.

исмејуј никог, може тебе погоре да
снајде.
исп5шка се свр. испусти гасове из себе. —
Оде у страну да се исп5шка.

испозакачи свр. редом једно за другим

испасе свр. попасе траву, детелину,

испокáчи свр. редом једно за другим све

пшеницу и сл. — Отишле краве у Кöстину
пченицу и испасле едЗн крај.

Све (АКа! Чи.

подигне и остави.

испокута свр. посакрива. — Све живо ис

испатрави свр. учини да буде шепав,
трапав, онеспособи, осакати. — Куј ли
га испатрави да ми е да знам?

покутал, ништа не мог да најдем.

исполак прил. лагано, полако. — Почнеш
исполак, па после убрзаш.

испашњачи свр. удари некога јако у сто
мак. — Удари ме у мешину па ме испа
ШЊalЧИ.

исполица ж наполица. — Дал све њиве на
исполицу, па сЗг ужива.
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исполџија м наполичар. — Боље братово
да работим него да будем исполџија.

ти очи дабогда (клетва).

испоново прил. поново, исiiочетка, из

испуди свр. истера. — Испудише га иску
ћу.

нова. — Момурза не никла, мора
испоново да ју садимо.

испуста несвр. 1. цури (о течности). —
Испуста воду; 2. — Изр.: Испуста душу
(умире).

исправен, -а, -о исправљен. — Исправена
међа на лојзе између нас и деда Раку.

испушти свр. 1. пусти да отече (о те
чности). — Испуштил вино из буре. — Ис
пуштил расолницу искацy; 2. — Изр.:
Испуштил децу (занемарио). — Испу
штил дизгин (испустио ауторитет). —
Испуштил душу (умре). — Испуштил
прилику да... (нешто важно уради као
нimp: купи, прода, види, буде на важном
месту, да се ожени и сл.).

испраен, -а, -о в. исправен. — Испраена
грешка у катастар.

испраи свр. исправи. — Несâм испраил сви
јексери.

испраља несвр. исправља. — Испраља
слогови.

испраљап,-а, - о исправљан. — Испраљане
истбњи свр. истањи, учини нешто тан

међе на њиву.

ким. — Истбњи ми дражаље на матиче.

испрати свр. пошаље. — Испрати на
истегљи свр. 1. извуче. — У Бреничку рćку

војника пакет.

волови едва истегљише кола. — Буди
миран да ти не истегљим уши, 2. фиг.
омршави, смршави. — Изр.: Истегљил
уши. — Истегљил шију, 3. фиг. умре. —

испраћа (се) несвр. инаље (се). — Сплек
музику испраћају сина у војску. —
Испраћа пакет, — Сви су весели, испраћа
се војник.

испрво прил. на почетку, у прво време. —

Истегљил папци.

истегљи се свр. продужи се. — Истегљиле

Испрво се отеза, па после појде.

ми се чашире.

испрди свр. фиг. истера (о зубима). — Ис
прдела му баба зуби (каже се у шали

истика се свр. фиг. поумире. — Истикаше
му се деца.

малој деци кад мењају млечне зубе).
истин ж истина. — Петар истин врéи, не

испреза несвр. испреже. — Док башта ис
преза волови, ја одврзујем кола са (c)
сено.

лöже.

истиш прил. заиста. — Не лажем, истин је
дош5л.

испреsćбне свр. много озебне. — Испре
séбли на студеницу.

испрескака свр. фиг. изгрди, излије љу
тњу. — Ћу га испрескакам едан дан, па

истица несвр. истиче, цури. — Несâм ви
дел да ми вино истица из буре.

истишти се свр. изгуби се тврдоћа под
нечим покривеним (хлеб, печење и сл.).

ће се пуши.

— Уви леб у месâљ да се истишти.

испрли свр. опрљи што (на жару, ва
три). — Код искубу кокошку, жене ју

исткаје свр. изатка. — Исткала сам за за
прези и пешкири, ћу почнем да ткајем

испрле над огањ.

ћелим.

испроваља свр. избуши на много места.

истоварување с истоваривање. — Ћу б

— Испроваљаше му пресеци, па му

кнем Доцка да ми помогне у истовару
вање цреп и с кола.
истоготка ж вршњакиња. — Милева и

источише жито.

испрсне свр. искочи, испадне. - Испрсле
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Пćрса су истоготке, у едну су се воду

крстиле.
истогоци м (мн.) вршњаци. — Младен и
Вćлко су истогоци.
истопи свр. 1. поједе неко јело умачући
хлеб у њега. — Полбк, полок, па истопимо
свć испаницу, 2. раствори у течности.

— Узни плави камен па га истопи, а ја ћу

433

фиг. онеспособи јаким ударом по стра
жњици. — Ударише га с колоц, па га ис
тртише.

истрти

сс

свр. 1. онеспособи се незго

дним падом на стражњицу или напор
ним радом. — Падал па се истртил. —
Истртил се од работу; 2. истури се
стражњица. — Истртила се, неју срмота
од људи.

за тој време да разбием киреч.

истpупи свр. исече дрва на трупце. — Ко
истопрв прил. поново, отпочетка. — Све

да иструписте онолка дрва?

мора истопрв да се уработи.

иструсе свp. све стресе. — Неси добро
источи свр. на тоцилу наоштри неку
алатку. — Обртај ми точило да источим
ножеви и сикиру.

иструсал сливу.
истува свр. проњушка, пронађе тумара
јући. —Тува, тува, па истува.

истражује несвр. извољева. — Не мог му
иступен, -а, -о затупљен, отупљен. —

угoдим, све нешто истражује.

Матика ми иступена, мора да ју наб

истpви свp. све проспе. — Док отиде до

стрим.

воденицу, свć жито ће истрви.

истpćсе се свр. фиг. изненада се појави. —
Откуде се истресе, па ме уплаши?

истриса несвр. истреса. — Истриса снег

истуца свр. измрви, иснтни туцањем
нешто у авану или чутури. — Моја мати
два венца поприку истуца у чутуру.
истучка свр. обавионанију.

от копоран.

истучкан, -а, -о фиг. и пеј, ћакнут. — Ис
истриса се несвр. 1. искаљује бес на не
кога. — Блашко е миран, па се сви на њег
истрисају; 2. фиг. устаје из кревета. —

исћорави (се) свр. ослепи, изгуби вид. —

Ајде, истрисај се искревет, чекају те

Бркнул му у око, па га исћоравил; —
Шошкан, куде ли се исћорави.

тучкан, истучкан, па нема куде.

људи.

исћушка свр. изгура, истера. — Исhуш
истpишче с последње дете у мајке која

кáше ме из ред.

има много деце. — Истришче се највише

исуче свр. развуче оклагијом тесто у

Böли.

кору. — Зочбс исуче бвге и напраи гиба

истроша се свр. фиг. исприча свашта,

ницу.

избаљезга. — Истpoпа се, истропа, па си
исциври свр. ослаби, смрша. — Исциврил,
од њег сâмо уши остануле.

öде.

истрбска свр. изразбија, поразбија. —

иха (и- ха) узв. - Иха, куј зна кода е тој

Опи се, па истроска сви тањири.

било? Тој никој не панти.

истроши свр. окруни, скине зрно са кли
па кукуруза. — Узо трошаљку исШоље

ицовти свр. процвета, расцвета, исцве
та. — Ицовтеле ми сливе, само слана да

рови и брзо истроши момурзу.

и(х) не увати.

истрси свр. искрчи. — Истpсили старо

ицЗкли свр. исколачи, широко отвори
очи. — Код иш5кли с онеј очи, стра да те
увати.

лојзе, па засадили ново.
истрти свр. 1. истури стражњицу. — Ис
тртил дупе, не мож) се пројде од њег; 2.

ицело прил. од целог комада, у целом
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комаду. — Тој мора ицело да иде. - То е
ицело напраено.

ичука свр. 1. истресе. — Узни тојагу па
и чукај ћелим, 2. омлати. — Чича и башта
узóше набадине и ичукаше пасуљ, 3.
избије нешто ударцем. — Ичукал му
зуби; 4. ућутка, умири некога, изудара.
— Ћу му и чукам рôгови, па ће ме панти
док је жив.

ИЦепен, -а, -о подеран, поцепан, похабан.

— Носи ицепене дреје. — Иде у ицепени
опонци.

ицепи свр. 1. нацепа, насече. — Ицепи неко
дрво за јутре; 2. подере, похаба. —
Ицепил оп5нци, па сЗг иде бос, 3 много

нзуједа, растргне. — Мое куче, млого
опасно, ка (д) те увати, ће те и цепи.

ичуручи се свр. дотраје, онемоћа, изне
могне, од болести физички пропадне. —
Ичуручил се, од његнема кокво више да
тражиш.

ицери се свр. нацери се, искези се. — Ице
pил се како варена глава.

иџака свр. измоли. — Едва нџака да ми вр
не паре.

ициври свр.
цивр
р в. исциври.

ицреви свр. пробурази, проспе дроб не
ишаран, -рна, -рно дарежљив, издашан. —

коме. — Ударил га па га и цревил.

Изр.: Млого е ишаран (каже се за инкр
тицу).

ицрцају свр (мн.) поцркају. — Од бес
ицрцáше.

ич прил. 1. ништа, нимало. - Без ич ме

ишвирка свр. пеј. испије све, ништа не

остаили. — Сви добили а ја Ич,2. уопште.

остави (о алкохолу). — Ишвиркал раки
ју, па преш5л на вино.

— Ич немој да се надаш. — Ич се не
секирам.
ичáчка свр. ишчачка, изнађе, пронађе. —
Ћу ичáчкам ја тој и тог ћу на сви да
отворим очи.

ишкемби свр. в. инцреви. — Не задевај се,
код) те ударим, ћу те ишкембим.

ишутира свр. 1. избаци. — Ишутираше га
öдом; 2. истуче, изудара ногама. —
Крвнички га ишутира, па га остаи да

ичамри свр. ископни, ослаби, ослаби и
физички и психички, излапи. — Ича
мрел, па не зна кокво вреи.

лежи.

ишуши 1. свр. исуши. — Едва ишушимо шу
ичáчка свр. в. иночка.

шенице; 2. изр.: Ишуши од биéње (лоцне
прође, рђаво се проведе).

ичáши свp. ишчаши. — Падал па и чашил
нóгу.

ишуши се свр. фиг. омршави. — Од нееде

ичéпи свр. изломи, искрини, поломи гран
чице са биљке (дрвета). — Куј ми ичепи

ње се ишуши. Ако овакој настаи, ће
умре.

вилдан?

свр. 1. фиг. изопачи се, постане
лоши. — Изр: Ичепила се деца. — Ичепила
се младиња. - Ичепил се свет, 2. искриви
се. — Ичепила му се уста од лагање.

ишчури свр. оде, нестане са димом. —

ичéпи се

Турише цигаре у пикслу, а оне чурише,
чурише, док не ишчурише.

ишчурка свр. пеј. испретура (по нечем),

ичобрља свр. ишчепрка. — Затвори гр

промеина. - Ишчурка по мој ковчег,
ишчурка, па га остали.

динче да га кокошке не и чобрљају.
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јабукар м 1. бoт. врста парадајза. —

jáкочак, -чка, -чко довољно јак. — Бошко е

Јабукар петлиџан се исплати да се сади,
млого рађа и крупан је, 2. јабуков
воћњак. — У наше село у оној време не
имал ни едбн јабукар.

порасал и јакочак, можда носи све што
му туриш на грбину.
jáкачок, -чка, -чко в. јакочок.

jáкачак, -чка, -чко в. јакочок.
јабучица ж бот, вучја јабучица, ко
котиња, вучја стопа Аristolochia cle
matitis L. — Набра малко јабучицу за

jáлав, - а, - о који је јалов. — Коза ми бста
jáлава.

волови.

јабучка ж дем, од јабука, јабучица. — Дај
на дете неку јабучку.

јавуче несвр. јауче. — Убил се, па јавуче.
jáга узв. погледај, види. — Јага Велко... јага
Велко...

jáлавица ж јаловица (односи се на живо
тиње). — Деда не чувајалавице, продава
и{x} и купује другу стоку.
jáлага узв. (за усхићење) погледај, види. —
Јалага што имам. — Јалага, јáлага!
jáнувар м први месец у години.

јагњеница ж овца која се ојагњила. —

јарећина ж јаретина. — Код има јагње

Сваку годин ми по две јагњенице близне.
Мóрада их) чувам за домазлáк.

ћина, не гледам јарећину.

јари несвр. оплођује (обично о кокоши
јагњећина ж јагњетина. — За Ђурђевдон

ма). — Наш петел јари и туђе кокошке.

ће печемо јагњећину.

јари се несвр. кози се. — Коза почела да се
јада (се) несвр. плаче јецајући, уздишући.

јари, пуштију на мир да се ојари.

— Рацвелише га, па сал јада; — Јада се,
јада, нек се изјада.

јарма ж сточна храна од пшеничних

јајце с 1. јаје. — Турили смо десет јајца пот

трица или кукурузне прекрупе замеша
них с водом и посољених. — Ако ćћеш да

квачку. — Разби ми се јајце; 2. фиг.
тестис. — Отекла му јајца, па не можда

су ти волови добри и јаки, мораш да им
даваш јарму.

-

оди.

јарми (се) несвр. даје (се) јарма стоци. —

}

јајчаник м мед. чир, мицина код стоке. —
Не мог да презам Плавчу, дигал му се
јајчаник.

Свако јутро
стöку, да ми буде
напредна, — Ако се стока не јарми, не
мóжда буде добра.

јајчар м 1. онај који много воли да једе

јарче с мн. јарићи дем. одјаре. — Продадо

јаја. — Моја деца су јајчари, само би јајца
јела; 2. крадљивац јаја. — Јајчар, крадне
јајца.

јарчевина ж 1. месо од јарца. — Копус је

јајчарка ж 1. она која много воли да једе

добар и с јарчевину, 2. јарчев смрад. —
Смрди на јарчевину.

јаја. — Јајчарка, живи само на јајца; 2.
крадљивица јаја. — Ћерка ти с јајчарка,
уватила сам ју како крадне јајца.

jáсла ж пл. т. јасле. — Дреме ко коњ на

јајченце с дем, и хип. од јајце, јајашце. —
Бабо, испржи ми јајченце за ручЗк.

jáтка ж језгро ораха, лешника и др. ко
штуњавог воћа. — Продава ораси на

едно јарче, а едно чувам за Велигден.

празна јасла.
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jáтке, неће онак.

Дај ми јестšче да турим пот главу.

јаука несвр. јауче. —Јаука одболови.

јешан, -шна, - шно онај који има велики
апетит. — Јешан, познава му се.

jáчак, - чка, - чко довољно јак, прилично

jóк речца: нема, у шали: Чорба чок, месо

јак. —Јачак је он, мож тој да понесе.

jóк.

јашање с јахање. - Доста сјашање, нек се
јóпет прил. опет. —Jóпет ћу дојдем, јопет.

кóњи одморе.

јаше несвр. јаше, р. пр. јашал, -a, -o, трп.
прид. jäшен, -a, -o. — Немој да кудиш
коња куга несијашал. — Могаре јáшено,
па изнемогло,

joшанпут прил. још једном. — Заврну се,
па ме јошанпут удари сколбцу гpбину.
јошKöд прил. одавно. — Не сећам се,
још код је тој било.

јебава свр. в. ебава.
jбШте прил. још. — Јоште га поштују.

јевтика ж туберкулоза. — Беште, децо,
ју узвик којим се исказује чуђење. — Ју,
од њег, има јевтику.
какво тој напраи!

јевтичав, -a, - о туберкулозан. — Немој
јужар м онај који прави ужад од иначу
да пиеш воду по њег, он је јевтичав.
паних житних стабљика потребних
јéгроном м агроном. — Завршил за је

За везивање СНОiiља.

гронома.

јуже с мн. јужићи 1. уже, конопац. — Соlc)
једномáн прил. в. едноман.

стари јужићи се не иде у шибу, 2. уже

јежи-бежи ж врста дечје игре лоптом. —

начињено од

ни чупаних житних

стабљика, припремљено за везивање

Ај се играмо "јежи-бежи“.

снопова.

јежи се несвр. уздиже се, прави се важан.
Јужице и Верижице ж в. п. Часне вериге,

— Ја га запиткујем, а он се јежи.

29. јануара. Тај дан се празнује од грома

јéконом м економ. — Благоја учи за јеко

и муње.

НОМа.

јулар м улар. — Док) крава пасе, ја ју
јексер м ексер. — Настанул на јексер, па

држим за јулар.

му се надула нога.

јунац м младо мушко говече. — Твој ми
јексерче м дем. од јексер, ексерчић. — Не
иди бос, да се не убодеш на неко је
ксерче.

јунац нанесе штету.

јуне с мн. јунићи младо говече (обично у
другој години живота). - Чича Живко
има јунићи за продаву. — Изр.: TölјJ јуне
неће да га муне (узалуд се нада да ће
нешто добити, али, по свему судећи,

јелмаз м алатка са дијамантом за се
чење сtПакла.

јеpáм м јарам. — Упрегал волови у јербм и

неће).

чека да се појде.

јеpáмче с дем. од јером. — Деда ми напраи
кóлца и јербмче за њи.

јунећина м јунеће месо, јунетина. — На
свадбу смо пили вино и од месо цепили
само јунећину.

јеруга ж јаруга. - Не мога да прерипим
јуничка ж дем. и хип, од јуница. — Про

јеругу, па падо у њу.

дáдомо краву, па купимо јуничку да
чувамо.

јест.5км мн. јестоци јастук. — Код сам бил
мали, јестоци су се пунили со(c) сламу.

јупита свр. упита. — Јупитај га коко се
јестбче с дем, и хип. од јесток, јастуче. —
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да купујемо дарови за свадбу.

јучербњи, -а, -о 1. јучерашњи. — Да ми

јутрина ж излазак на гроб првог јутра

јучерЗњи дâн више не добди; 2. фиг.
недорастао, будаласт. — Несам ја јуче
póњи, па да ме сви уче едно исто.

после сахране покојника. — Куде ћете?

јучербшоњ, -шња, -шњојучерашњи. — Да

јутре прил. сутра. - Изр.: Донос за дон6c,
а јутре за јутре.

Идемо деда Лили на јутрину.

су сви дни као што е билјучербшоњ, ја би
појал. Не би се секирал.

јутром прил. свакога јутра. — Јутром до
бди куд нас.

јучер3шањ, -шња, -шњов. Јучер
јучероинон.

јутрошањ, - шња, - шњо који се односи на

јучерањи, -а, -о в. јучерањи.

јутро онога дана када се говори, који је
од јутрос. — Јутрошњо млеко се било

јучерашоњ,-шња, -шњо в. јучеронион.

покварило.

јучерашањ, -шња,-шњо в. јучерашоњ.

јутрошапљ, -шња, - шњо в. јутрошањ.

јучерке прил. јуче. — Јучерке идбмо у

јучер прил. јуче. — Јучер смо ишли у град

Кисељку да копамо момурзу.

r

кóбли се несвр. обавља, ради тежак по
сао, мучи се. — Цел век сам се коблил и

-

КаКО везн. као. — Иде како да е сапет.

колоболЗк м гужва, свађа. — Напраише

никој ми не рече "вала”.

колаболЗк, па од срам не излазе у село.

Кôд прил. кад. — Код појдеш, окни ме.

колоп м 1. калуп. — Башта и чича на
праише колšпи да прае туглу за кочину;

кодбр, кадра, кадро који има снаге, спо
собан. — Не кодбр да се усекне, а знае да

2. комад (о сапуну). — Напраили смо два
ес колáпа сапун.

пóполи.

кодорчЗк, -чка, -чко који је мало ојачао,
постао способан. — Славко е кодорчак,
мóже да води волови.

кодбшоњ, -шња, -шњо кадашњи, од када.
— КодЗшоњ ти е ов5ј лéб?

колопéње с калупљење. — Колапéње ду
ван ми е млого досадно.

колопи несвр. 1. уредно исправља и слаже
у свежњеве (о дувану). — Почели смо да
колопимо дуван; 2. сечењем даје одре

ђени облик, форму (о сапуну). — Ајде да
кодâ прил. кад, када. — Кажи ми када ће

колепимо сапун, састинул се.

дојдеш.
кодгод прил. кадгод. — Кадгод дојде, на
децу да по пару.

ком код прил. откад, давно. — Још ком код
си бил куд нас.
као везн. као. — Изр.: Брз коо пуж.

коков, - ква, - кво какав. – Изр: Какав бо
штатакав син, каква мати таква ћерка.

кáткад прил. каткад. — Коткад наврне у
село, да види бошту и матер.

коквć, зам, шта. — Коквó праите? — За
кoткоко прил. кадкако, понекад. — Котка
кó дојде да ни помогне, па си отиде.

какво сте дошли?

коко прил. како. — Пази коко идеш по
тoвнину.

коткако прил. в. коткако.
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кабат индеклин. прид крив. — НесŠм ду
жан, несам кабат.

кабат м грдња, прекор. — Стари су за ка

каиче с дем. од каиш, каишчић. — Откину
ми се каиче на сандалу.

кајла ж 1. предмет од дрвета за пот

бат, а не деца.

пирање кола; може и камен да послужи.
—Тури кајлу, да се волови малко одморе,
2. изр.: Удари кајлу некоме (освети се,
напакости).

кабати несвр. сваљује кривицу на некога,
терети некога. — Не кабатим те што
неси могол, него што неси тејал.
кавгаџика ж свађалица (жена). — Ћерка
ти екавгаџика, затој нема друшке.

кáка ж деч. измет. — Не дирај каку.

кака несвр. деч, врши нужду. — Кака дете,
кáка (говори се малом детету да врши
нужду).

каврма ж кавурма. - Понесомолеб и ка
врму на работу.
кавурин м мн. кавури хришћанин, Србин.
— Ми смо кавури, несмо Турци.

кавурче с мн. кавурчићи дем, од кавур. —
Деда ми е причал коко су Турци у старо
време отимали кавурчићи од матер и
водили и(х) у Турску.

кавуција ж јемство, извесна сума новца
положена на име јемства за неког или

себе. — Дадо кавуцију пет банке. — Без
кавуцију нćће га пуште из апсу.

кадор, кадра, кадро в. кодор.
кадорчак, -чка, -чко в. кодорчак.

кáки разг. речца за изрицање појачаног
одрицања, побијања, често уз "ма",
"та" и сл. — Ма каки, тај не заслужилни
лáскавку, а камоли да дели имање сос
браћу.
како везн. као. — Јежи се како терâеж.
калбП м в. колоп.

калбПи несвр. в. колапи.
калаболбк м в. колоболок.

калавćр м бот, кадуља Salvia officinalis L.
калавуз м примитивни кључ. - Напраћ
калавуз од жицу и отвори врата.

кадЗшоњ, -шња, - шњо в. кодошоњ.

каламбур м неред, галама, гужва. - Изр.:

кадањи, -а, - о в. кодошоњ.

Напраили каламбур.

кадарчбк, -чка, -чко в. кодорчак.
кадарчак, -чка, -чко в. кодорчак.

калаџија м калајџија. — Калаџија калаи

кадашоњ, -шња, - шњо в. кодонион.

кале с тврђава. — Пројдо крос кале.

кадашањ, - шња,-шњо в. кадашоњ.

кадење с 1. кађење. - А улеже у кућу, поп

калемење с калемљење. — Некад су деца
учила калемење у школу.

поче с кадéње и чатење; 2. пеј.

калемица бубица ж зоол. бубамара Со

Ше.

испуштање гасова. — Децо, престаните с
кадéње, не мож} се више трпи.
кáди несвр. пеј. испушта гасове, запа

хњује. — Деца ручала пасуљ, па сал каде

cсnella septempuctata.
калемче с калем конца. — Откини ми
кон3ц от калемче, да си зашиeм пулку на
чашире.

по кућу.
калкан м бок. — Sида цигле на калкан.

кадивка ж бот. врста баштенског цвећа
Tagetes patulus.

казување с казивање, причање. — Дедино
казување от Солунски врбнт је најзани

калшав, -а, -о слабог здравља, има неку
ману. — Лека ми е нешто калпав,
калпење с наношење боли некоме, пола

ко уништавање. — Добро сом и жива,

мљиво.
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кандише несвр. фиг. испушта гасове,
смрди. — Наел се пасуљ, па само канди
Ше.

штава. — Докле ће ме, мори, калпиш,
докле? Кокво сам ти скривила?

кани несвр. нуди. — Не кани ме, несам
гладан.

калуђерица ж в. калуђерка (1).
кáос ж хаос. — Кодгод дојдем, затекнем
калуђерка ж 1. калуђерица, монахиња;
2. бoт. врста крупне озиме крушке. —
После бербу гројзе беру се калуђерке и
остаљају за зиму.

кáос у кућу.

капама ж врста јела од јагњетине и лу
ка. — Моја баба кад спреми капаму, прсти
да полижеш.

калупење с в. колопење.
Kaљиште с блато. — Заглобимо се у неко
каљиште, па се едва извукомо.

капе несвр. седи, борави негде без осећаја
да смета другоме. — Како ли га не
срмота да сваки дâн капе куд нас?

Káм узв. 1. где је. — Кам га сЗг? – Käм ти га
дете?; 2. дај. — Кам да видим?

капе се несвр. мрзне се. — Нека га, нек се

камара ж велика гомила лепо саденуте

кáписла ж пеј. стражњица, задњица. —
Изр.: Пази да ти не одвугне каписла
(каже се ономе ко у јутарњим часовима
седи на камену или земљи).

СЛ(IAt{2 i 1/111 Сен (1.

камашла ж камашна. — Још чувамо де
дине камашле.

Камбер м неосетљива особа, нерадник,
лењивац. — Све камбери, на куга ли се
изметнуше?

капе.

капка ж кап, капља. - Käпку воду несâм
турил у уста.

кáпне свр. падне (о киши). — Добро е,
кáпну малко киша и куд нас.

камбург м бот, врста миришљавог гро
жђа, хамбург. — У Равниште смо имали
неколко гиже камбург.

капоше несвр. дуго седи, чека, борави;

каменчЗк м дем. од камен. — Улегал ми

капутина ж аугм. и пеј, од капут. — Код

окапава. — Капоше овде цел дон.

каменчЗк у оп5нак, па не мог д-идем.
камењак м камењар. — Не идите по ка
мењак, да ви змије не изеду.

ли ће да сврљи онуј капутину, све си у њу
иде.

капчуг м маст која искапље у плех при
ликом печења (прасета, јагњета...). —
Дај на децу капчуг и леб, па нек топе.

камила ж посл. Тражила камила да има
póгови, а остала и без уши (ко тражи
више изгуби и оно што има).
кáм-кад прил. изр.: Од кам-кад (ко зна од
када, одавно).
камо узв. в. кам.

кара се несвр. свађа се. — Немају кокво да
работе, па се сваки дâн карају.

карабит м карбид.
карабитна ламба ж лампа у коју се у
место гаса ставља карбид чије

каната ж бочна страна (ограда од да

распадање у сусрету са водом ослобађа

сака) на запрежним колима. — Напуни
мо канате сос гројзе.
кандилка ж 1. бoт. врста баштенског
цвећа Аgnilegia vulgaris L. — Кандилка е
убаво старинско цвеће; 2. непријатан

мирис, смрад. — Вуче кандилку с њег.

гас који гори.

каравула ж зграда у којој се налази чу
вар пруге на прелазу код пута. — Ћу те
чекам кут каравулу.

каракáца
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маца каракáца.

катунарка ж скитача. — Евéју, па дошла,
онај катунарка.

каракбнџа ж вештица. — Не могу снауда
гледам, права е караконџа.

карање с свађа. — Ни едан дан не пројде бес
карање.

кација ж лопата за стављање и вађење
хлеба из пекаре (вурне).
качење с пењање. — Качење, скидање,

карлица ж издубљени дрвени суд у који
се заменује тесто. — Дај ми карлицу да
замесим кравај.

цепéње..., тој ти е код мушку децу.
качи несвр. подиже нешто да би га за
качио или оставио. — Качи грбјзе на

карличка ж дем, од карлица. — Закачи

таван.

Карличку на јексер.

картоп м бот. шиб који има цваст беле
боје налик на лопту I iburnum opulus

качи се несвр. пење се. — Качи се уз дрво.
кáчка ж дем. од каца, качица. — Напу
нимо едну качку с копус.

sterile

касарина ж касарна. — Идем на вецбу у

кашљ5ц м Изр.: Извадил му кашљ5ц
(премного искористио, претераним
радом преморио).

пантелејску касарину.

кáстри несвр. креше, поткреса. — Каним

кашљица ж кашаљ. — Има кашљицу.

се да кастрим бресје за брстину.

кáт м слој. — У колко ката ће га прекла
паш?

кашљичав, -а, -о који има кашаљ. — Децо,
бегајте од мен, нешто сам кашљичав.

катанче с дем, од катанац. — Купи ка
танче за кочар.

КвосЗц м квасац. - Подмеси малко за

катарион м бот. кантарион Нipericium

квасЗц м в. квасоц.

perforatum L. — Лćчи мешину с чај од
катарион.
катарионов, -a,

-о од кантарнона,

квоcóц.

квáц узвик којим се дозива квочка.
квáца несвр. квоца. — Квачка води пилићи
и Кваца.

кантарионов.

квачка ж квочка. — Не дирај пилићи, да те
катастар м 1. земљишна књига. —
Испраимо грешке у катастар, 2. зграда у
којој се чувају земљишне књиге, у којој
се води евиденција о земљишту. — С
питување едва најдо катастар.

квачка не кљуцне.

квашчбк м дем, од квасац.

Квекерм само у изр.: Удари некоме квекер
(напакости, освети се).

катил м човек опаке нарави. — Онај катил,
никад добро да не види. Упропастил ми

квит прид. непром, измирен, подмирен. —
С3К смо Квит, ништа ти више несЗм

дете.

дужан.
катлабáн м нерадник, готован, леншти
на. — Катлабан, само чека да се прима
кнс.

квит узв. готово, свршено, крај, доста. Немој ме терате да работим. Нćћу и
Квит!

катраница ж болест (пролив). — Уватила
га катраница, па не можда излегне ис
кућу.

квита ж потврда, признаница. — Дадоше
ми квитуда сам платил порез.

катраноше, несвр. пеј. врши велику

кéвка несвр. 1. кевће. — Иди види зашто

нужду. — Оде да катраноше поза плев

куче кевка; 2. фиг. моли, цвили. —Ћe
кéвка коо куче за леб.

њу.
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дрвета и вађење и укуцавање ексера.

кéЖља м ситан, мали, закржљао човек.

кесерче с дем, од кесер. - Иступило ми се
кесерче, мора га набстрим на острило.

кежљав, -а, -о физички неразвијен, си

кеца несвр. 1. обавља полни акт, 2. по

тан, претерано мршав. — Сва су му деца
голема, сâмо му последњо остануло кé

Нижава, Омаловажава, наноси психи

ЖЉa BC).

кекењавац м мн. кекењавци слабић. —
Збрали се, свć кекењавци. Ништа не
уработише.
KéКере-Méкере речца за подсмешљиво

чки бол. — Отиш5л у другу вабрику, па га
сви кецају и замочују.

кéца се несвр. 1. обавља се полни акт. —
Кéцају се, а детć им завија; 2. повремено
има полни однос. — Почело девојче да му
се кеца, 3 фиг. враћа "мило за драго". —
Нека га, нека, ће дојде и он куд мене. ТЗг

опонашање празног, бесмисленог, неи

ће види коко се кеца.

стинитог причања. — Он ће мен кéке
pe-мекере, као да не знам да ме ложе.

кéкоња м неспретњаковић, трапавко. —

кéштен м бот. кестен Саstаnea sativa.

кид узвику значењу: бежи. — Запуца киша,
а ми кид у колибу.

Наш5л кôj да му помогне, све кéкоња до
кéкоњу.

кéлав, -а, -о ћелав. — У нашу вамилију сви
су имали косу, ни едбн не бил келав.

келавеје несвр. почне да г.уби косу,

кида несвр. 1. фиг. много боли, трпи бо
лове. — Боли па кида; 2. фиг. много хла
дно, трпи хладноћу. — Зима, па кида, 3.
фиг. бежи. — Кидај, да те не увате.

почне

кидне свр. 1. откине. — Да киднем неку

да ћелави. — Од бригу почелда келавеје.

кcлеш м пеј.ћелав човек, ћелавац.
келихоптер м хеликоптер. — Над Виник
лете војни келихоптери.

кéлча м пеј. в. келеш. — Изр.: Töј ће будне
кад на кéлчу никне коса.

црешњу за дете, 2. фиг. побегне. — Код
виде чврсто, он кидну нис пут.
кидољак м место где се састављају и
везују два краја пређе, чвор. — Дадоше
ми пређу на кидољци да ју плетем.

кијац м помична гвоздена кугла на кан
тару за одржавање равнотеже при

Kéња ж физички слаба женска особа. —
Изр.: Kćња родила сокола, а сокол кéњу.

мерењу.

Kéња несвр. 1. врши велику нужду, 2. фиг.
и пеј. прича свашта, баљезга. - Ајд не
кéњај туј, знамо коко е било.

килáви несвр. отеже с неким послом,

кéILав, -а, -о који је слаб, физички про

килаш м нешто што је тешко око 1 kg,

Пао.

кéњча м физички слаба, оронула мушка
особа. — Кéњча кењави, за ништа не, а

знâе да бие шегу на сваког.

керина ж аугм. и пеј, од кер. —Замалко да
ме една керина удави.
кéca ж изр.: Стиснул се ко две паре у кесу
(снуждно се, забринуо се, тврдичи).

кесĆр м столарска направа за дељање

развлачи неку радњу, споро ради. Докле ћеш тој да килáвиш?
односно литар. — Попише килáш вино,
па запојаше у сЗв глас.
кило с килограм, литар. — С кило маз
протераше месец. — Попи кило вино и
ништа му не.
килце с в. килче. — Купи едно килце ши
ћерчЗк, да се најде.
килча м неспособан човек, неспретња
ковић, трапавко. — Одала се за килчу,
па се усрећила.
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килче с дем. од кило. — За њи двоицу мал

најголему шушу кладанче испод нашу
ливаду има воду.

ко е килче.

килчи се несвр. сатире серадећи. — Нćма
за куга да се килчим.
кима несвр. маше. — Кима ми сруку.

кладе несвр. ложи ватру. — Доста сам ја
клал огањ, сâг нека други кладе.

Клај-клајузвик за означавање радње која
се врши полако, без журбе, натенане. —
Укачи се у кола и клај-клајдоград.

ким не свр. махне. — Кимну ми да дојдем.
кине свр. кихне. — Кину, па се занесо.

кланет м клиринет. - Мој унук свири у
кипел, -a, -o 1. врео. — С кипелу воду се
попарил, 2. фиг. тежак. — Видела сам
кипеле муке док сам тој напраила.

кланет.

кланик м место на грлу на коме је живо
fПиња заклана.

Кипелбц м 1. велика врућина. — Како ли
мóже да работи на ов5ј кипелбц?; 2. фиг.
велика мука. — Ов5ј кипелбц не мож
више да се издржи.

кластбк

киреч м креч. — Ел угасисте киреч?

клáшње ж ваљано сукно од небојене цр

класбк м дем, и хип, од клас, класић. —

Почела пченица да пушта класЗк.

не вуне. — Клашње су потопле отшајак.

киречана ж кречана. — Ископâмо кире
чану, оће да гасимо киреч.

киречи несвр. кречи. — За Велигден ће ки
речимо само гостинску собу.

М. В. КЛ (IĆе К.

Клашњен, -а, -о који је од клашња. — У
клашњене чашире иде и зими и лčти.

клашњено поимен, придев. — Иде у кла
шњено.

кисел, -a, -o 1. кисео. — Изр: Преко погачу
тражи кисел) леб, 2. нерасположен,
зловољан, снужден. — Не дирај га, нешто
е кисел.

кисело дрво с бот, врста дрвета.
кисељача ж зоол. винска (сирћетна) му
иница. — Кода се навукоше кисељаче?
китка ж болест. — Обучи се да не уватиш
неку китку, па не мог после да те
излечим.

кицошлок м претерано удешавање, ки
цошење, гиздање. - Овéј ствари су ти за
кицошлЗк.

клепа несвр. кујући, искивајући онтри
(мотику, секиру и сл.). — Неси клепал
матику, затој не мож добро ни да копаш.
клепетар m & (2./11 (ко звон () које CG везује
овну предводнику, клепетуша. — Врза
клепетар на овна да чуем куде ми овце
иду.
клепне свр. удари. — Клепни га преко уста,
па га умири.
клечечки прил. клечећи. — Клечечки сам
га молил, ал” ми ништа не помогло.

клије несвр. клија. — Почел пасуљ да кли
је.

кицошлија м човек који пази на свој
изглед. — Мој бошта е бил голем
кицошлија.

кликер м изр: Мож ми се увати за кли

кицошлика ж жена којој је стало до

кликери (бан га брига). — Има кликер

спољног изгледа. — Моја мати и сестра
су волеле да буду кицошлике.

за све (уме да мисли, да ствара). — Ће
добије кликери (ништа неће добити).

кладанац м извор, кладенац. — Идем на
клaдaнaц да заватим воду.

клинац м фиг. нога. —Тресу ми се клинци.

кладашче с дем. од кладанац. — И на

кери (ништа ми не може). — Боле га

клиска ж 1. дечја игра (клис). — Донбс ће
се играмо клиску, дојди и ти; 2. фиг.
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вадијексери, немој џабе да седиш.

пенис. — Клиска му до колена.

клисне свр. побегне, стругне. — Код ме
видоше, клиснуше низ врвину.

клисурац м момчић, дечак. — Oj ви момци

кљешти краци несвр. једва хода, хода
преплићући ногама. — Пребили га
Бугари у овај рат, па сЗг едва иде,
кљешти краци.

клисурци (нар, песма).

кљóкне свр. 1. посустане, клоне (од те
клисурка ж фиг. дем. од клиска (2). — Не
пипај клисурку, ће ју откинеш.
кличка ж фиг. лоза са рђавим наслеђем
неког претка. — Знамо ми њигову кли
чку, токов му е и бошта бил.

инког рада, умора). — Умори се, па
кљокну назам; 2. пеј. изнемогне, легне,
падне. —Ћу га питам коквć ће работи код
едан дон кљокне и нема куј да га види.

кљуница ж кљун, — Жљуна има голему
кљуницу.

клóбук м мехур на води (када ври или
пада пљусак) или кожи када се опари
или опржи. — Попари се, па ми се надиже
голем клобук.
клобучи се несвр. надиже се, прави
клобуке. — Код ће закипи, млеко почне
да се клобучи.

кљуничка ж дем. од кљуница. — Пилче
кљуцка пченичку с кљуничку.
кљуца несвр. једе зрно по зрно. — Дете
кљуца гројзе.
кљуца се несвр. фиг. задиркује се. — За
ћутек је, сал се кљуца.

клопа несвр. фиг. једе. — Ајде да клопамо. -

кљуц-говно с пеј. онај који се стално за

Елима кокво да клопамо?

диркује. — Рака е големо кљуц-говно, сви
бегају од њег.

клопање св. едење. — Сваки дан клопáње, а

работа нек стои.

кљуцне свр. 1. засече дрво. — Куј ли
клóшке ж пл. т. фиг. уста. — Едва чека да
отвори клопке. — Затвори клопке, само
се ти чуеш!

кљуцну овој вилдâнче, да ми е да знам; 2.
поједе неко зрно. — Кљуцну неку

клопне свр. фиг, мало једне. — Клопнули
малко, па отишли на работу.

— Кљуцну га, ал” му овај врну и тој
дебело, 4. изр.: Да кљуцнем у дрво
(удари, куцне у дрво с циљем да кога
служи здравље или да се нешто што је
добро не мења).

црешњу, па си бде; 3. дирне, удари кога.

клóпће несвр. капље (вода) и ствара
карактеристичан звук. — Слушај коко
вода клопће.

клóца се несвр. куца се перашкама
(бојеним јајима за Ускрс). — Ај се кло

кљуцне се свр. 1. посече се. — Кљуцну се с
ножЗк по прс,2. в. кљуца се. — Кљуцне се,
па му крив ђавол код га избију.

Цам ().

Кмељ м бот. хмељ Нumulus lupulus L. —

клóцне свр. окине (пушка). — Неће пушка
да клоцне. — СЗкћу клоцнем с пушку.

Најбољо пиво е от кмељ. Али и од ечáм
је добрб.

клувче с клупко. — Сву пређу намотала у

кнóћи прил. довече, вечерас, кад падне

клувчићи.

мрак. — Дојди кноћи куд мен.

кљćкав, -а, -о пеј. онај који је слаб и
изнемогао. — Откљекавог човека нема

књежичка ж бот, врста трешње. —
Књeжичка стиза крајем маја, не црвља.

работа.

Млóго е слатка.

кљéчка ж изр.: Тури кљéчку (подметне

књиге ж листавац, трећи одељак пред

коме ногу, саплетie).
кљешти м клешта. — Узни кљешти па

желуца преживара са јако набораним
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кóдник, него кодниче.

књигица ж дем, и хип. од књига, књижи
ца. — Ђути дам едну књигицу да читаш.

кожица ж кожа која остане кад се с ње

ко везн. као. - Живе посебито, ко да су
Евреји.

скине сланина. — Тури неку кожицу у
пасуљ.

кобеља се несвр. 1. копрца се. — Кобеља

кожљáкм мн. кожљаци пеј. од кожа. — Од

се коко пиле у кучина; 2. мучно живи,

оној кожљак ништа не можда напраи.

једва саставља крај с крајем. —

кожмурка ж спољни омотач воћних и
других биљних плодова. — Овој пасуљ

Кобељам се некако, ал” Тешко.

има млого кожмурке. — Код се гројзе

кобилка ж обрамица. — Носи воду на ко
билку.

кóва ж 1. кофа, ведро. — Променимо кову
на бунар, 2. фиг. глава. — Заметнул
Онóлку кову, а ништа си у њу нема.

исиса каже се: "Остале само кожмурке“.
кóжне гаће ж в. гаће. — Неће му помогну
ни кôжне гаће кат почнем да га бием.

кожу м кожух. - Куде ицепи нов кожу? —
Ни девет кожува му нćће помогну (каже
се кад је много хладно).

кóваница ж 1. кућа са зидовима од греда
и баскија између којих се налази блато
Помешано сламом или Плевом, зидови

кожуче с дем, и хип. од кожу, кожушчић.
су споља и изнутра облепљени бла
том. — Пред онај рат у наше село су биле
чакмаре, кованице и куће на долму,
ретко су биле sидане куће; 2. врста
обуће направљене тако што је горњи
део од коже укуцан ексерчићима за
спољну страну доњег дела који је
направљен од дебеле удубљене гуме.

— Ладно е, обучи си кожуче.

кожушар м мајстор који прави кожухе,
ћурчија. — Еленко, кожушар.

кожушина ж аугм. од кожу. — Обуко се у
дéдину кожушину, па ми е топло, топло.
кожушљак м пеј од кожу, стари зама
зани кожух. — Скини тој кожушљак да

кове несвр. 1. поткива. — Видел сам како
албатин кове волови; 2. укива. — Ковć
доску; 3. фиг. звоца. — Мора да слуша
жену, кад му цел дон кове уз главу.

личиш на човека.

кóзjа врвина ж врло узана стаза. — МИ,
деца, кот смо брали цвеће, ишли смо и по
Köзје врвине.

кóвица ж дем, и хип. од кова, кофица.

кóзја погачица ж бот, врста шиба Rha
ковржањче с божићни хлепчић умешен

mnus carthartica L.

у облику латиничног слова "С".

кој, која, којб (коé) мн. кои, које (коč), која
ковртњак м велика кришка хлеба. — Дал
са{м) му ковртњак и па гладан.
кóвчег м сандук за чување празничне
одеће, девојачких дарова и сл. — Неко
ми претурал по ковчег.

зам. ко, која, које мн. који, које, која. —

Köј те пита, глед си послу. — Којо те дете
уби? — Коé је време саг? — Кои људи су ме
тражили?

којгод зам, који год. — Којгод дојде, има се
пóштује.

ковчежЗк м дем, и хип. од ковчег, ков

чежић. — Погледа у младевестин ковче

кóкви несвр. поклања велику пажњу не

жöк да видим коквć, е донела.

Кf}Љte it.” It

нечему, моли некога да учини

неинто. — Нећу никог више да кôквим.
Köдник м ходник. - Некад се и у кôдник
живело.

кóкви се несвр. решава се, неодлучан је. —

кóдниче с дем. од кодник, ходничић. — У
нашу кућу голем кодник, а у њину не

Köкви се целдбн да л' да појде сос нас.
кокодашка ж 1. цело језгро ораха. — Мек
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колај работа прил. лако, без муке. —Тбе
замен колај работа.
Колање с котрљање. — Престанимо с ко
лáње ббручи, ај се играмо жмичку.

коколан м онај који има крупне, буљаве
очи. — Уплашил га едбн коколан, па не

сме да излегне на пут.

коколапаж она која има крупне, буљаве
очи. — Онај коколáна ће те жедног
преведе преко воду.

колач м славски колач. — Јутре је Гми
тровдан. Баба меси колач за у цркву.

коленика ж 1. велико дрвено вретено,
служи за намотавање основе при сно

вању ткања; 2. назив једног народног
кол(i.

кокблас, -та, -то крупних очију, буљав. —
Муж ју је коколас.
кокблат, -а, -о в. коколас. — Има мужа
коколатог.

коколи несвр. гледа избечених очију,
буљи. — Само е у мен коколил.
Кокоњеж м кокоњеште, врста народног
кола врло брзог ритма. — Душа ми ис
паде играјћи кокоњеж.

кокбри се несвр. сили се, прави се јак
(нако то није). — Изр.: Кокори се коко
пет3л на кокошку.
кокоче с дем, и хип. од кокошка. — Ис

колеcáp

м предњи део 63()./1() ВОКffЛ КОЛ(f
(са два точка). — Турише два трупца на
коле сар, па и (x) спуштише ни с
Пољаницу.

колибиште с место где су, или где су
биле колибе. — Колиба ни се разрушила,
остало сâмо колибиште.

колицки, -а,-ов. колички. — Колицкие, а
уме да тера точак.
количка с мн. дем, и хип. од кола, колица.
— Седалу количка, па се вози.
колички, -а, - о мали, мален. — Колички е,
као да не еде леб.

пéкал кокоче за ручак.
кокочица ж 1. дем, и хип, од кокошка. —
Ћути дам едно петличе за две кокочице;
2. бoт. врста цвећа. — Набрали смо
кокочицу за нашу учитељицу.
кокошињак м кокошињи измет. — Нај
бољођубре је от кокошињци.
кокошињи, -а, -о кокошији. — Изр.: Јел
кокошиње ноге (не уме да чува тајну,
брбљивац).
кокошињка ж кокошија бува. — Коко
шињке ми напале кокошке, мора да и (x)
запрашујем.
колбц м колац. — Турише га живог на
колац.

кола ж в. воловска кола. — Дотераше пуна
кóла з-дрва.

кола (се) несвр. котрља (се). — Кола
буре, — Ако пуштиш буре да ти се кола,
мölж) се разбије.

Колишта ж аугм. и пеј. од кола. — Про
одила нечија колишта кроз нашу њиву и
напраила пут.
колки, колка, колко колики. — Колки е
бицман, ништа си не разуме.
Köлко прил. колико. — Колко оћеш, толко
узни.
Köлко-толко прил. ма колико, колико
iTiолико.

кóлне свр. закотрља, котрљне. — Колни
ми колцé!

колца с мн. дем, и хип, од кола. — Одј
дрвца ми деда напраил кблца.
колце с дем, и хип. од коло, точкић. — По
цел дан тера колце сас жицу. (Жица је
нарочито савијена да се њоме без
тешкоћа може терати обруч или неки
точкић).
комЗњи се несвр. стиди се. — Комбњи се
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компирџија м пеј. онај који има крупне,
буљаве очи. - Оног компирџију нćћу да
видим у обор, упрокуди ми децу.

комај прил. Постепено, скоро да. — Комај
се облачи. — Комај ће падне киша

комарбц

комшилбк м комшилук, суседство. —

М ЗООЛ. Комарац.

Имам доб5р комшилок.
комат м 1. одломљени или одсечени ко

мад хлеба. — Куд њега ти едбни комат: 2.
један предмет или што слично. - Тој се
продава на комате, а не на кило. - Köлко
комата вретена да ти купим?
коматŠк м дем, и хип. од комат (1). — За
ложи се с коматок, док напраим нешто за
ручак.

кон3ц м конац. — Не види да удČне кон3цу
иглу.
кондраци м пл. т. фантасinuвина сишна
бића, која, кад се нађу у човеку, не дају
му да мирује. — Не држи га место, ко да
има кондраци у дупе.

кондура ж ципела, обично грубље из
раде. — Обул бабине кондуре, па се шета
по обор.

коматар м нерадник, готован. — Кома
тар, само чека да му се да.
коматина ж аугм. и пеј. од комат (1). —
За њег увек има коматина, а за менедва

КОНséрва ж конзерва, лименка. - На кон
séрве живи. — Шутира конsepву но пут.

и коматЗк.

КОНЧ5км дем, и хип. од коноц, кончић. –

Дај ми кончак да примрштим на мужа
кошуљу.

коматише несвр. сече, ломи на комаде,
комада. — Не коматишите леб. Сечите

колко треба.
комип м оџак, димњак. — Накривил ми се
комин, мора га испраим,
комињак м вино које се добија када се у
комину сипа вода. — Деда за ручак за
стари увек донесе пуну букару с

кончурљак м конци (умршени). — Купи
неки кончурљак, едва га размрси.
кóњка ж деч. коњ. – Köњка пасе. — Упре
гли кôњку у чезе.
кóњска кола с мн. возило на точковима

које вуку коњи. — Препраил коњска кола
у воловска.

КОМИЊáК.
комињаче с дем, и хип. од комињак. — Сé

Köњски болеж м велики болови. — Док ми

доше и попише неко комињаче пред
ручак.

компанија ж пеј. лоше друштво. — Он и
његова компанија ми изгазили сви
расадници у бачу.
компир м бот, кромпир Solanum tubero
sum L. - Печени компири су послатки од

варени. — Изр.: Köј ће ми компири (шта

извадише зуб, истрпé кôњски болćж.
кóњски вагон м затворени теретни же
лезнички вагон. - Кат сам иш5л у војску,
возил сам се у коњски вагон (1958. год.).
— У коњски вагони су заробљеници
вóзени у Немачку.

кóњски ћутек м велике батине. — Изćл
кóњски ћутек (добио велике батине).

ће ми, не треба ми, не желим да га ви
дим).

компириште с кромпириште, земљи
ште засађено кромпиром. — У компи

pиште се увукал коњштип и свеће поеде
компири.

коњско месо с коњетина. — У војску сам
јел и коњско месо.
кóњштип м зоол. ровац. — Сву ми градину
кóњштип упропастил.
копилача ж жена која је родила копиле,

компирчЗк м дем, и хип. од компир. — Дај
му неки компирчак да понесе на децу.
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копиша ж бог. купина Rubus fructicosus L.
— Идемо у копине.

кошињак м купињак. — Идемо у копињак
да беpćмо копине.

копраља ж алатка којом се чисти ра
оник од земље и блата. То је пљоснато
гвожђе у облику троугла на такнуто
на остiон. — Бес копраљу не побди на
opáње.
копршка се несвр. праћака се у пра
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еде само корице од леб.

коричка ж дем. од корица
кóрка ж кора од бостана. — Праци млого
воле корку од лубеницу.
коруба ж издубљено корито од дрвета
или камена. — Сипи воду за праци у ко
рубу.

корубави се несвр. криви се. — Почеле
дбске да ми се корубаве.

нини. — Млого волим да гледам коко се

коруби се несвр. в. корубави се.

тичићи копршкају по прашину.

косина ж стрма страна брда или пла

копус м бот, купус. — Изр: Копус гледа,

нине. — Видиш онуј косину. Уз њу треба
д-идемо.

месо вади.

копус5км дем, и хип. од копус. — КопусЗк
имамо за ручак.

косица ж ножић српaстог сечива за
брање грожђа. — Ја и мој брат Славко
смо с косицу брали гројзе.

копусар м онај који радо и много једе
купус. — Марко е голčм копусâр. Само
копуседе, ништа друго.

кóска ж 1. кост. — Воли да жљуве кбске, 2.

копусарка ж она која радо и много једе
купус. — Еве ју иде копусарка.
копусник м пита, гибаница од купуса. —

космyрина жаугм. од коса, неуређена ду

Копусник је готов, мć (ж) се еде.

коравеје несвр. постаје корав. — Почели

фиг. туђе чељаде. — Снајка етуђа коска.
гачка коса. — Зарасал у космyрину како
пóп.

Космypљáк м коса која отпадне при че
шљању или шишању. — Пун ми чешаљ с
космypљак. — Помето космypљак.

оп5нци да ми коравеју.

Кордељка ж окруњени клип кукуруза. —

Köсопaс м болест која доводи до опа
дања косе, лишај косе. —Köсопас му на

На кордељке се греју. — Скордељке печу
ракију.

праил печати по главу.

костим м женска јакна од тканине. — Са
Köреп м клип кукуруза. — На струк по два
кóрена расту. — Лупи корење, па га врља
у кош.

мо су госпе носиле костим и сукњу.

котЗл м 1. котао. — Згреја воду у котал да
купем дете, 2. удубљење у потоку

коренчбк м дем, и хип. од корен, мали

испуњено водом. — Код) дојде лето

клип кукуруза. — Открши едЗн коренчЗк

идемо у котлови да се купемо.

и дадо га на децу да га испечу.
кóтка несвр. увлачи, смешта, ставља. —

кóрствс с зб. им. од корен, клипови ку
куруза. — Печено корење је послатко од
варено.

Köтка руке у џепови, да му не зима.

котлбц м удубљење на грудима. — Нешто
ме заболе у котлбц.

Köри несвр. изр: Цреп грне кори: "Камти
äло поклопало?”

корис м користи. — О(д) тој немам никакав
кóрис.

котлајка ж земљани или емајлирани суд
са дршком одозго и поклопцем који

корица ж кора (о хлебу). — Има зуби, па
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котлајче с дем, и хип. од котлајка, у зна
чењу котлајка. - Дај ми котлајче да
помузćм козу.
котличе с мали котао, котлић. — Вари
млеко у котличе.

кош-кошузвик којим се говеда утерују у
јарам при презању.
коштељав, -a, - о коштуњав (о плоду). —
Купил коштељави ораси.

кошуљка ж дем, и хип, од кошуља. — Иде у

кóтне се свр. увуче се. — Кöтну се у бдар, па

кошуљке. — За ново имам две кошуљке.

засна.

кра несвр. кашље. - Hasćбал, па сâмо кра.
коцка ж поплочан пут коцком, калдрма.
Мој деда никад не иш5л с кола у град,
јер Волови едва иду по коцку.

кравај м погача која се са даровима носи
породиљи и новорођенчету. — Изр.:
Идемо на кравај.

кочáп м срчика главице купуса. — Млого

кравајче с погачица, земичка, хлебнић.-

волим да едем кочáн откопус.
кóчар м свињац. — Утерај свињу у кочар и
затвори ју.
кČчарче с дем, од кочар, мали свињац. —
Очисти кôчарче, да праци леже у чисто.
Köчина ж живинарник. — Не пуштај ко
кóшке искочину, док не снесу.
кочина ж кост. — Месопоедоше, а за мен
Кочине остаише.

Код баба меси леб, за свако дете омеси по
едно кравајче.

крадне несвр. краде. — Изр: Крадне па
прли.

крадом прил. кришом, потајно. — Крадом
му дава. — Крадом му узима.

крађен, -а, -о краден. — Она њему потијо
говори: "А како ћу јадна да вечерам? Где
два стану, све од мćн говоре: "Овој ли је
крађена девојка?“, а ја јадна несам

кочинка ж дем, од кочина, кошчица. —
украђена (нар. Песма).
Не останише ми ни кочинку.

краиште с ивица, руб. — Гази по краишта,
кочица ж коштица од воћа. — Зобе црé
шње са|c| све кочице.

да се не уљопаш. — На дčл ми падла само

кочичка ж дем. од кочица. — Код зобеш
црешње, испљувуј кочичке.

крај м 1. почетак. — Ће почнемо от крај,
па докуде стигнемо. — Он си е от крај

кош м 1. суд од врбовог прућа за ношење
кабасте хране, воћа и поврћа. — Изр.:
Од лошег дужника и кôш плćва доста; 2.
део амбара са зидовима од летава у

таков, 2. крај. — Изр.: От крај до крај (од
почетка до краја).

краишта од њиве и браништа.

крајчбк м крајичак. — Седал на крајчак,
па седи.

коме се чува кукуруз у клиповима. —

краљица ж бот, врста белог грожђа,

Имам момурзу пун кош.

слично афусалису. — Остаљај краљицу
кош5к м дем, од кон, кошић. — Дај му
кош5к да носи гројзе. — Још имам
момyрзу у кошнок.
кошара ж нитала, стаја. — Бог дава, ал” у
кошару не утерује.

за слатко.

краставица ж бот, краставац Сucumis
sativus L. — Не кидај краставице, још несу
порасле.

краставичка ж дем, и хип. од краста
кошка се несвр. гурка се, дира се, задева

вица. — Исечи неку краставичку за мезć.

се. — Кöшкају се коко телци.

кратачак, - чка, -чко прилично кратко.
кошкáње с свађа, гурање, задевање. —Тбј
њино кошкање неће на добро да ис
падне.

— Кратачки ми рукави на кошуљу.

кратČје несвр. постаје краћи, смањује се.
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— Почел дЗн да кратеје.

крауће несвр. кашље. — Наséбал, па сал
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криви несвр. 1. храмље. — Криви на едну
ногу; 2. искривљује нешто. — Кривим
железо, оћу да напраим куку.

крауће.

крвавица ж фиг. пара, новац. — Отиш5л у

кривина ж 1. савијутак пута. — До
Каменицу има пуно кривине; 2. изр.:
Сачека неког на кривину (напакости,

печалбу да спечали неку крвавицу.

крвљоше несвр. пеј. врши велику нужду.
— Коко ли га не срмота да крвљоше пред
врата.

крвуљина ж аугм. и пеј. од крв. — Разма
зал крвуљину по образи.

освети се).

криви уста несвр. говори неистину. — Не
могу да кривим уста, бћу да кажем како е
било.

криво-лево прил. како тако. — Криво

крвчак м дем. од крв.-Ће падне крвчак.

лево, пројдбмо некако.
кривoнoсас, -та, - то који је крива носа. —
Кривоносасје, па шта! Има добру душу.

крвчина ж в. крвуљина.
Кред предл. код. — Доодили смо кред вас на

криз м гриз. - Нема зуби, па еде само криз.

свет3ц.

крека несвр. 1. крекеће. — Крекају жабе у
рćку, 2. фиг. плаче (о детету). — Зашто
ли оној крскало крека, код је са све

Кричица ж дем. од критика, кришчица. —
Оцéчи ми кричицу леб.

крка несвр. једе, обилно једе. — Крка док

задовољено?

се не накрка.

крéкало с фиг. дете. — Куде ти е крекало

кркање с једење, крканлук. — Отоше на

да му дâм бонбонку.
кркање.

кременадла ж крменадла. — Оцечи ми
малко от кременадлу.
крćсило с кресиво. — Дај ми крćсило да
упалим цигару.

крећање с кретање. — Пратили његово
крећáње па га уватили.

кркаче с ношење некога на леђима. —
Заметнулга на кркаче, па га носи. — Носи
дете на кркаче.
кркне свр. забије. — Кркну му нож у ме
шину.

крља несвр. саплиће, гура, обара, грубо

кржљам онај који је кржљав, закржљао,
кржљивац. — Сви су кржље у њигову
вамилију.

крив, -а, -о ћопав. – Еленко е крив на леву
нóгу.

кривачак, -чка, -чко 1. кривудав. — Возимо
се по неки кривачак пут, па ми се
зашoмути у главу; 2. који је мало
одговоран, који мало сноси кривицу. —
За тој си е и он малко кривачак, 3. мало
нагнут, искошен, нахерен. — Sид ти е
малко кривачак, ће падне ако га не
потпреш.

криваче с прегршт, састављене шаке
као за умивање. — Седне криваче нарани

игра лопту. — Вута не крља, можда игра
вузбал.
крљеж м крпељ. — Деда ми показал како
се чисте волови от крљежи.
крљешка ж повијена лотра за превоз
терета на двоколицама. — Тури крље
шку на колесар.
крндак м остатак окрњена зуба у ви
лици. — Доктур се намучил, док ми изва
дил крндак.

крпе свр. нагло крене на неку страну,
јуpне. — Кот крне, не мож га заустаиш.

крњча м особа без носа или са малим

пилићи.
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крóза предл, кроз. — Сећам се тој, као
крóза сЗн.

крóкне свр. коракне, закорачи. — Боли ме

крс м 1. крст. — Бежи какођавол открс:2.
заветни крст у пољу. — У Мусин
сливак, пот крушку, има крс.

крст.5к дем, и хип. од крс, крстић. — Носи

нога, па не мог ни да крокнем.

крстЗк на гушу.

кроспрсти прил. Површно, кроз прсте. —
Нећу више да му гледам кроспрсти.

крстетина ж крста, део тела где се ки
ЧЛf(f

укрштава са карличним

костима.

крóстовниш прил. у праскозорје, по мра
— Мешина му прирасла за крстетину. —
Боли ме у крстетину.

ку. — Отишбл кроставнин у град.

крóточок, -чка, -чко дем, од кротак. —

крсти несвр. 1. даје име детету. — Деда

Сва су ју деца кроточка.

Лила отиш5л у Милокови да крсти дете,
2. саветује кога. — Изр.: Ти га крстиш, бн
прди; 3. једва иде од изнемоглости,
преплиће ноге. — Болан бил, па едва
крсти ноге.

крóтак, -тка, -тко миран, благе нарави,
смирен. — Крбтак како јагње.
крóтачак, -чка, -чко в. кроточак.
крóшња ж корпа. — Сос крошње пренесе
лóјзе у град.
крошњарас, -та, -то који има ноге у
облику слова "О". - Не бил повијан, па
остал крошњарас.

крстина ж гомила снопова пожњевеног
жита зденутог у облику крста. — Овуј
годин смо нажели шесет крстине жи
TO.

крстоноше ж (само у мн.) литија у којој
се носе крстови и друга црквена обеле
жја. — У оној време, кад цамбил мали,
пóред нашу кућу су, на Велигден,
проодиле крстонбше.

крóшњичка ж дем, и хип. од крошња. —
Набра едну крошњичку гројзе, да деца
не жељују.

крпа ж женска марама за повезивање
кртишка ж дем. од кртина, месо без ко

главе. — Забрадила убаву крпу.

стију. -- Ископус кртинку само вади.

крпеља се несвр. живи тешко, једва
саставља крај с крајем. — Изр.: Некако
се крпеља.

круља се несвр. Љуља се, клати се. —
Круља ми се зуб, мора га вадим.

крпен, - а, - о закрпљен. — Нема у кокво да

круњач м направа за скидање зpна са
кукурузног клипа. — Донесо круњач и
зачас окрунимо момурзу.

се обуче па иде у крпене гаће.

крпен деда м у заг. Какво етој крпен де
круњача ж в. круњач.

да (купус).

крпешљáк аугм. и пеј. од крпа. — Забра

круће несвр. в.

погледаш.

крпче с марамица (не осећа се демину
тив). — Изр.: Тој му је врзано у крпче
(лоше прође, не може да избегне суд
бину).

га

крушум м куршум, зрно метка. — Из мć
ткови вадимо крушуми, па праимо
прангије.

чад тканина која настаје при кроје
лутке и сл. — Женски Петко, игра се с
крпчићи.

круће, боли

кручица ж 1. плод дивље крушке. — Код
угњију, кручице су млого слатке; 2. дем.
н хип. од крушка. — Не гурајте се, за сви
има по кручица.

крпчићи с мн. (јд крпче) отпадна пар
њу; њима се играју женска деца правећи

крауће. —

гуша.

дила се у неки крпешљак, од грозе да ју

крчан м гунђало, закерало. — Голем кр
чан. Све што уработимо за њег не ва
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крчи несвр. закера, негодује. — Нешто му
не по вољу, па цел дон само крчи.

кужљинка ж дем, и хип. од кужљина. —
Тури неку кужљинку у кубе.

кршокурина ж стара дотрајала ствар,

кyжљица ж в. кужљина.
кужљичка ж дем, и хип, од кужљица.
кужне свр. побегне. — Код виде збр, бн

старудија. — Шће ти тај кршокурина? —
Вóзи се у кршокуpину.
кршбши се свр. остави неког на миру,
не буде досадан. - Кршбши се, да милЗк

кужну кроз шибљак.
кузман прил. никад. — Изр.: Ће дојде на

нс.

Кузман.

крштева несвр. крштава. — Отиш5л да
куј, куга, куме мн. куи ко. — Кујте пита? -

крштева дете у цркву.

крштење с свечани ручак који се прави

Од куга е, млого е. - Нема кумé да вреим.
- От куи си људи?

поводом давања имена детету. На
свечаном ручку после одређених риту

кујна ж 1. кухињски намештај. — Купили
смо убаву кујну. — Мајстор ће напраи
висећу кујну, 2. посебна зградица, на
прављена од тугле у којој се налази

ала кум детету даје име. — Идемо у ку
мови на крштење.

кубе с плехана пећ облика ваљка. — Уве

пекара, вршиник, црепуља и огњиште

чер ни деда збере око кубе, па ни прича
приче од оној рат.

изнад кога су вериге и широк оџак. У
њој се пече хлеб, топи маст, сунни ме
со, обављају божићни ритуали и др. —
Баба улегла у кујну да напали вурну.

кубенце с дем, и хип. од кубе. — Кот се
днем ускубенце, бдма ми се приспи.

куварица ж зидна крпа са извезеним мо
тивима из куварства. — У град изнад
шпóрет, на дувар, стои куварица.

кукаља

кукиња ж кухиња. — У град имају кукињу,
пóсебиту собу куде спремају ручак.

куд предл. 1. код. — Куд њег нема тpте
мрте, мора се работи; 2. према, ка, у

ж штап за поштапање. — Почел

и он да бди на две кукаље.

куде прил. 1. куда. — Куде ћеш? — Куде

кукичка ж 1. врста малог косира за бра
ње грожђа. — Понеси кукичку, ће ти
треба за пловдину. — Дај ми кукичку да
оцечем овај грбз, 2. метална кукица у
облику удице којом се притеже канин
опанка уз ногу. — Куј ми скинул кукичке

идеш?; 2. где. — Куде су ти браћа? — Куде
си се забаил”; 3. зашто. — Куде си толко

кукумавка ж 1. зоол. врста птице. — Чуe

правцу. — Иде на куд мен, 3. изр: Од
немај куд (из нужде, због немаштине,
зато што нема куд, што не може
другачије).

од оп5нци?

запел“?

се кукумавка, неко ће да умре (сматра
се кад се чује глас ове птице да ће неко
умрети); 2. пеј. жена. — Кот почне
кукумавка да ти кове уз главу, ће видиш
коко е тој.

кудеља ж преслица. — Тај жена не вата
кудељу у руке.
кудељка ж свитак вуне припремљен за
предење. — Дон3(c) сам испрела две
кудељке.
кудење с куђење. — Ако се деца бегендишу,
кудење и (x) неће раздвои.

кукумавчи несвр. кука, тражи, моли. —
Све има, а само кукумавчи.

куЖЉИпа ж окруњен клип кукуруза. —

куку-мао, куку-мао узв. глас кукумавке.
Кукуњевдан м непостојећи дан, само у

Имам лањске кужљине, још и (x) несâм
изгорел. Ако бћеш, ћути и(х) дам.

изразу: На Кукуњевдон (никад, на куко
во лето). — Ћети врне на Кукуњевдон.
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кукурег м бот, кукурек Не!leborus div L. —

купе (се) несвр. купа (се). — Не отварај

Не ватај кукурег, неће кокошке да сносе.

кукуригу узв. кукурику. — Кукуригу пе

врата, купем дете; — Купу се у реку.

купување с куповање. — Истроши све на

тле, не зоби ми метле. Моја мати луда,
разбиће ти муда (инала).
кулáкм богатаин. — Беше кулак, а сЗг ни
који ништа.

ре у купување и што јутреба и што ју не
треба.

купчЗк м дем, од куп, гомилица. — Збирај
сливе на купчЗк. — Збрали се на купчЗк,
па еду.

куластра ж прво млеко после јагњења,
кожења или тељења. — Измузи малко от

купче с тестијица. — Деца пију воду ис

куластру за сириште.

купче, а старéи истестију.

Кулиза м пеј. улизица, љигавац, превр
пљивац, лицемер. — Знам ја њeг, туј
стару кулизу. Паз) се од њег.

курајбер м неозбиљан, површан човек. —

кулук м бесплатан рад на изградњи пу

курац м изр.: Боли ме курац (баш ме

тева и др. јавних радова. — После осло
бођење од Немци цело селбе излегло на
кулук да се напраи пут од село до град.

добити). — Иди у курац (до ђавола). —

кулучи несвр. ради тежак и напоран
посао, много ради, pинта. — Кулучил,
кулучил, и ништа не стекал. - Нећу више
ником да кулучим!

курволок м курварство, курварски жи
вот, курвање. — Рано се дал на курво

кума м и ж кум, кума (уз име). — Кума

курвалбк м в. курволок.

Јован и кума Вида ће ни дојду у гости
преко Велигден.

курвалак м в. курволок.

кумица ж кума. — Мора да будем дом, да
дочекам кума и кумицу.

кумичка ж кумова ћерка. — Кумица и
кумичка дошли куд нас, и донели кравај
на дете.

кумови поимен. прид. кумова фамилија.
— Бил сам у кумови. — Идем у кумови.

Не иде тој тако, курајберу, не иде. Мора
се запне.

брига). — Курац ће добие (ништа неће
Нéки курац (важна личност, човек на
положају).

лáк.

курвалук м в. курволок.
курвештија ж аугм. и пеј. од курва. —
Онај курвештија ће га отера у Тополни
цу (место у коме се налази психија
тријска болница).

курвосује се несвр. јури жене, иде са
женама, стално је у контакту са ла

ким женама. — Дигал сам руке од њег,
почел да се курвосује.

кумсто с кумство. — Кумсто не сме да се
раскине.

куп м гомила, скуп. — Збирамо ораси на
куп. — Турај бдбир на куп.

курвоше се несвр. в. курвосује се.
куре с фиг. малишан, унук. — Бабино ку
ре, не мож без бабу.

куп прил. скупа, заједно, уједно, све. — До
шли на куп. — На куп продал и вино и
ракију.

курил м курир. — У војску сам бил курил.
куpка ж фиг. жена сумњивог морала, ла

куп5ц. м купац. — Цел дон чека да ми уле
гне неки куп5ц у радњу, ал' не доче

ка жена. — Онуј курку не мора млого да
питујеш. Само ју погледаш и готово.

ка.

куроња м фиг. момчић. — Дедин куроња,
не одваја се од) деду.

купочки, -чка, -чко који се купује, ку
повни. — Еду купочки леб, а не мешен.

куротрćcoнa м замлаћена, уврнута
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кутиче с в. кутинца.

кутpáк м младо псето, псић. — Нешто ми

курсис м курснст. - Праисе да е завршил
нéку школу, а 6н бил курсис.

кутpáк скуцка, не знам кокво му е.

кутре с псетанце. — Имам едно кутре коe

куртон м презерватив. — Гређани за онуј
работу купују куртон.

млóго воли децу.

кућа ж 1. највећа просторија у згради за

куртула ж култура. — И тој ми е куртула,
учен човćка пцуе.

куртулан, -лна, -лно културан. — Учен
човек треба да буде куртулан, а не да се
сви уšирују у њег.
куpчи се несвр. прави се важан. — Курчи
се, а н-уме вола у дупе да убоде
(неспособан за све).
кус, -а, -о кус. Изр.:— Што е брзо то е кусо

(није добро оно што се набрзину ура
ди). — Кус петЗл завек пиле (каже се не
жењеном човеку, човеку без обавеза). —
Дошло и кусо и репáто (и ко треба и ко
не треба). — Збрало се и кусо и репато
(свакакав свет). — Позвал и кусо и ре
нато (није бирао кога је позивао).

куса несвр. захвата јело кашиком. — Дај

становање у коју се најпре споља ула
зи. У њој се налази огњиште, пекара
(вурна) и кухињско посуђе. Из ње се
улази у гостинску собу и друге мање
собе (боричиће). — О(д) дивану улегомо
у кућу и седoмо уз огњиште да се ог
péјемо. На вериге закачено пуно котли

чé с млеко и вари се за нас, 2. зграда за
становање (врста кућа: нова кућа,
стара кућа, мала кућа, голема кућа, кућа
на гé, кућа од) чврс матријал (чврстог
материјала), чакмара (чатмара), ко
ваница, туглара, кућа на долму, ниска
кућа, висока кућа, кућа на спрат, кућа
на две воде, кућа на четри воде).

кућна мушица ж пеј, особа која нерадо
излази из куће, која радије остаје код
куће. — Кућна мушица, врзал се дом, ни
где не мрда.

на дете ложичку, нек се учи да куса.
кућни поим. прид.
укућани. — Само су
р
уку

кусало с део кашике којим се захвата

кућни били дом, никој други, рек6ледЗн
човек, и такој ни спасил од Бугари.

храна. - Изр.: Скусало га закусује, а з
дршку му очи вади.

кућњак м зуб кутњак. — Едва ми доктур
кусање с једење кашиком.
кускун м део коњске опреме који се ко
ну ставља под реп, подрепњак. — Ку
пише нов кускун за коња.

кута (се) несвр. крије (се), сакрива (се). —
Све кута од) децу; — Немој се куташ! —
Ај се кутамо!

извадил кућњак.

куфер м војнички сандук. — С пун куфер
отиш5л у војску.
куче с изр: Куче без реп (каже се лошем
човеку). — Наше куче (наш човек). — Не
ма ни куче ни маче (нема никога, бити
сам). — Чуваш куче да те изеде (иска
зивање неповерења у своје младе, у сво

кутање с сакривање, дечја игра жмурке.

ју децу). — Нема вера у куче (треба

- Ај се играмо на кутање. - Кутање му
неће помогне, ће га најду.

бити опрезан).

кучећи, -а, -о кучји. — Идемо по кучећи
кутиица ж дем, од кутија. — У кутиицу
траг. — Кучеће месо се не еде.
чувају дукат.

кучи се несвр. 1. доноси на свет младунче
(о кучки). — Наша кучка се сваку годин

кутиичка ж в. кутиица.
кутика ж в. кутинца. — Тури перце у ку
тику, да га не затреш.
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кучићи.

кучиште с 1. аугм. од куче. — Отерај тој
кучиште от праг, 2. пеј. опасан, зао
човек. – Тој кучиште ме за срце уапа

кучљак м пеј. опасан, зао човек. — Ћеме
запанти оној кучљак, не може коко бн

л ().

бће.

кучкар м онај који воли псе. — Кучкар, цел
дон се игра с кучићи.

кучкарка ж она која воли псе. — Кучкарка,
ништа не вата у руке, сал се игра с

Кушак м жлеб направљен од летава на
бочним странама запреге ради ста
вљања предњаче (в. предњача) и за
дњаче (в. soдњача).

ложа Ж лаж, неистина. — Излеже и тај
лажа на видело. — Слажу скинул век.

Увати се до локобpца, па да душу

лöже несвр. говори неистину, лаже. —

локобрка ж она која лако игра у колу. —

испуштим.

Увати се до Стану локобрку, па се

Изр. Л.5же па маже (много лаже).

наигра.
лöже се несвр. 1. вара се, заварава се уто
љујући нечим глад. — Л5жем се сос леб,
колко да несâм гладан; 2. води љубав,

лóп м бот. лан Linum usitatissimum L. — Од
лáн ми сашили кошуљу.

забавља се (момак и девојка). — Три

лöнен, -а, -о ланен. — Моја мати изоткала

годин се лагали, док се несу узели. —
Jöfш) се ложу, ће се узну. — Одбвно се
лöжу.

лáнено басмо.

лóсон, -сна, -сно лак. — Мислéл да е занат
лóсон, ал' се преварил.

лöжља м лажов, лажљивац. — Од лажљу
лöска несвр. чини сјајним, глача, гланца. —
Лóска ципиле. — Лоска пруче.

човек не мож да буде.

лöжна ж лажљивица. — Л6жна, с ложу жи
лöска се несвр. сија се, блиста се, пре
сијава. — Умазнил косу, па му се ласка. —

ви.

ложбв м в. ложоља. — Изр: Ложбв над
ложбви (нема већег лажова у крају).

НéШто се Л5ска.

лóскав, -а, -о сјајан, блештав. – Излегле у
лöк, -а, -о лак. — Л5(к) ко перце.

мóду и ласкаве боче.

лáкачак, -чка, -чко прилично лак, слаб. —
Л5кочок си ти за њег, моште носи у зу
бИ.

лöскавац м бот, безимени грахор Lathy
rus aphaca L. - Л5скавац овољил
пченицу.

лöкочак, -чка, -чко в. локочак.

лéкне свр. 1. осети олакшање, ослободи
се тегобе, лакне. — Кот чу тој, лЗкну ми
на срце. — Локну ми код) те видо, 2. фиг.
умре. — Локнуло му, Бог да му душу
прóсти.
лóко прил. на лак начин, лако. — Л5ко бди.
локобрац м онај који -/1(1}{(} игра у колу. —

лáскавка ж изр.: Нćма ни лбскавку (нема
ни пребијену пару).
лбскавче с пето колено, унуче после чу
кунунучета. — Кöј дочека лоскавче, тај
се млого на живел и млого претурил
преко главу.
лöсно прил. лако, без муке. — Л5сно е да
врéвиш, дега напрај.
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ладњикав, -а, -о помало хладан, про
хладан. — Обучи се, видиш да е ладњи
кáво.

ладовина ж место заклоњено од сунца,
место у сенци, хлад. — Цел дон се
одмара у ладовину. — Изр.: Под моé дрво
нема ладовина (нема нерадништва и
излежавања).

ЛОСТИ На ОСТdЛа.

лбцка несвр. интуца. — Преладил сам се,
па лоцкам. — Л5цкам, неко ме споми
њc.

ладовинка ж хладовина (често у екс
лоцкање с иштуцање. — Има ли неки лек
за лоцкање? — Пропадо од лоцкање.

пресном изражавању). — Ај се одмори
мо малко у ладовинку.

лóцне свр. 1. штуцне. — Ч5с по час, па

ладолеж м нерадник, ленштина. — Све се

лоцне; 2. фиг. издахне, умре. - ЕдЗн дЗн
ће и он да лоцне, ако се сили; 3. фиг.
изненада потроши све (о новцу). —

ладолежи изнарађали, само оклапину
öћеју, а за работу не питају.

Улеже у кавану и лоцну му зачас

лáза ж лаж. — Изр.: Ел лаза (каже се не
коме кад почне да лаже).

стодинарка; 4. у шали: Ће му лšцне мати
(каже се место псовке).
лоШТи несвр. в. лоска
лошти се несвр. в. лоска се...

лазарица ж 1. једна из групе девојака које
на Лазареву суботу иду по селу од ку
ће до куће, играју и певају лазаричке
песме, желећи људима здравље и сре

ћу, а пољима и стоци род и плод, 2.

лоштије се несвр. в. ласка се. — Иди види

бот. зумбул Hiacinthus orientals. — Цвет
одлазарицу млого мерише.

кокво се тој лоштије у Чукер.

лáбрња ж пеј. уста. — Заслужил да га
лазарице ж мн. обичај играња и певања

удариш по лабрњу.

лазаричких песама на Лазареву субо

лагарија ж прилично лаке тежине (о

ту.

стварима). — Све неку лагарију носи на

лазаричка ж 1. жена ситна и ниског
раста. — Он голем, а жена му лазаричка,

себ.

лагаријас, -та, -то лаган, прилично лак. —

2. бoт. дем. и хип. од лазарица, зум
булић. — Откини си неку лазаричку за
вáзу.

Нóси лагаријасте дреје.
ладан, -дна, -дно који има ниску темпе
ратуру, студен. — Турише му ладне

лазарка ж лазарица (1). — Да беремо

облоге на чело.

цвећенце, да китимо лазарке (нар.

лади (се) несвр. расхлађује (се). — Лади

песма).

вино у бунар, — Ако се вино још не
оладило, пушти га нек се лади.

лази несвр. пузи. — Дете ни још лази, још
не проодило.

ладни несвр. захлађује, почиње да бива

лазибуба ж ухолажа. — Лазибуба кара

хладно. — Обучи антерију, почело да

кáца.

ладни.

лајбер м метални затварач на завртањ,
ладно прил. студено (у вези са темпе
ратуром у каквој просторији или на
пољу односно са осећајем које таква

температура изазива). — Лáдно е,
обучи се.

рајбер. — Затвори врата с лајбер.
лáје несвр. фиг. непрестано говори, на
помиње, упозорава, саветује. — Изр.:
Нема кумé да лајем.
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лајно с говеђа балега. — У бекудицу жене

лапов м лопов, крадљивац. — Све лапов до
лапова.

су с лајна лепиле вурну.
лáкочок, - чка, - чко в. локочок.

лапрда несвр. пеј. баљезга, свашта при
ча. — Од њег ништа паметно не можда

лакат м мера за дужину, дужина једног
лакта. — Преко зиму сам изаткала
педесет лакта басмо за кошуље и
пешкири.
лáкачок, -чка, -чко в. локачок.

чуеш, само лапрда.

ларма ж фризура. - Сос капу си поквари
ларму.
лáставичка ж дем, и хип. од ластавица.
— Гледај, сине, коко ластавичке летć.

лакомислив, -а, -о лакомислен, брзо
плет. — Старéј син ми е млого доб5p, a
млађćј лакомислив, мисли да се еде све

лáстар м летораст. — Лојзе већ потерало
лáстар.

ШТО лети.

ластреж м праћка начињена од гумене
лактŠк м дем. од лакат. — Удари ме по

пантљике за чији крај је канапом ве

лакток па ме бcaкaти.

зана кожица са обе стране. — Код узнем
лáстреж, ћу му изразбивам сви пенџери
на кућу.

лáкуван, -а, -о лакован. — Купили на дете
лáкуване ципилке.

Латинка Ж име.

лáкување с лаковање. — Окни ме на ла
кување ламперију, да ти помогнем.
лакше узв. тихо, тиине. — Лакше децо, да
не разбудите деду.

лаут м бот. наутi Cicer arietinum L. — Мој
дéда е од лаут правил каву.
лáчан, -чна, -чно грамзив, похлепан, ха
лапљив. – Млого е лачан. — Лачан сам,
Па ШТа?!

лáла ж изр.: Ђе служи као бела лала (ра
ди под присилом).
лале с бот. лала, тулипан Тulipia gesne
riana L. — Засади лале у градинче. — От
кину едно лалć за вазну.

лéб м хлеб. У селу постоје разне врсте
хлеба: бајат леб (није свеж, устајали
хлеб), ēчмен леб (хлеб од јечма), кисел

лéб, куповни леб (купљен у пекари у
граду), мешан леб (хлеб умешен од
пшеничног и кукурузног бранина), мć
шен леб (хлеб који је умешен код ку
ће), момурзан лéб (хлеб од кукурузног
бранина), проја (хлеб од кукурузног
брашна), pжен леб (хлеб од раженог
зрна), самун (сомун), тазе леб (свеж
хлеб), црепуљан (велики хлеб печен у
црепуљи), чис леб (хлеб од пшеничног
брашна) и врућ леб (топао хлеб, тек
извађен из пекаре). — Ништа боље од
врућ леб и врућу погачу. - Изр: Леб и
комат (довољно, не треба више). —
Лежи лебу да те једем (каже се лењив
цу).

лáмба ж лампа. — Сипи гас у ламбу! —
Упāли ламбу!
лáнда се несвр. скита се, вуцара се. —
Ништа не работи, сал се ланда по село.

ландара несвр. 1. клати се, млатара. —
Обукал широке чашире, па му
ландарају. — Завржи перкле, да ти не
ландарају. — Сабља му се вуче и
ландара; 2. фиг. Прича којешта,
брбља, блебеће. — Не ландарај, доста е
више! — Пуштил език, па му ландара.

ландра се несвр. пресе се, дрма се. —
Ландра му се закрпа на капут.
лáни прил. лане, прошле године. — Још
лáни си бил куд нас, па саг.

леб5км дем, и хип. од леб. — Оћу да едем
мазбк на леб5к.

лански, -а, -о прошлогодишњи, лањски. —
Мило ми за њег, ко за лански снег.

лебар м 1. фиг. нерадник, ленштина. —
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особа

која

C(“

непристо

само да еде, а ништа да не работи; 2. онај
који радо једе хлеб. — Лебар, на леб) би

јно смеје, церека. — Лćзна, сâмо се смеје.
— Лćзно мори, кад ће преманеш да се

сâмо живел.

лéзиш?

лебарка ж 1. она која радо једе хлеб. —
Син ми е лебар а ћерка лебарка, несу
избирџије; 2. фиг. нерадинца, лењиви
ца. — Еве ју па онај лебарка. Дошла да се

лејка ж пеј. људска глава. — Заметнул
онолку лејку, а, сирома, ништа си нема у
њу.
Лек м изр.: За лек (сасвим мало). — Далми

наеде и да си отиде.
кóлко за лек.

лебарник м место где се држи хлеб. — Ми
несмо имали лебарник, па смо лебови
остаљâли и ређали на клупу и
покривали сос месâљ.
лéбац м дем, и хип. од леб. — Ћу га поедем
као лебац (каже се у љутњи).

лекује (се) несвр. лечи (се). — Лекују га
неке бабе, ал' слаба вајда; — Лекује се,
а све болан.

леле узв. 1. за изражавање туге, бола,
жалости: јао, куку. — Леле, Стано, ки
ша Иде, не могу Ти кнČћи дојдем; 2. у
изненађењу, чуђењу. — Леле, леле! То
квó чудо још несâм видел.

лебенце с дем, и хип, од леб, хлепчић. —
Понеси овој лебенце на децу, нема коквć

друго да ти дам да понесеш.

лелеје се несвр. једва иде од слабости,

лćвка ж сукња од памучног платна која
се за појас везује канапом од памука
који је провучен кроз поруб на горњем
делу. — Обукла се у левку, а не у запрег,
Па отишла на бро.

исцрпености, болести и сл. - Опил се,
па се лелеје код иде. — Едва стои на ноге,
лелČје се код иде.

легало с 1. постеља, лежај. — Њćг сâмо на

лелека несвр. фиг. избегава неугодну си
туацију, цмиздри. — Цćл дон лелека,
само да не работи.

легало можда најдеш. — Изр.: Една коза,
едно легало (каже се неожењеном
човеку); 2. животињско пребивали

лéлке узв. 1. за изражавање туге, бола,
жалости: јао, куку. — Лелке, брале,
лелке, не мог ти дојдем на гости. Млого

ште, станиште. — Уватили лисицу на
легало, 3. грана на дрвету или мотка у
кокошињцу где спавају кокоини.

сам ти болна; 2. у изненађењу, чуђењу. —
Лелке, лéлке! — Тој чудо га нигде не
Ма.

леђćп м лавор. — Донеси леђćн и пешкир,
да кум опере руке.
лежечки прил. лежећи, у лежећем ста
ву. — Лежечки пие, лежечки еде. Тел би
лежечки и да работи, ал' тој нигде не

лéмез м грана која се ставља преко пла
ста да ветар не однесе сено. — Овéј
грање су добрé за лемези.

Ленгерм рентгенски апарат, рентген. —
Гледали га на ленгер, ал' му ништа несу

Mil.

пронашли.

лежилебои-а м готован, нерадник, ле
њивац. — У домаћинску кућу нема лежи
лćбоње, сви стицају и работе.

ленђир м бот, врста баштенског цвећа

лезćтра ж бот, врста гајеног цвећа које

лéњав, -а,-ов лењив. — Лењава, лčњава, па
нема куде.

лепо мирнине. — Овој ти слатко мерише
на лезéтру.
лези се несвр. смеје се непристојно, по
казујући зубе, церека се. — Изр: Лези се
ко варена глава.

са великим цветовима. — Имамо убав
ленђир у градинче.

лењив, -а, -о лењ. — Закопа се, уз6 жену из
лењиву вамилију.
лењос м лености. — С лењос скинул век.
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лéca ж капија. — Испрати га до лесу, па се
врни. — Чекај на лесу дог домаћин не
излегне.

лесковиње с насечено пруће од лесковог
дрвета. — С лесковиње ћу плетем
плóт.

летечки прил, у лету, летећи. — Он ће

купи лизалицу.
лизаличка ж дем, и хип. од лизалица. —
Дојди, да ти башка да лизаличку.
Лимббда ж - Из града излете сив сокол, на
крило носи лимбоду (нар. песма).

лимбург м непостојећи месец. - Изр: Тој
ће лимбурга месеца да буде (никада).

летечки да Дојде.
летишкапа м детињаста, лакомислена,

лимби м бот, лимун Сitrus limonum L. —
Купи неколко лимбна за болника.

површина особа. — Немој, сине, да си
летишкапа. Летишкапу никој не цени.
летњи свет3ц м мн. летњи свеци летња

слава. — Свети Јован је и зимњи и летњи
свет3ц.

лимбнка прид. непр. који има жуту боју,
жут. — Умости вуну у лимбнку.
лимбнкас, - та, - то који прелази у жуто,
жућкаст.

летоске прил. летос. — Лćтоске се крилу
ладовину, а сŠг бће да има.

линија ж фиг. низ сродника који потиче
од неког заједничког претка.

Лćтување с летовање, годишњи одмор.
— Ишли на летување у Грчку.

ЛИПáK м липова шума, липар. — Ајд Д-ИДе
мо доле у липак.

лéшњак м бот, лешник Согуlus svellana L.

литицбтина ж 1. тело угинуле живо
птиње. — Закопајте дибоко туј линцо
тину; 2. фиг. веома мринава, изнемогла,
слаба животиња, цркотина, мрцина. —
Упрегал двć липцотине у јербм, па
пош5л на орање; 3. лоине, мршаво месо.
— Пред мен изнели мćco, као да е од

— На Каменички вис има пуно лешња
1(и.

лештак м лескова шума. — Отидомо у ле
штак, па насекомо прутови за основи.
либа несвр. брзо куса неку сасвим течну
храну: млеко, чорбу. — Нема срам, узел
ложицу па само либа. — Погледај га коко
либа. — Либај и не обsирај се!

липцотину; 4. изр.: Вуче се коo

липцотина (каже се исцрпеном, слабу
њавом, болешљивом и мршавом чове
ку који једва хода. Овај израз има ноне
кад и пејоративно значење које је упу

ливађе с земљиште под ливадама. —Тбе
кнеcéлско ливађе.

ћено мрзовољној особн).

ливацко зćље с зеље Rumex pulcher L.
ливаче с дем, и хип. од ливада. — О(д)
тöлке ливаде дал ми едно ливаче. —

Чувам бвце у моč ливаче.
лида несвр. клати, њине. — Седал на Ви
сóко, па лида ноге. — Изр.: Лида муда (ни
за ништа не мари).

липче свр. 1. угине (о животињама). —
Липцало ми куче, коко ћу без њег? —
Почеле кокошке да липцују по село,
нека куга се појавила; 2. пеј. умре. —
Липцал како куче. — Неклипче Дабогда
(клетва).

лисм мн. лисје 1. лист. — Гусенке изćле сав

лидне свр. 1. одлети. - Откину се узица и
лидну му торба у траву; 2. фиг. издахне,
умре. — Изр. Лиднуше му краци; 3.
падне с положаја. — Ћелидне и он, не
мó(ж) завек да упраља.

лис на јабуку. — Рано почело Лисје да
опада; 2. листi - outtapица тестере. -

лизалица ж врста пљоснатог бомбона
на штапићу. — Дај не дете парку да си

лисице ж мн. део запрежних кола, две др
вене гредице које се рачвају од средине

Купил лис забичкију, 3. изр.: Падал на
мéчку лис, па не можд-иде (каже се
ономе ко избегава да ради).
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срченице ка задњој осовини, повезу
јући их, спајајући их.

личи несвр. одговара, пристаје. — Личи
му да буде господин.

лисичарка ж бот. врста печурке Сantha

лиша ж врста кожне болести на лицу
(најчешће код деце), лишај. — Искочила
му нćка лиша на образ, па неће да му
пројде.

rellus cibarius L.

лисичи, -чја, -чјо лисичји. — Лисичи реп. —
Има лисичјо око. — Лисичја кожа.

лисје с зб. им. од лис, лишће. — Опало ли

лишав, -a, - о онај који има лишај на лицу.
— Дете ми е лишаво, с коквć да га

cје од| дрво.

мажем?
лисковиња

Ж

1. одсечена

11

просушена

храстова грана чије лишће служи ов
цама и козама као зимска храна; 2. сува
храстова грана из лисника, чије су
лишће овце односно козе обрстиле. —

лишавица ж бот, росопас Сhelidonium
majus L. — Лишавица е травка, коју кот
прекинеш има жуто млеко.
лобода ж бот. бранињеник Сhenopodium

Слисковиње кладем огањ.

bonus Henricus L.

лисковиње с зб. им. од лисковиња. — У

ловција м ловац. — Јутрос рано ловције

обóр имамо бели свет лисковиње.

отöше у лов на Зајци.

ЛИСКОВИЊка ж дем, и хип. од лисковиња,

сува храстiова гранчица са лишћем или
без лишића.

лискуп м врста меког камена на дну по

ловцика ж мачка која добро лови ми
иневе. — По моју кућу се не шетају ми
шеви, имам мачку ловЏику.

тока. — Изнад нашу воденицу, у реку,
Има лискун колко год оћеш.

ловциски, -а, -о који се односи на ловције,
својствен ловцијама. - Имам мерак да
слушам ловциске приче.

лисник м посечене и просушене храсто
ве гране, зденуте у стог, чије лишће

ложица ж кашика. — Узе ложицу и покуса
сво млеко.

служи овцама и козама као зимска

храна. — За сваку козу сам зденул по

ложичка ж дем. од ложица, кашичица. —
Дај на дете ложичку, да се учи да ку

едЗН ЛИСНИК.

Са..

листŠк м дем, и хип. од лис, листић. — Све

ицепил писанку, ниедЗн листок не
остаил.

литарче с привезак на каишу, огрлици
на врату животиње (обично пса). — У
град кучићи имају литарче на гушу, да
и (х) шинтери не ватају.
литне свр. 1. нагло потече (крв). — Литну
му крв на нос, 2. падне с положаја. —
Изр: Литнуше му краци.

лóза ж навој на завртњу. — Изéла се лоза
на шрав, мора га заменим.
лозиња ж мн. лозиње одсечен прут ви
нове лозе. — В5здан врзува лозиње у
снопови.
лозиње с зб. им. од лозиња.
лозињка ж дем, и хип. од лозиња. —
Лозињка по лозињка сноп5к.

лице с предња страна. — Овај страна е
лицć, а не тај.

лóјзе с виноград. — Већ је време да се прска

личан, -чна, -чно наочит, леп. — Дете ју је
убаво, па лично.

лојзепце с дем, и хип, од лојзе. — Мерак ми

личéнце с хип, од лице, дем. се не осећа. —
Изр: Личéнце пичéнце (у лепом лицу је

лојзе.
да купим још едно лојзенце, туј негде
близу.

лóјтра ж (обично у мн.) бочна ограда на
запрежним колима у облику лествица,

све лепо).
— 147 -

460

Властимир Јовановић

направљена од дрвених ваљкастих го

Избуши ми се лув-балон — Надувај ми

ре шиљатих интапова, провучених

лув-балон!

кроз две водоравне обле греднице на
одређеном расtПојању; служе за превоз

лyВТира (се) несвр. проветрава (се). —
Прејдите у другу собу, овуј ћу
лувтирам; — Отвори пенџери да се с6ба
лувтира.

сена, сламе, снопља, иначне. — Двоe

лóјтресено сам дотерал од ливаду.

лóјтриште с једна од оне две гредице

луд, -а, -о немиран, несташан. — Дете ју

(мотке) кроз које се провлаче штапо

ви, "ржњике", те праве лојтре. — Седи
на лој гриште и лида ноге.
Лока несвр. 1. лоче. — Куче не пие воду коко
овца, оно лока; 2. пеј. преко мере пије
алкохолна пића. — Не пију, него ло
кају.

млого лудо, никој не може да га уџувапи.

лудак м фиг. претерано живахно мушко
дете. — Оној твој лудак ми поразбива сви
пенџери, поведи малко рачун од њег.
лудакиња ж фиг. претерано живахно
женско дете. — Избише онуј лудакињу,
па ју умирише.

лóкмаш м путујући посластичар. — Се
ља, локман, ће у недељу да донесе пуну
крошњу соз бонбоне и чибучићи.

луда среда ж в. п. прва среда Великог по

локмаш м готован, лакташи, онај који

лудување с лудовање, веселост. — Слу

воли да једе и пије на туђ рачун, да не
tито на лак начин добије. — Голćм лок

cilia.

дување век провел.

што понесе, а камен у зуби неће ти да.

Лукар м 1. онај који воли да једе лук; 2.
место где се сади или где је био лук. —
Улéгоше у лукар и искубоше сов лук.

ломбти несвр. брбља, говори брзо и не

луковиње с суви спољни листови гла

разумљиво, говори којешта. — Ломбти
коо празна воденица. — Ајд, ајд, не

вице црног лука, који се употребља
вају за бојење у мрку, смеђу, браон боју.
— Учини перашке у луковиње.

маш, само гледа да се наеде и напие и не

ломоти млого.

лопца ж кавга, свађа, галама, вика. —

лунза (се) несвр. в. лунsa (ce).

Сваки дâн лонџа у њину кућу.
лупЗáње с в. лунsање.
лóпа несвр. једе халапљиво (о свињи). —
Н-уме да еде коко човек, него лопа коко

лунsа (се) несвр. скита (се), луња. — Само

свиња.

лунsа, не мисли на дом, — Ништа не вата
у руке, цел дâн се лунsа. — Куде ли се
лунsа, Бог да те пита.

лóћка несвр. мућка, испире (о зубу). —
Боли га зуб, па га лоћка с ракију.
лóше прил. не осећа се добро, нешто је
болестан. — Нешто му е лоше, мора га
вóдим куд) доктура.
лóшо изр.: На лошо нема мана. — Лошо му
се пише (лоне ће проћи). — Од лошо има

Лупsáње с скитање, тумарање, лутање.
— Слунsáње се кућа не стица.
луња ж (обично у мн.) тамна или браон
каста флека на лицу. — Дете ми има
луње по образи.
луњав, -a, - о који је пегав по лицу. — Ако е

и полошо.

луњав, убав си е.

лубеничка ж дем, и хип. од лубеница. —
лупČILe

Глава му округла како лубеничка.

с љуштење, Комнинање. — У

луп ćње мом урзу са мј му млого

лув-балон м дечја играчка у виду шу

помогал.

пљег лоптастог тела, начињеног од

гуме, која се надувава, луфтбалон. —

лупи несвр. Љушти, комиина. — Луни
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компири. — Цел дон смо лупили мо
мурзу.

лутке ж пл. т. фиг. шанавило. — Изр.:
Уватиле га лутке. — Дошле му лутке.

лура несвр. скита. - Млад, па можда лура,

луџа м глупак, будала, неразуман човек.

а кад остари, ћу га питам. - Изр: Лура,

— Луџа, свć испродава, за децу ништа не

лура, па долура.

бстави.

Љ
несвр. баца љагу на кога, клевета,
срамоти кога. — Не љагај бошту и
матер, несу они тој заслужили.

љáга

Љćпа несвр. набацује неку житку масу,
као инто је на пример блато. — Љéпа
блато на дувар да запиши Šвирке, ел иде
зима.

љóпав, -а, -о испрскан, замазан житким
блатом или блатњавом водом. — А

падне киша, он се љćпав врне дом.
љопáвина ж мокар снег са кишом, лапа
вица. — По овуј љопáвину се нигде не
иде.

љóпна ж она која се испрскала газећи по

љига ж (обично у мн.) слуз која малом

блату или блатњавој води, која се

детету иде из уста. — Све му љиге иду
на уста. — Код замириса месо, оно ми
љиге потекоше на уста.

униљнпала. — Љопна, нигде блато, а она
се уљопала.
љóпчам онај који се испрскао газећи по
блату или блатњавој води, који се
ушљитао. — Љопчо, љ6пави, куде се
толко уљопа.

љигав, -a, -o 1. коме теку љиге из уста. —
Мало дете мож да буде љигаво, ал” он
голем па љигав, 2. фиг. који нема
поноса, који изазива презир, гађење,
одвратан. — У њег немај поверење, биe

Љóтићевац м присталица војске Љо
тића. — Чул сам да ће ноћ6c ЉóТићевци

га глас да с млого љигав.

да улегну у наше село.

љигави несвр. пушта љиге, кваси љигама
нешто. — Завржи на дете неку крпу
окол гушу, да не љигави огрљак на
кошуљку.

љубење с љубљење. — По љубење ће буде
и плакање.

људи м мн. 1. свет, народ. — Не смем да
излегнем од људи. — Не мо{ж) се живи од

људи. — Идем у људи, мора се обучем у

Љигна ж она која пушта љиге. — Љигна
љигава, она ће неког да учи.

чисто, 2. фиг. фамилија. - От куи си
људи?

љикша м онај који љигави. — Од оног
љишку не мог ни да едем.
Љиљак мјоргован Syringa vulgaris. – За

љуља несвр. фиг. обилно пије (о алко
холу). — Милан Келчин, код) дојде куд!
деду, љуља само ракију.

китил се сос љиљак.

љóпа несвр. гази по житком блату,
шљапа. — Кад цамбил малČчак, млого

љуља се несвр. фиг. тешко хода, посрће
(услед пијанства). — Опил се па се само
љуља.

сам волел даљопам по блато.

љуљка ж врста носиљке за одојче,
љóпа се несвр. каља се, прска се гацањем
по блату или блатњавој води. — Из
лéгни, не љопај се у тој блато.
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коко изгледа Љуљка.

љуљне свр. 1. фиг. јако удари. -Љуљну ме
стојагу по грбину па ме изгрбави; 2.
фиг. падне. — Соплćто се, па љуљну на
земљу.- Љуљну јака киша и вода улеже
у подрум, 3. фиг. попије (о алкохолу). —
Да љуљнемо по неку. — Љуљну едну и

љутČж м веома љуто (о неком јелу). —
Ов5ј љутеж не мож) се еде.
љутениица ж 1. салата од скуваних,
из гњечених, о су имених црвених
паприка и празилука, са уљем и

сирћетом. — Уз ручак волим да си
малко куснем и љутеницу. 2. салата од
куваног парадајза и љутих црвених
папричица. — Напунимо неколико тегле
с љутеницу.

öпи се.

љуска несвр. одваја плод од махуне. —
Едни нек љускају грашак, а други
бĆб.

љутеничка ж дем, и хип. од љутеница. —
Сипни ми малко од љутеничку истеглу.

љуска се несвр. испада из љуске. — Пасуљ
узрел, па почел да се љуска. Мора што
пре да га оберемо.

љутење с љутња, љућење. — Нćма љутење
ако нешто покварим.

љуспе свр. 1. пљусне (о киши). — Љусну
киша, па ни намокри; 2. падне тешко
тако да му попуцају витални делови
организма. — Љусну на бетон, па се

љутиш м в. Љутина. — Изр.: Нема љутиш
(нема љутње).

разби како тиква; 3. фиг. пукне од муке

љуткас, -ста, -сто који је помало љут. —

(неко). — Насекирал се, па ће љусне. —

Овéј су ти поприке љуткасте, а овćj
несу.

Изр.:Ћедаљусне (пукне од љутине).
љуспина ж љуска од јајета. — Љуспине

љутипа ж љутња. — У љутину га уби.

од јајца не давај на куче, ćл можда се
научи па д-иде по гњезда.

љутком онај који се брзо наљути, љути.
— На оног љутка ћу едон дон да и чукам
póгови, па ће буде миран коо бубица.

љутšц прил. много љуто. — Ово е љутац,

љутни прид. в. Љуткас. — Малко љутни,

не еде се.

можда едеш.

љутoчок, -чка, -чко помало љут, наљут
њује. — Купи малко и љуточку попри

љуцки прил. уредно, како треба. – Тој
мора да буде љуцки напраено.

Ку.

ључица ж дем, од љуска. — Љускај јајце

љуточак, -чка, -чко в. Љуточак.

над остал, да ти ључице не падају назам.

љутачак, -чка, -чко в. Љуточак.

љушти несвр. изр: Бие на љушти (же

љутачак, -чка, -чко в. Љуточак.

стоко пуче, удара).

М
моглушина ж густа магла. — Спуштила се

мóкне свp. склони. — М5кни тој одбтле,

нека моглушина, па се прс пред око не
види.

мозга ж сок који струји испод коре жи
вог дрвета. — Суво дрво не пушта
мозгу.

тури га на друго место.
мöкне се свр. остави на миру (кога). —
М5кни се од мен, не досађуј ми!
мáлко прил. мало. — Тражил сам малко да
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мáз м маст. — Нацедили смо пет канте маз.

да се одморим, разбудише ме.
мазбк м дем. од маз. - Далму мазок колко

мблчице прил. сасвим мало. — Да се

за лек.

молчице одморим, па ћу работим.

мбрш узв. марш. — Мбрш напоље!
мостење с бојење вуне. — Мостење ми не
Иде од руку.

мазан, - зна, - зно 1. гладак. — Подмладил
се, дош5л мазан у лице; 2. лукав,
лицемеран. — Прави се мазан, а с кон3ц
ти душу вади.
мазга ж в. мозга.

мáсти несвр. боји, фарба вуну. — Вуну ћу
да мостим у луковиње.
моцињање с померање. — Куде сам седал,
туј ћу седим. Моцињање не добди у
ćбšир.
мá м мн. мáови мах. — На маови га нешто
вáта.

мазгов м 1. пеј. тврдоглав, својеглав, за
дрт човек. — Дере се како мазгов, 2. пеј.
лењ, нерадан човек, ленштина. —
Прави мазгов.
мазне свр. 1. удари. — Коквć чекаш, мазни
га у мешину, 2. украде. — Оће и да мазне,
код га никој не види.

мáва несвр. 1. маине. — Мавал сам му с
руку, а он мене видел;2. гестикулира. —
Мáва с руке док вреи.
мáгла ж изр.: А сâг магла (бежи, склони
се). — Види коо кроз маглу (нејасно,

мазни несвр. 1. глади. — Мазни си муста
ћи; 2. глача. — Мазни пруче сас нож.

мазни се несвр. 1. глади се, дотерује се:2.
умиљава се. — Мазни се како мачка, ал”
тöј куд мен не помага.

мутно). — Иде коо гуска у маглу (не
промишљено). — Продава маглу (бе
спосличн, досађује се). — Сећа се коo
кроз маглу (нејасно).

мазница ж поткожни крвни подлив, мо
дрица, масница. — Мазница се лЗко
напраи, ал' се тешко повуче.

мадеж м мали, обично урођени израштај
на кожи у облику округласте мрље,

маија ж греда на крову која се пружа од
угла до слемена, покривена редом ће
рамида. — За маије се турају најаке
греде. — Разнизале ми се маије, мора да
и(х) повежем.

пеге тамније пигментације. — Убава
девојка, има мадеж на образ.

мађијарка ж жена која прави мађије. —
мајкана ж ћерка која по својим физи
Онај мађијарка с мађије ми упропасти

чким и психичким особинама личи на

мужа.

своју мајку. — Изр.: Права мајкана.
мађије ж магије. — Не моlж) се ожени,
напраили му мађије.

мајкуша ж в. мајкана.
мајсторлок м мајсторство, вентина,

мађибсан, -а, -о омађијан, опчињен. —
Дете ти е мађибсано, мора га водиш по
бабе да му бају.

мајсторија. — Изучил мајсторлак, па му
никој нераван.
макадâм м пут од камена туцаника.

мађибше свр. направи некоме мађије,
опчини. — Убава Јана га мађиосала, па

све трчи по њу.

ма каки узв. не, никада, нипошто. — Ма
кáки, тој не долази у ббsир.

мáе (се) несвр. задржава (се). — Немој ме

макара ж мн. макаре (чешће у мн.) диза

мáеш, има нешто да работим. — Само ме
мáе, не мок си искочим искућу, —

лица. — Само с макаре тој можеш да по
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Макивćј м в. п. Макавеји, почетак пос
пia, 14. августа, по новом календару.

маљица ж дрвени маљ. — Ча Петре, деда
ме испратилда ми даш маљицу, ће цепи
дрва.

макљ6ше се свр. 1. пеј. напусти, оде. —
Дош5л, па не мисли да се макљбше, 2.
пеј. остави на миру (кога). — Макљбши

мáма ж стрина. — Мама ми е била као ма
ти, млогоме чувала.

се од мен!

мамење с дозивање стоке.

макне свр. в. мокне.
макне се свр. в. мокне се.

мами несвр. зове стоку или живину. —
Мáми кокошке да и (x) нарани.

мала ж махала. — Ми живимо у Месечи
нову малу.

мáмлаз м глупак, блесавко. — Оној ли
мáмлаз да те вуче за нос, а?

мала нужда ж избацивање мокраће из
себе, пишање. — Деда ми е причал, кат
сам пош5л у школу, да кад ми се

мамудија ж турски златни новац који
се употребљава и као накит. - На
гушу врзала само дукати и мамудије.

примоча, питам учитеља: "Господине
учитељу, оћете ли да ме пуштите д

Идем да вршим малу нужду“.

манастир

м црквена слава, заветина. —

Јутре је манастир у Дољни Матевац. —
Идбмо на манастир чак у Нишку Бању.

мала сказаљка ж в. сказаљка. — Мала

сказаљка показује сати а голема ми
нути.
малеје несвр. постаје мањи, смањује се. —
Почеле дрéје да ми малеју.
малéчак, -чка, -чко мали. — Малćчак си за
тöј. — Неси малéчак, па да се играш соз
децу.

манда (некога) несвр. инаље некога да без
потребе иде час тамо час овамо. —
Изр.: Само ме манда.
манда се несвр. 1. луња се, бесциљно иде,
Пумара. — Цел дон се манда по село,
кокво ли работи; 2. маје се, ради нешто
(без неких видних резултата). — Цел
дон се манда око онćј трмке, а купује
мед.

мали несвр. смањује се. — Мале ми дрćje, ћу

да и|x| дâм на брата. — Мали ми капут.
малко прил. мало. — Дај ми малко. — Узни

мандање с луњање, тумарање. — Њигöво
мандање ми дошло до гушу, сви с прс
показују у мен.

малко.

мандрак м мадрац. — Излегли нови кре
малкосвćтник м грамзива особа, себи
чна особа. — Немој да си малкосвет

вети с мандраци. Млого е убаво да се
cпи на њи.

НИК.

малокаван, -на, -но болешљив. — Млађćje
дете ми нешто малокавно, ич не едé.

мапе свр. 1. махне. — Ману му с руку да
дóјде; 2. престане. — Ману киша да пада;
3. престане да боли. — Попи лек и ману

малтерка ж зидарска алатка са дрин

мешина да ме боли, 4. оставн, дигне

ком, односно метална пљосната ло

патица којом се захвата и размазује

руке од нечега. — Манул си жену и децу
и отиш5л у бели свćт. — Никој се не

малтер.

надал да ће мане све.

малчић м мали прст на руци или нози. —
Што он има у главуја имам у малчић. —
Изр.: Нć ми ни за малчић (много је слаб,

ни у чему не може да се мери).
малчице

прил. в. молчице.

мáше се свр. 1. остави се неког посла. —
Мађијарко, мори, ман се од теј мађије;
2. разведе се. — Куј би рекЗл да ће се они
ману, куј 2.

машистра с мн. огрлица од стаклених

Речник села Каменице код Ниша

куглица, пробушених у средини. — Ма
ти ми на Пантaлeј купила двоја мани
стра (Пантелеј је вашар у Нишу који
се одржава 9. августа по новом ка
лендару).
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неки мариветлуци.

марише несвр. краде. — Марише кокво му
падне под руку.
марне свр. ударн, тресне. — Код ме марну,
свé sвезде сам пребројал.

манистро с обично у мн. разнобојне си
тне стаклене куглице, пробушене у
средини, које се нижу и служе као
украс. — Едва наниза овај манистра. Сâг
мóгу да одбнем.
манит, -а, -о који је са неким физичким
недостатком, који је под маном. — Сва
деца су му нешто манита, а бноноков:
здрав и прав.
мапљив, -а, -о човек са манама, боле

маршира несвр. у љутњи некоме уз
викује "марин". — Што га маршираш?
Нćбн крив.
мáс м в. маз. - Изр: Оде масу пропас (све
пропадне, оде у неповрат).
мáсан, -сна, -сно мастан. — Лако е њему,
узел масну гуску (оженио се девојком
из веома богате породице која је са
собом донела велико богатство).

нiљив. — Нешто му дете манљиво.

манџа ж јело, храна. — Од манџу нема
кокво да ти изнесем, само пржено
јајченце.
манџија м онај који свему налази ману. —
Ако мислиш да се ожениш, а ти немој да
си голем манџија.

масли ж пл. т. секач. — Дај ми масли да
исечем жицу.
мáт-буба ж матица, једина плодна
женка међу пчелама исте кошнице,
која носи јаја из којих се излеже нова
генерација пчела.

мáт-буба, мат, мат! израз којим се рој
манџика ж она која свему налази ману. —
Немој да си манџика, нећеш никад да се

ичела мами у коиницу.

матевачка чеpáпа ж изр.: Ударен c

одаш.

матевачку чеpáпу (каже се приглупом
човеку).

мањ5к м недостатак (чега), мањак. —
Брашно ми е на мањ5к.

материшсто с наслеђе по мајци, имовина
мањување

с остављање, напуштање. —

коју мајка остави. — Материнсто узела
сестра.

Толко њигово мањување и пак сваки
дон пијан.

мањује несвр. оставља, престаје. — Ма

матика ж мотика. — Изр: Оће леб без
матику (да лако живи, да не ради).

њује работу.
мáовина ж бот, маховина. — Уватила га
мáовина.

марвењак м сточни лекар, ветеринар. —
Јутре ће дојде марвењак да шприца
кучићи од беснило.

матина ж подуже обло дрво, мотка,
водоравно обешена на тераси или
испод стрехе, на коју се простире
рубље, веинају венци паприке или
дувана да се суше. — Од овај дрвља
направи ми неку матину.

марвењаштво с лечење стоке, ветери

матиче с мн. матичићи алатка за окопа

на. — Мој деда Лила е у Први свćцки рат
бил с вранцуски марвењаци и уз њи
изучил марвењаштво.

вање усева у башiи. — Понеси матиче у
бачу, ће ти затреба.

матичица ж троугласти раоник на ко
маривćт м обичај, ред. — Куд нас је токов
маривćт.

пачици. — Деда остри матичице на
копачицу, јер ће јутре д-иде да шпарта

маривéтлук м шала, ђаволија. — Изводи

момyрзу.

— 153 -

Властимир Јовановић

466

матичка ж в. матиче. — Остра матичка,

машиница ж 1. апарат за бријање. —
Научил сам с машиницу да се бритвим,
з-бријач не смем; 2. подрезач. — Дај ми
машиницу да подостpим плавез.

па зачас окопâ овај пребој сос лук.
мáточина ж бот, матичњак, мацина
права Меissa officinalis L.
матрак м изр.: Köј ти е матрак (инта ти
је, зашто се тако понашаин). — Матрак
ће добие (ништа неће добити). — Има
матрак (нема ништа).

мáишлаж машина, кравата. — Врзал машлу
öкол шију, па мисли да е Голćм госпо
дин.

меáна ж механа. – Улегал у прву меану и
све паре спичкал.

матракука жђаволија, враголија. — Само
изводи некакве матракуке, а ништа не
работи.

мéд м 1. смола на дрвету. — Несмо имали
лепак, па смо писанке лепили сос мед. 2.

пчелињи производ.
матрапаз м трговац стoкoм, препро
давац. — На пијац млого матрапази. Сви
гледају да ушићаре.

медбк м дем, и хип. од мед (2). — Кусну
две-три ложичке медбк, па ми се
услади.

матријал м материјал. — Кућа му е од|
чврс матријал, нема се плаши.

меденица ж звоно од бронзе које се об
нчно веина стоци о врат. — По ме

маћија ж маћеха. — Мати е мати, а маћија
маћија.
маука несвр. мауче. — Мачићи маукају,
оћеју да улегну у кућу.
мáца ж тешки чекић на оба краја раван,
маљ, бант. — За мајдан ти треба добра
ћускија и добра маца.

деницу знам куде су ми волови.
међудневке ж пл. т. међудневнице, дани
између 28. августа и 21. септембра,
између Велике и Мале Госпође, Го
спојине.

мездри несвр. сече, реже месо на узану и
танку парчад. — Он мездри бут, а ја
Грбњачу.

мачећи, -а, -о мачји. — Мачећи нокти су
остри. —Талијани еду мачећо месо.

мéј м мн. мéови мех. — Дува у меови. — Изр.:

мачиште с аугм. и пеј. од маче. — Мачи
ште пуно з-бује, а он се игра с њег.

Напне мćови (наљути се).

мејунка ж махуна. — Зрел пасуљ, почеле

мачкетина ж аугм. и пеј. од мачка. — Ви

мејунке да се распуцују.

дó коко една мачкетина излеже испле

мејушчица ж дем, и хип. од мејунка. —
Откину неку мејунчицу баранију да

вњу и улеже у амбар.
мáчољак м мачји измет. — Мачољци на
све стране.

напраим Тепцику за ручак.

мачбр м мужјак мачке, мачак. — Видел
сам коко мачка брани мачићи од
мачбра.

мéкачак, -чка, -чко 1. мекан. — Земља мć
качка, па од милин да копаш, 2. мекан,
попустљив човек. — Узни му све, немој
да будеш мекачак.

мачбрчина м аугм. и пеј, од мачор. —
Наше куче изјури едну мачорчину из
обóp.

Мекишâр м мекушац, слабић. — Дебели
људи су големи мекишâри. Несу
издржљиви.

маџарка бот, врста шљиве. — Маџарке
сливе су добре за воћке.

мéклéб м свеж хлеб. — Само смо суботом
јели мćклćб, тŠ(г) га баба месила.

машина ж шибица. — Дај ми машину да
запалим цигару.

мекокбрка ж агр. врста бундеве, тикве,
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месечарка ж бот, биљка која месечно
цвета или доноси плод. — Ружа месе
чарка. — Јагоде месечарке.

мéлен м мелем. — Код тури мелен на
красту, она зочас пројде.

мéнгеле ж мн. стега. — У деда Ракину

месиља ж жена која меси. - Голема ме
сиља, уватила се за ноћви.

ковачницу сам видел како изгледају
мéнгеле.

месиште с аугм. и пеј, од месо. — Наце
пимо се месиште.

менђучица ж 1. дем, и хип. од менђушка.
— Што ју убаво стоје менђучице на у
ши? — Чува менђучице. Кот порасте ће
и{x} нóси; 2. бoт. врста цвећа, мин
ђушица. — Насади менђучицу у три
црепа.
менђушка ж минђуша. — Онолка девојка,
а не носи менђушке.

меско с в. месонце. — Оћеш малко меско
баба да ти даде. - Испржи меско, дошли
НИ ГбСТИ.

меснице ж мн. време од Божића до
Поклада, кад се верницима допушта
да једу мрсну храну, месојеђе.
место прил. уместо некога, у име некога.

мéнsа ж јавна кухиња. — Рани се у менsу.

— Место Бошка Славко ће иде на свет3ц,

пóстар је.

мерак прил. с посебним расположењем.
месце с в. месонце. — Код оде у гости, чека

— Мерак му да чšчка децу.

месце да се изнесе, па тог еде.

меримац мован мерино расе. — Меримац
ов5Н Пóголем од нашег овна.

меримка ж овца мерино расе. — Меримка

мете несвр. 1. чисти метлом. — Узел умит
да мете обор, 2. пеј. халапљиво једе. —
Не еде, него мете. — Седал, па само ме

дава повише вуну и млеко. И поголема
је од нашу овцу.

Тé.

метен, -а, -о који је почнишћен метлом. —
Улéгомо у метену собу.

меримче с јагње мерино расе.
мерише несвр. мирише. — Мерише цвеће.

мéтер м 1. направа за мерење дужине

— У собу мерише на босиљак.

(столарски метар). — Дај ми метер да
измерим врата; 2. основна мера за
дужину у метарском, метричком си
стему мера. — На осми метер најдомо
вóду; 3. кубни метар (о дрвету као
огреву). — Пошто метер дрва? — Купи
три метера дрва за зиму.

меришљав, -а, -о миришљав. — Овија
сапуни несу меришљави.

мерка ж мера. — Има мерку на пиéње.
мcртек м дирек. — Едан мертек почел да
трули, мора га мењам.
мертечки, -а, -о (обично као атрибут уз
именицу: ексер). — Кове тарабе с
мертечки јексери, па и (x) савија.

метиља ж жена која мете. — Наше де
вóјче било голема метиља. Цел обор

Месопце с дем, и хип. од месо. — Узни

метиљав, -а, -о малаксао, нејак, боле

пóмете.

шљив. — Од њег оноквог метиљавог не

малко месанце, заложи се.

мóж млого да очекуеш.
месâљ м комад ланеног или пртеног
платна којим се покрива тесто,

метлица ж 1. врх стабљике кукуруза на

размеинен или свеже испечен хлеб. —

коме се налазе прашници. — Момурза

Чим извадимо лčб из вурну, одма га
покрићемо сос месâљ.

потерала метлицу; 2. бoт. Просо

месење смешење хлеба. — Волим да ме
сим леб, месење ми не досадило.

Panicium miliaceum L. — Окол њиву смо
посејали метлицу.

метне се свр. узме генетске особине пре
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дака. — Дете се метнуло на башту, а не

на матер.

— Мешинчетина му до колена.

мéшка се несвр. уплиће се. — Не мćшкај

метри несвр. 1. слаже у кубне метре
(обично дрва). — Башта и чича метре
дрва; 2. фиг. жестоко туче, удара. —
Кад узнем овуј тојагу, па кад почнем да
те мć трим, ће ме запантиш.

се, ми ће тој сами да распраимо.

мизам. (дат. и акуз. ни инстр. и лок, нас)
лична заменица за прво лице множине.

— Изр.: Нек ни е Бог на помоћ. — Ако ни
види, обрали смо бостан. — Нćће с нас да
се игра. — Од нас нема кокво да прича.

метролог м метереолог. — Метролози
казују да ће јутре да падне киша.

мие несвр. пере водом (некога или део
метролошки, -шка, -шко метеороло
шки. — Слушам метролошку прогнозу.
мечица ж месо без костију, крипина. —
Дај ми малко и од мечину, а не само ко

тела). - Миe му ноге. - Мие руке бе(з)
сапун.

мие се несвр. 1. умива се. — Мис се по
образи:2. Пере косу. — Мие се по главу.

СKe.

миéње с 1. умивање. — Прво мнење, па тог
мечипат, -а, -о има више меса, меснат. —
Мечинато прасе, има малко сланину.
мечинка ж дем, и хип. од мечина. — Само

обед, 2. прање косе. - Сваку недељу
миčње по главу.
мије несвр. в. мне.

мечинку вади ископус.

мије се несвр. в. мне се.
мéчка ж пеј. незграпна особа. — Мечка от
мијење с в. мнење.

човека. — Иде коо мечка.

мечкарник м пеј. запуштено земљиш
itie, густини. — У овој мечкарник се не
улази, нити може нешто да се уработи.

Микаил м име.

мил, -а, - о драг, љубак. — Мил као јагње.

милеје се несвр. безл. буде драго, мили
мéчкин дби м Дан св. Андреје (13. де
цембар по новом календару). — За

се (најчешће одрично). — Не милеје ми
се да живим.

мéчкин дбн на пČнџер турамо варен

мило изр: Мило га за јаре, жал га за паре.

кóрен.
мćшан лčб м хлеб направљен од меша
вине пшеничног и пројиног брашна. —

милос м милина, дивота, красота. — Од
милос да дојде у род.

Увек еду мешан леб, а чис само на

милување с миловање. — Скупо ме кошта

светбц, Божић и Велигден.

тöј њбно милување.

MéIIIeН Лćб м домаћи хлеб. — Едемо си

мише свр. прође, заврши се. — Мину и овој

мéшен леб, а не куповни.

дон.

мешина ж стiомак. — Нешто ме мучи
мешина.

мешинат, -а, -о који је велика стомака. —
Овој прасе је мешинато, немој га
купујеш.
мешинка ж дем, и хип. од менина. — Дете
ми пати од мешинку.

мишче с мали пас, псић. — Чувам и ја едно
минче. — Моја кучка окучила пе-шес
МИНЧИћИ.

мири несвр. намирује, храни, поји, чисти
(о стоци). — Човек отишбл у гости, а
жена остала да мири стоку.

мирка ж мир, спокојство. — Немам мир

мешинче с дем, и хип. од мешина. — Пи

чај, да ми ти мешинче пројде.

ку од њег.
мирком фиг. батина, штап. — Буди ми

мешиПчéтипа ж аугм. и пеј. од мешина.
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миродија ж 1. бог мирођија Аmethum

graveolens L. — Миродија сама ница,
нико ју не сади; 2. фиг. онај који се
мена, уплиће у туђе послове. — Изр.: У
сваку чорбу Миродија.

мирочија м момак ожењен девојком са
богатим миразом. — Газдински синови
су увек гледали да будну мирочије.

младенчићи м мн. (јд, младенче) хлепчи
ћи, погачице од пишеничног брашина
који се месе о Младенцима и дају сво
јима, суседима и рођацима.
младиња ж омладина, младеж. — Дон3
шња младиња је млого распуштена.

млад кореп м зелен клип кукуруза (упо
требљава се за печење или кување). —
Открши неки млад корен да га испечем
за децу.

Мирочика ж девојка с миразом (обично
већим). — Узел жену мирочику, ал' не
пропојал.
Мисал м мисао. — Едбн мисал ми не да

469

младожењски м поимен. прид. човек ко
ји младожењи даје основна знања о
сексуалном животу.

Мирку. — Сосмисал ће се упропасти.
мислење с минiљење. — Од мислење ће се

младос м младост. — Изр.: Младослудос.

разболи. — Мислење и работа иду

младунáц м пеј. човек у годинама, а по
наина се као да није одрастао. — Мла
дуноц, ће игра вузбал соз децу.

зáедно, а не само мислење.

Митрољез м митраљез. — У војску сам
носил митрољć3.

младуница ж пеј. старија жена која се

Митрољезац м митраљезац. — Гледал

детињасто понаина. - Што се прави
младуница кад ју не личи: носи сукњу

сам коко митрољесци пуцају из митро

нат колена.

љćзи.

млађéј, -а, -о комп. од млад. — Млађеј брат
Мичица ж једна кост у крилу кокоши. —
Кокошка има мичице у крила, а батаци
у ноге.

се наљутил на мен, па и дондонбс не
врéимо. — Млађćјо дете ми е најбољо.

мишетина ж аугм. и пеј. од миш. —

млатка ж млађа снаха. — Млатка ми е
добра и работна.

Уватила мачка неку мишетину па се

млеко с млеко. — Врсте: варено млекб (ку

Игра с њу.

вано млеко), неварено млеко (некува
но млеко), поткисељено млеко (млеко
у које је стављена маја), потсирено
млеко (млеко у које је стављено сири
инте, маја), преварено млекб (прекува
но млеко), пресно млекб (које није ки
село).

мишćћи, -а, - о минији. — Мишеће длаке на
све стране.
мишка ж део руке од рамена до лакта. —
Нóси књиге под мишку.

мишбкиња ж бот, мишјакиња Stelarija
media L.

млéч м бот, маслачак Тагахасum officinale

мишољак м минији измет. — У амбар

L. – Од млеч деца праве ланчићи и
турају и (x) на главу.

мишољци колко оћеш. Мишеви кôло

вóде. Мора да пуштим мачку.

младар м прут на одсеченом пању или
изданак који је израстао за једну го
дину (каткад и за две, али се још није
разгранао). — Остави неки младар да
израсте, немој све да и (x) исечеш.
младевеста ж млада, невеста. — Срамује

мливо с 1. жито које се носи или вози у
воденицу ради млевења. — Отераше
мливо у воденицу; 2. самлевено жито,
брашно. — Чисто мливо, не треба се
сéје.
млóго прил. много. – Млого ми е стало до
њéг. — Млого се одмара. — Млого тој

се коо младевеста.

кóшта.
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помага, само паре.

млóгопут прил. више пута. — Млогопут
са|м) му помогал, а он мен ниедан
пут.

молитви несвр. фиг. меша пиће са водом,

могаре с 1. зоол. магарац Еkuus asinus L. —

Навикал да молитви вино. — Молитви и

Овчари су с могарићи носили млеко у
град, 2. фиг. тврдоглав, јогунaст
човек. — Стануло могаре на ћуприју, па
ни макац, 3. ногари на којима се те
стерину дрва. — Едва некако склепа
могаре за сечење дрва.

могарећа клупа ж магарећа клупа, клу

водом размлађује пиће или млеко. —
млеко, код) треба да га продава.
мољ5ц м зоол. мољац. – Улегал мољац у
дреје, па и|x| све измушљикал.
мóма ж 1. стрина, само уз њено име. —
Моја мома Ружа ме чувала, ко да ми е
била мати; 2. тетка, свака друга жена,
C(1.44 () } {(2 (} t{{2|{{{{ {{f} } { мајчина сестра.

-

па за лоше ученике. - Могареће клупе
су биле до ослобођење од Немци. Донбс
и(х) нема.

Мома Олго, ока те моја мати да ју по
мóгнеш окол ткање.

мóмкување с момковање. — Доста е било
МОГарица ж 1. зоол. женка магарца. —
Прича се да е млеко од могарицу млого
лековито: 2. мед, велики канаљ. — Дете
ми лежи могарицу.

могаричав, -а, -о онај који има велики

мóмкување, треба се жениш.

момyрзаж бот, кукуруз Zea mays L. — Ју
треће шпартамо момурзу.

момурзан,

— зн3, — зно

који се односи на

кукуруз (који је од кукуруза, начињен

кашаљ. — Дете ми могаричаво, мора да
седи дом.

од кукуруза и сл.). — Исипи момyрзно
брашно у други џак.

мóдар, -дра, -дро који је тамноплаве боје с
примесом црне. — Мćдар се облак
надвил нат село, само што не пљусне

момyрзиште с њива са које је обран ку
куруз, кукурузните.

киша.

момyрзница ж хлеб од кукурузног бра
модрељан м онај који је плавоок. — Сва су

нина. — Кад цам бил мали, јели смо
сâмо момyрзницу.

му деца модрељани.
модрељана ж женска особа са плавим
очима. — Он модрељан, она модрељана,

моравилка прид. непр. који има љуби
часту боју, љубичаст. — Мати ми
учинила џемпир у моравилку.

од милин да и|x| Гледаш.

мóзул, м жуљ. — Надизали ми се мозуљи
од работу.

моравилкас, -та, -то који прелази у љу
бичасто, помало љубичаст. Испод
-

мój, моја, моје (мое) мн. моји (мои), моје

бел капут носи моравилкасту кошу

(мое), моја 1. зам, мој, моја, моје мн.
моји, моје, моја. - Моé дете не криво. Мои људи су дошли. — Мое сестре су
убаве; 2. изр.: Мој, мој па преко мој

Мори узв. употребљава се при обраћању
женама. — Нембј, мори, тој да работиш.

(много извољева).

мóс м мост. — Рипнул од мос у Нишаву.

мóкар брат м фиг. онај који воли да пије
(о алкохолу). — Од мокpу браћу нема
работа.

мокрбћа ж влажност. — Голćма мокpćћа
на земљу, па се тикве подувале.

молење с мољење. — Молćње куд његне

Љу.

мотавилка ж 1. в. мотавило. — Куме си
дал мотавилку, па сЗг нема с какво
пређу да намотам; 2. количина намо
тане пређе која је скинута са једног
мотовила (мотавила). — С три мо
тавилке мож) се исплете џемпир, 3.
фиг, мршава особа. — Онуј ли мота
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вилку узел за жену? А-a!
мотавило с направа за намотавање пре

напушта. — Почел да мрда от кућу,

ђе (интат са рачвом на једном а
кратким по пречним шта пићем
(летвицом) на другом крају). — Мора
да праим ново мотавило, старо истру

Мрдач м превртљивац, врдалама. - Буди
еданпут човек, а не мрдач. — Мрдача не
Möж да уватиш ни за главу ни за
реп.
мрдне свр. 1. склони. — Мрдни га от пут,
да га не згази нешто, 2. удаљи. — Мрдни
малко от кућу, да ти се душа одмори, 3.
појави се тик. — Ч5с по час па му мрдне

лело.

мотлавćње с мајање. — Ајде појди едан
пут, оставитој мотлавéње.
мотлáви несвр. задржава, одуговлачи,

нешто има.

усничка.

избегава да каже. - Само ме мотлáви,

мрдне се свp. склони се, удаљи се, бежи. —

неће да ми каже коко е тој било.

Мрдни се од њег, да те не бијем.

мотлáви се несвр. маје се, задржава се. —
Код узне нешто да работи, само се
мотлáви, да те мука увати.

мрé несвр. умире. — Изр: Мрел, живел, тој

моторцикла ж мотоцикл. — На зета ку

мрење сумирање, смрт. — Дошло време за
мрење.

пили моторциклу.

мóча несвр. испушта мокраћу, мокри. —
Мóча куде заврне.
мóчало с пеј. мушки или женски полни
орган (употребљава се само у псов
кама).

мочање с мокрење, пишање. — Мен се не
мóча. Куме се моча, нек иде на мочáње.

мóчка ж мокраћа. — Мочка му жута, мора
да има ватру.

ТИ e.

мреће с в. мрење. — Дошол позив за мреће.
мрждеља несвр. гњави. — Остави маче, не
мрждељај га.
мрждбри несвр. ромиња ситна кина,
киши, једва пада киша. — Цел дан мрж
дори.
мржљак м грудва смрзнуте, залеђене
земље. — Смржљак му разбил главу.

мрза ж лењост. — Увати ме нека мрза, па

мöчка несвр. мокри помало, пишка (обично о детету). — Ајде дете да мочка

ми се ич не работи.

мрзејало га несвр. мрзело га. — Изр: Мр

па ће спи.

зејало га да (еде, иде, работи...).
мочкање с мокрење, пишкање. — Ајде на
мочкање па на легање.

мрзење ж мржња. — Боље се ви помирите,
од мрзење нема Вајда.

мочљáк м аугм. и пеј. од мочка. — Из
њигóво алé мочљак тече у реку.

мрзешљив, -а, -о који не воли да ради,
којега мрзи нешто да уради, који је
лењ. — Мрзешљив на работу, а на едење
први.

мóчне свр. пишне. — Мочну малко, па се
зáпекља.

мрази се несвр. брука се. — Нец се мразим

мрзлица ж мраз. — Мрзлица, не ваља за

за толко.

пченицу.

Мратинцим мн. седмица која се празнује
ради заинтиiпе стоке од вукова.

мрзне несвр. смрзава, леди (о води). —
Почела вода да мрзне.

мpвка ж мрва. — Ни мрвку леб ођутрос

мрзне се несвр. смрзава се. — Код неће да

несЗм турил у уста.

улегне, нек се мрзне.

мрда несвр. повремено одлази, излази,

мрка несвр. ован оплођује овцу.
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мрка се несвр. пари се (овца). — Кад)

мрцина ж пеј, рђава, лоша, безвредна

дојде ćceн, бВце почну да се мркају.

особа; ленштина, изнемогла, слаба

мркање с оплодња овце. — Тера овцу на

особа. — Мрцина, уби човека. — Мрцина,
тел би да има а да не работи. — Вуче се

мркање.
коко мрцина.

мркуће несвр. гунђа. — За ништа не, а
само мркуће.

мрледан,

-дна, -дно невесео, мрзовољан,

мрцкав, -а, -о који је слабог апетита. —
Мрцкав на едење.

мршавеје несврслаби, мршави. — Не еде а

болешљив. — Нешто ми деда донос

не мршавćje.

мрледан, едва се вуче.

мршкав, -a, - одем. од мршав. – Нешто су
мрљав, -а, - о запрљан, умрљан. — Мрљчо,

ми овија праци мршкави, треба се
подгоје за продаву.

мрљави, куде се толко уљопа.

мрља се несвр. прља се. — Бело се брзо
мрља.

мрљави несвр. слабо ради неки посао. —
Не мрљави тој, треба га препраљам.

мршљáк м 1. животињски леш. — Смрди
на мршљак; 2. мршава домаћа
животиња. — Од жал да погледаш у
њигóву стоку, све сами мршљак, 3.
мршаво

мрљчам неспособна особа, особа која све
уради како не треба, особа која није
дорасла том послу.

мрсничина ж грозница на уснама. —
Избише ми мрсничине, па ме срмота да
излегнем искућу.
мртав, -тва, -тво (уз придеве: гладан,
жедан, пијан, уморан и др. у прилошкој
служби) много, веома, претерано. —

од закла не животиње. —

мрштáКВица ж особа која има слаб
апетит, физички неразвијена особа. —
И башта му бил мрштаквица, па и он
сог.

мршти се несвр. 1. није по вољи. — Не мож
му угодиш, увек се мршти, 2. фиг. квари
се време, облачи се. — Мршти се време,
ће падне киша.

Дај ми нешто да едем, мртав сам гладан.

— Бил мртав жедан, па попил пуну те
стију с воду. — Мртав пијан, едва иде. —
Мртав уморан леже у кревет и одма

„At{2(:()

Изнели му мршљак, па остал гладан. —
Не могу да едем месо од мршљак.

мув м мн. муови техн. елеменiti 3а спајање
цеви, муф. — Треба да притегнем мув на
чешму.

заспа.

мува м мн. мује зоол, мува. — Разлетеле се
мртвак м мрitieац. — Видел мртвака, па се
уплашил. — Уплашил се од мртвака, па
му бају.
мртвéпо с 1. одећа припремљена за укоп
мртваца; 2. беда, само једно одело. —
Тој ми е и мртвćно и црквено.

мртвокуроња м неодлучан, слабић. —

мује на све стране.
мува несвр. 1. удара. —Тике поче да га му
ва у мешину; 2. претура (по нечему). —
Коквć ли мува по ковчег; 3. завирује,
хоће све да види. — Муваноскуде не тре
ба.

мува се несвр. 1. мота се, задржава

C(?

око некога, нечега. - Има корис па се

Онóлки човека мртвокуроња.

мува бKoл њег; 2. свуда се нађе, буде
свуда присутан. — Свудéр се мува.
Затој и има.

мртка несвр. 1. дем, од мрда, 2. помало
мрда. — Едва мртка с прс, 3. избегава
(нешто). — Почел и он да мртка од
работу; 4. одлази, излази. — Мртка си и
он от кућу, 5. одаје знаке живота. —

мувоcéрина ж пеј. мрља од мува, мувљи
упљувак. — Обриши пенџери од муво
серину.

Мртка, жив је.
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мувТаџија м онај који бесплатно долази
до нечега, који избегава плаћање; онај
који искоришћава, настоји да иско
pисти некога, муктан. — И башта му
бил мувТаџија. Не може он да буде бољ

473

човек. —Ћути као мула, ништа не ре
Чie.

мулећар м онај који воли да нешто узи
ма бесплатно, мукташи. — Дружење с
мулећари га млого коштало.

од њег.

мyВТаџика ж женска особа мукташ. —
МувТаџико, нема мувте куд мен. Куд
мéн има да се работи, па тог да се добиe
оној што се заслужило.

мулећарка ж женска особа муктан. —
Мулећарка сал се облизује.
мулéћина ж мукте, нешто што се до
бије бесплатно. — Мулећина му излегла
На НОС.

мувте прил. бесплатно, без накнаде,
бадава, на лак начин. - На мувте се

мумлам пеј. приглуп човек. — Иде мумла.
С5(г) ће чуеш нешто што никад неси
чул у живот.

обогатил.

мудо с (обично у множини) тестис. — У
шали: Изеде ми муда. - Изеде си муда. —

муше свр. 1. удари јако лактом. — Муну ме
у ребра, па едва издану, 2. дадне,
тутне, да (кришом). — Мен ништа не
давају, а њем нешто увек муну у руке; 3.
стави негде, затури. — Децо, куде сте
мунули дедину кукаљу?; 4. фиг. завуче,
стави. — Има адет да муне нос куде не
треба.

Заноси се као муда у косидбу.
мудоња м фиг. моћан, утицајан човек. —
Ако мислиш да се запослиш, најди
неког мудоњу у општину.
муж ж 1. супруг. — Не одваја се од мужа;
куде он, туј и она, 2. мушкарац,
одрастао човек. — Сипи на мужи да еду;
3. снажан човек. — На косење пошли

мужи, а не било кој,

мужЗк м 1. дем, и хип. од муж, мужић, о
јачали дечак, момчић. — Дćдин мужак,
све уме да работи; 2. пеј. човек малог
раста. — Кот се дигну, видо да он не
беше муж него мужЗк.

мужбк-пужбк м малено мушко вредно

муне се свр. 1. дадне се, тутне се, да се
(кришом). — Њему се увек нешто муне у
руке, а мé(н) ништа; 2. нестане, сакрије
се, пробије се. — СЗг беше туј, куде ли се
муну? — Муну се међу људи и побеже.
мунта несвр. вара, обмањује. — Само га
мунта, а ништа му не дава. — Доста, не
мунтај ме више.

муpдар м

дете. — Дćдин мужбк-пужбк, мож да

аљкав, немаран човек, онај

к(}-

ји површно ради. — Овој правил неки
муpдар, а не мајстор.

пасе волови.

мужина м аугм. и пеј. од муж, снажан

муpдарење с аљкав рад, рад на брзину,

човек. – Мужина, код увати кола, зачас

лоин рад, било какав рад. — Мајсторлбк
и муpдарење не иду под руку.

и (x) занесе.

мужњев, -а, -о који припада мужу, који се
односи на мужа. — Закрпи мужњеве
чашире, да не иде с цепено дупе.

муpдари несвр. ради аљкаво, на брзину,
ради лоне, било како. — Никакав мај
стор неси, сâмо муpдариш.

музике ж пл. т. усна хармоника. — Купи
ми музике. — Свири у музике.

мурџа м зоол. во мрке, црне боје.
муса м зловољна, срдита, љутита му
ника особа. —

мука ж 1. труд. — Све сам тој з-голему
муку направил; 2. заслуга. — Моју муку

Ајде,

мусо, кажи зококво

си се наљутил. — Муса, само се намуси, а
не зна зоштČ.

никој не цени.

мула м фиг. и пеј, тврдоглав, ћутљив

мусав, -a, - о који је прљав, умазан слином
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око усана. - Не мију се, мора да буду
мусави. — Баш ју брига што су ју деца
мусава.

мућ6км 1. покварено јаје. - Сва јајца су му

се, изражава се нерасположење, љу

мућáк. - Тури мућ.5к у гњездо да снесе
кокошка, 2. у значењу одричне „З(f.M (2–
нице: ништа. — Мућок ће добиe; 3. фиг.
и пеј. покварењак. - Испал голем мућак.

iтња и сл. — Што ли се муси, да га пита

мућкарбш м онај који прави махинације.

муси се несвр. снуждава се, сневесељава

бог?

— Цела вамилија мућкароши.

мустакéрла м бркоња, бркајлија, човек
са великим брковима. — Мој деда не
волел да буде мустакерла.

муф м в. мув.
муфљуз м покварена, непоуздана особа.
— Испал муфљуз.

мустаћи м пл. т. бркови. — Има мустаћи

муфљуски прил. као муфљуз, на по

како Стеван Синђелић.

кварен начин. — Све добили муфљуски.

мустра ж фиг. особа која не може слу

— Не мож) све муфљуски, мора малко и

жити за пример. — И бн ми е нека му

IH OIli“TCH ().

стра.

мута м онај који је мутав, нем. — Дете ју
мутаво, па га бkajу "муто”.
мутав, -а, -о онај који не уме да говори,
нем. — Мутави људи вреве сос прсти.

мученица ж фиг. ракија. — Де, да пинемо
по едну мученицу.
мучи се несвр. порађа се. — С Јована сам
се малко мучила, брзо сам га родила. Нека мужи и деца излегну и (3) собу,
почела снајка да се мучи.

мутавџија м занатлија који се бави из
рађивањем и продајом врећа, покро
ваца и др. од козје длаке. — Дал сина да
учи за мутавџију.

мучнипа ж мука. — Несам ништа турил у
уста, па ми мучнина у мешину.

мучњак м преграда у коју пада брашно
мутавџиница ж радња где се израђују и
продају предмети од козје длаке. —
Свpну у мутавџиницу те купи козињаву
тöрбу.

са воденичног камена. — Кот се муч
њак напуни, почеше да пуне вреће.

мушéма ж столњак од импрегнираног
платна или пластике. — Ми смо на

мутење с мућење. — Отпадоше ми руке од

свет3ц на астал турали чаршави, а не

мутење јајца за торту.

мушčме.

мутер м шраф. — Затегни мутери на то
чак, дати не попадају.

мушица ж зоол. мува. — Од овеј мушице
не мо (ж) се живи.

мутерче с дем, од мутер. — Баш ми овој

мушичéтина ж аугм. и пеј, од мушица. —
Узни пешкир, па истерај овéј мушиче
тине из) cóбу.

мутерче треба, ће ми га даш.
мутљам 1. онај који ћути, нерадо говори.
— Мутља, мутави, само ћути; ништа не
врéи; 2. онај који прави сплетке,
сплеткароши. — Мутља, напраи да се
браћа мрзе.
мутљак м честице какве материје које

мушичка ж 1. дем, од мушица. - Уапа ме
мушичка за образ и бстаи белегу, 2.
прибадача, чиода са овећом глави
цОм.

мушкарага ж 1. мушкобањаста женска

течност чине мутном, наслага тих

особа. — Мушкарага, пред њу муж

честица на дну посуде или течности,
палог. — Још не слегал мутљак. — Из
неси вино, а не мутљак.

трепти; 2. женска особа која се дружи
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мушкарче с мушко дете. — Игра се с

475

мушкарчићи. — Седим с мушкарче у
клупу.

муштáкла ж бот, мушкатла, смрдљевак
Pelargonim odoratissimum L. — Расади
муштакле у црепови.

мушки прил. силно, јако. — Мушки удара.

муштерија м купац. — На поштене
муштерије и на вересију давам.

мушљика ж муштикла. — Без мушљику
не можда пуши.

муштерика ж жена купац. — Навалиле
муштерике на циц, па га зачас раскр

мушљика несвр. прави рупице, дуби,
буши. — Умори се мушљикајћи плéк. —
Мушљика рупице на каиш.
мушљикав, -а, -о рупичаст. — Нембј да
купујеш мушљикаву кожу.

нолбна ж мн. нолоне дрвена папуча, нану
ла. — Госпе лети носе нолоне. Код иду,
оне само тропају.

чми.

муштериче с дете купац. —Локман казује
да су му деца најбољи муштеричићи.
Увек купе нешто од њег.

не и снесоше снопови на едно место.

набаса свр. наиђе на нешто лоше. — На
басамо на водуpљак, едва се извукомо из
њег.

носЗн прил. у сну, за време сна. — Дојде ми
носон свашта да шињевам.

поћ6с прил. ноћас. — Ноћас несšм око

набашка прил. посебно, одвојено. — У
куп су, а набашка еду.

склопил.

ноћ6ске прил. ноћас. —Ћу дојдем ноћаске
кот запоју први петлови.
ноћви ж мн. наћве, дрвени суд у коме се
чува брашно.
пá у изр, кад се нешто нуди или пружа:
ево узми. — На ти леб.
наáпе свp. само нагризе. — Наапа јабуку па
ју остави.

набеден, -a, -o 1. невино оптужен, окри
вљен. — Набеден, ни крив ни дужан, мора
да лежи апсу; 2. неодговарајућа замена,
сурогат. — Набеден мајстор, што напраи
мó(ж) се врљи.
набеди свр. неосновано окриви, окле
вета, оптужи. — Набедише га да е крал.
набедоше се свр. пеј. насере се, насере се
неком у инат. — Набедосали му се ноћас
пред врата.

наб5ба свр. напуни до врха. — Набоба
набеђен,-а,-о в. набеден.

крóшњу з-грбјзе.
наб5ба се свр. фиг. наједе се. — Не диза се
од остал док се не наб5ба.

набере се свр. испуни се гнојем, загноји
(о бубуљици, чиру). — Кад) це набере,
чир ће сам да се провали.

наб5па свр. в. набоба.
набива несвр. набија. — Набива колац.
наб5па се свр. в. набоба се.

набран, -а, -о који је наборан, згужван,
наб5шће свр. в. набоба.

испресавијан.

наб5пће се свр. в. набоба се.

набрдила ж део ткачког разбоја у који

Наба Дина ж в. снопљача. — Узеше набади
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дила, и углави га.

навам, не натам.

наброји свр. изброји. — Наброја куга ће
позове на свадбу. — Наброј ти мен колко
ја тражим (о новцу).

наведе свр. доведе, наговори. — Наведе
човека у пропас.

навезе свр, допреми нешто колима (о

набрчка се свр. набора се. — Набрчка му

материјалу). — Навезоше камен и песŠк,
ће праје кућу.

се чело кат чул колко тој кошта.

набува свр. мотком омлати неку ко
личину (пасуља, воћа). — Од оноличку
њиву набувамо два шиника пасуљ.

навејбтина ж снежни нанос. — Газимо по
неке навејотине па се изморимо.

павéшка свр. окачи, навеина. — У бориче

набува се свр. фиг. наједе се. — Набува се
врућ леб и сâ(г) га боли мешина.

смо навешкали вешаљке с црнину и
дрен.

Набута свр. нагура, угура, набије. — Мајке
му га набутам (псовка). — Све би тел у
дупе да набута (каже се грабежљивцу).

навиглавина ж своје глава особа. —
Уортачил се с навиглавину па се вата за
главу.

набући се свр. надигне се. — Набућил се

павија несвр. намотава основу на вра
тило (о припреми за ткање). — Мати и
баба ће навијају ткање, а ми ће беpćмо
момyрзу.

квасац.

навāди свр. 1. залије башту спровођењем
воде кроз ваде. — Идем да навадим
градину; 2. довољно извади. — Навадил
пун џак компири.

навије свр. обавеже се, наметне себи
туђу обавезу. — Изр.: Навил си беду на
врат.

навāди се свр. навикне се. — Навадил се па
навири се свр. накупи се (о води). — Пу

стално добди.

шти воду да се навири.

навађување с наводњавање, заливање (о
навирује се несвр. скупља се (оводи).

бацити).
навађује несвр. наводњава, залива (о ба
инти). — Отишла баба да навађује
градину, а мати да копа лојзе.
навали се свр. наслони се. — Навали се на
његово раме.

навр прил. сасвим горе, на врху. — Нека
навр буде гројзе, да се не погмечи.

наврља свр. набаца. — Наврљаше му ка
Мење у њиву.

наврне свр. 1. наврати, сврати. — Наврну
да видим коквć работите; 2. нагне (нпр.:
чашу себи с пићем у уста). — Наврну
влашу с вино, и не испушти ју док ју не
пóпи; 3. почне да пада (о јакој кишни). —
Нáврну киша да пада, не мож) си оти
демо дом; 4. скрене. — Наврнуше ми воду

навалица ж навала, гужва. — Навалица на
чешму, па се окасни.

наваља свр. 1. котрљањем направи (о
великој грудви снега). — Наваљал
грудве за Снешка Белића; 2. докотрља.
— Наваљали камење иза амбар.
наваљување с наваљивање.

у обор.

навртка свр. упреде вретеном пређу. —

наваљује несвр. жели да буде по њего

Дан3(c) сам наврткала више него јучер.

вом. — Наваљује си на своју страну.

навpчка свр. провуче кроз одређено ме

наваљује се несвр. наслања се. — Ја му

сто (о врпци и сл.). — Едва сам навр
ЧКала запрег.

казујем да се не наваљује на врата, он се
па наваљује.

навуза се свр. 1. насанка се. — Навуза се с

павам прил. на ову страну. — Појдимо

Тикина сана; 2. фиг. напије се, опије се. —

- 164 -

Речник села Каменице код Ниша
Навузал се ракију, па се Лелеје.

навукује несвр. навлачи, облачи. — На
Вукује тесне гаће.

477

надава песнице свр. фиг. истуче. — Ће се
пуши кад му надâвам песнице.
Надан прил. дневно. — Малко плаћа надан.

павурлика свр. много сипа. – Млого си

надве прил. на две једнаке половине, на

навурликал зејтин у грне.

две половине, попола. — Све поделимо
надве.

навурлика се свр. фиг. напије се много. —

падве-натри прил. Површно, набрзину,

Нембгда едем, навурлика се воду.

нагвири свр. навири, погледа кроз

аљкаво, како било, збpда-здола. — Куд
њи тој иде надве-натри, боље не може.

неинто. — Нагвири кроз виронгу да види
кóјтöбка на лесу.

надвбљи свр. надјача, надвлада, победи.

наглавак м мн. наглавци доњи део ча
рапе. — Наглaвци су ми се поцепили.

— Марко надвољи све у извртање.
надврéви свр. натприча, надговори. —
Надвреви ме у причање.

паглáви свр. 1. напуни, доживи. — Кад
наглави двајес године, ће појде у војску;
2. допуни, надокнади. — Дадо му шесет
иљаде, а треба да наглавим достóиљаде.

надвреи свр. в. надвреви. — Не могу да га
надврéим.

надвреји свр. в. надвреви. — Има език да га
никој жив не можда надвреји.

нагмечи се свр. нагњечи се. — Гњиле
крушке, па се малко нагмечиле.

надврљи свр. надбаци. — Врљаше се с

нагњаса се свр. наједе се, наједе се да пу

камен, па мој брат Доцко сви надврљи.

кне. — Дошли да се нагњасају, а не да по
могну у работу. — Нагњаса се врућ леб са
сирење па ме боли мешина.

надебело прил. — Надебело ће тој да из
лéгне.

надеља се свр. фиг. напије се (о алкохо
нагČди се споразуме се. — Нагодили се па
добро живе.
пагоре прил. навише. — Отидоше нагоре.

лу). — Надељал се па лудује.
наджње свр. победи у жетви, пожње ви
ше од других жетелаца. — Сви жетвари

Аца наджњел.

нагор-падол прил, горе-доле. — Цел дон
иде нагор-надол, коко ли га ноге не

надида се несвр. једе више од других. —

заболе.

Млого еде, да би с вола могЗл да се нади
Да.

нáгости прил. у госте, у гостима. — Идем
нáгости. — Била сам нагости.

надлЗже свр. победи у лагању. — Уме да

наготви свр. зготови, припреми више
врста јела. — Наготвила, као за свад

лöже, ће те надлбже.

надмочују се несвр. такмиче се ко ће

бу.

даље да мокри.

награише свр. настрада, лоше прође. —

надобрује се свр. наживи се лепо, про

Крал па награисáл.

живи добро.

нагруби се свр. унакази се, наружи се. — С
кокво се, мори, толко нагруби?
Нагрува се свр. фиг. добро се наједе. —
Нагрува се, па не мог се подигнем.

надогодин прил. догодине, идуће године.
— Овуј годин ће сејемо пченицу, а
надогодин ће садимо момурзу.

падојде свр. набуја, надође (о води). —
Надошла река па однела брв.

надâва свр. много да, много изда. — Све су
му надавали и па му малко.

надокрајке прил. на крају, на послетку.
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— Надокрајке му признал све.

нажљуве свр. нагризе. — Нажљувалеб па
га остави.

надоле изр: Одошенадоле (у пропаст).
надрабóти свр. престигне кога у раду. —
Мóј деда кот почне да работи, сви
надработи.

надрља свр. настрада, лоше прође. — На

наЖМиKне свр. намигне. — Нажмикну ми с
лево бко да никој не види.

нажмикување с намигивање.
нажмикује несвр. намигује.

дрља у лоповлок.

надрнди се свр. 1. наљути се, напне се. —

нáжње свр. пожање, пожање извесну ко
личину. — Нажњи малкотраву за волови.

Ч5с по чос па се надрнди, никој не зна
зашто, 2. дође непозван. — Никој га не
звал, надрндил се па дош5л.

нáзам прил. на земљу, на земљи. — Седи
нáзам и ћути.

надува се свр. 1. фиг. наљути се. — На
дувал се па само дува. — Надувал се као
гајде, само што не пукне, 2. фиг. напије
се, опије се. — Кат се надува, а треба при
јатељи да ни дојду, 3. отекне. — Надувал

назбере свр. накупи, сакупи. — Назбрала
сам пуну крошњу сјајца.

назива (се) несвр. зове (се) неко по
надимку, даје (се), нздева (се) некоме
надимак. — Нано, Марко ме назива, —
Немој се називаш, ћу кажем на башту.

Се ()Т СТА:) Ное.

падује се свр. 1. отекне. — Надул се от
спање; 2. фиг. расpди се, надури се,
наљути се. — Кат се надује, по три дена
не врćjи са жену, 3. фиг. прекомерно се
наједе. — Наду се од едење.

надурли (се) свр. наљути (се), надури
(се), расpди (се). — Надурлил нос па с

назими се свр. назебе. — Назими се па се
едва разгреја.

назнајује несвр. зна понешто, натуца. —
Назнајује по малко вранцуски, ал”
слабо.

назббе се свр. наједе се зобајући. — На
зобамо се гројзе.

никог не вреји, — Надуpли се и бде.

назор прил. силом, тешко. — Назор газда.
надуши свр. осети, нањуши. — Коко ли на
души куде има да се еде и пије?

нásaд прил. назад. — Треба наsад да се
врнемо.

нађувек мјело од разног поврћа и пи
ринча (обично с месом). — За ручак
Имамо нешто нађувек.

наséбне свр. назебе. — Обучи се, да не

наебе свр. фиг. лоше прође. — Кад га увате,

наŠира несвр. 1. провирује, вири. —
Навикал да наsира крос пенџер. — Воли
да наsира у туђ обор, 2. надгледа како
други раде. — Мој деда воли да работи, а
не воли да наsира коко други работе.

ће Наебе.

наеде се свр. наједе се. — Дојде да се наеде,
па си отиде. Токој сваки дан. — Наеде се

наséбнеш.

па легне.

нáspe
нáесен прил. на јесен, у јесен, с јесени. —
Нáесен ће га женимо.

наж5за свр. напуни, препуни. — Нажозáл
крошњу з-грбјзе.

наspне свр. погледа, погледа кроз, по
гледа преко. — Наspни децу да видиш
коквć работе. — Наspни крос пенџер да
видиш кујока. — Наspни преко šид.

наж5за се свр. фиг. наједе се. — Нажоза се,
па се едва диго от столицу.

нажćца се свр. убоде се. — Нажоца се на
трн.

свр. провири, навиpи, погледа,

сврати да погледа. — Наspи стоку, да
видиш коквć работи.

наspта несвр. провирује, вири, навирује,
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Наspта свињу, да не згмéчи прачићи.

пакладе свр. заложи ватру, наложи
ватру. — Накладом о огањ да се
огрéјемо.

најдан м фиг. дете нахоче. — Најдан, сви га
поћушкују.

најде свр. нађе. — Најдоше неке паре у

479

накљуца се свр. наједе се зобајући. —
Накљуцал се црешње скочице, па га сЗг

Виник, па загаздеше.

боли мешина.

најден, -а, -о нађен. — Најдене ствари се
наковаљ м наковањ. — Видел сам како де
да Рака на наковаљ испраља плоче.

треба вpну.
пájsодњи прил. Последњи, сасвим после
дњи. — Одоцнил се па стигал најšoдњи.

нáкод предл. ка, према. — Одоше накод
Бреницу.

најмалко прил. најмање. — Најмалко сам
добил От сви њи.

најпрви бр. први. — Најпрви газда у село, a
скотски живи.

најпрво прил. најпре. — Најпрво да се
договоримо, па ток ће работимо.
накабати свр, окриви. — Накабатише ме,
иако несЗм крив.

накока свр. 1. добије, да. — Накокаше му
све единке, па понавља разред: 2.
напуни. — Улеже у лојзе, накока крошње
з-гројзе и однесе и (x) на пијац.
накбка се свр. 1. истуче, изудара. — Ће ми
лáкне ако му се накокам песнице; 2. фиг.
наједе се. — Убаво се накока, па си бтиде.
накбкви се свр. реши се (тешко). — Док
се накоквил да излегне, они си оти

накапе свр. досади. — Накапа ми с тој

шли.

његово доодење.

накачи свр. 1. попне и остави нешто. —

накрви се свр. закрви се, дође до стања

Накачимо цреп на плочу, 2. натовари. —
Накачили мливо у кола, па отишли у
воденицу, 3. окачи нешто. — Накачили
вéшаљке на узицу; 4. фиг. превари у
мери. — Накачил ми више, па сам и тој
морал да платим.

неподношљивости. — Накpвили се, ће
се побију. — Накpвили се, не мо (ж) се
гледају.
накрвљоше се свр. пеј. обави велику
нужду. — Не имал куде да се накрвљоше,
него б5ш под ора.

накашље се свр. фиг. реши се, бајаги се
реши. — Едва се накашља да дојдем куд

накривен, -а, -о накривљен, нагнут,
стоји укосо. — Када ли ће да исправи sид,

вас.

онакој накривен мож лЗко да падне.

паквеси се свр. нагне се. — Леса се на

накриви свр. уради нешто у корист

квесила, ће падне.

другога иако је мислио да му напа
кости. — Е баш ми га накривил. — Изр.:

накека свр. напуни (до врха). — Накека
кóла з-грČјзе, коко ли ће волови да и (x)
повучу.

Накривил шашир (не хаје, не придаје
важност). — Ће ми накриви шашир (бу
де без бриге).

пакекери се свp. седне, намести се (где
му није место). — Накекерил се б5ш до
кума, нема за њег друго место.

пакривује несвр. храмље неприметно. —

накисели се свр. фиг. намргоди се. — Кад
му нćшто не по вољу, бн се одма

накрка се свр. наједе се. — Накpка се и ја
еданпут коко треба.

Убóл се па накривује.

накисели.

накрши свр. 1. наломи. — Накpшил грањке
накити се свр. фиг. напије се, опије се. —
Накитил се, па иде шевéљ-девéљ.
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нáкуд предл. ка, према. — Оде нáкуд Ниш.

Налокал се као свиња, па не зна за себ.

накуде прил. куда. — Накуде отидоше? —
Накуде отоше?

налбмен, -а, -о наломљен. — Налбмено

накуп прил. скупа, заједно. — Живе још
накуп. — Збрамо се да накуп ручамо.

налбна се свр. пеј. наједе се. — Налопâмо се
чóрбу с компири.

накупчек прил. дем, и хип. од накуп,

налупи свр. наљутити. — Налупила ком
пири за чорбу.

скупа, заједно. — Збрамо се накупчок, па
останумо живи.
накуса се свр. наједе се кусајући. — Оти
шли на светбц, па се накусали само
пченицу.
налага несвр. 1. ставља, налаже (о
снопљу). — Деца налагају руковети а
дéда врзује снопови; 2. ставља (о
комини). — Деда и башта налагају

оцéчи.

наљева се несвр. пије силом, преко мере.
— НаљćВа се, коо да никад не видел Винб

и ракију.
наљевање с пијење преко мере.
наљуља свр. препуни. — Наљуљаше кола
соз џакови, па их) волови едва повуко
IIIe.

наљуља се свр. фиг. напије се, опије се. —

казан.

Наљуљал се, едва стои.

налагање с 1. стављање руковети на
развијено ражено уже ради везивања
снопа, 2. стављање комине у казан ра
ди печења ракије.
налагач м 1. радник који развија ражену
ужад и слаже (налаже) на њих руко

наљуска свр, љускањем плодова напуни
неки суд. — Дете наљускало пуну шерпу
пасуљ.

намоњ5к прил. недовољно, мало. — Бра
шно ни нам о њ5 к, треба д-имо у
воденицу.

вети пожњевеног жита. — Бапкин мали

налагач ми се укрпал, нек се одмбри
малко, 2. онај који ставља комину у
ракијски казан ради печења ракије.

намајсторичав, -а, -о има смисла за

налати несвр. насрће, налеће. — Налати да
се бије.

намами свр. успе да дозове, успе да доведе
кога преваром, обећањима. — СЗ(г) ће
намами мо овце у појату да и (x}

налéга несвр. 1. притиска. — Код башта
врзује снопови, бн добро налéга; 2.
належе, пријања. — Ново поклопало бош
добро налега.
налéгне свр. притисне. — Добро налегни
кад врзујеш снопови.
палези се свр. насмеје се тихо, нацерн се.
—Тике се налéзи. — Налезил се до уши.
палиба се свр. наједе се. — Налибамо се
чóрбу.
налога ж гужва, навала. — Налога на че
шму.

мајсторију. — Петар је намајсторичав,
уме све да праи.

помузéмо.

намањ5к прил. в. намоњак.
намерише свр. 1. намирнице. — Намериши
га да мерише. — Намерисаше га спомаду;
2. фиг. осети, погоди. — Намерисал куде
има мулéћина, па там отиш5л.
намсрише се свр. намирише се. — Код
негде појде, увек се намерише.
намете свр. метлом сакупи на једно ме
сто. — Свођубре намето на едно место.

налбЖИ свр. в. налага.

намеша свр. помеша ствари и др. — На
мешали овце да и{x) заедно чувају.

налбка се свр. пеј. напије се преко мере. —

памеша се свр. фиг. помири се. — По
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карабасали се на се после намешали.

наовам прил. на овамо, на ову страну. —
Појди малко наовам.

намодри дупе свр. истуче. — Заслужил да
му намодрим дупе.
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набди несвр. налази. — Набди ману на
девојчићи и не мож! се ожени.

намбкри (се) свр. накваси (се). — Намокри
ме киша, — Кудели се толко намокри?

набди се несвр. 1. налази се, буде неком

намоћује (се) несвр. намотава (се). —

при руци. — Још) се наоде старе паре. —

Мати и баба ткају, а ми намоћујемо

Увек му се наодим код му нешто при
треба; 2. находа се, на пешачи се. — Овај
дан се наоди и поцепи оп5нци.

цевке за савćљке; — Танко па се тешко

намоћује.

намбча се свр. помокри се у нешто или на

пабстри свр. наоштри. — Н-уме да набстри
косу.

нешто. — Намочала му се пшета на има

ње, да му се намочају (клетва упућена

набчи прил. — Набчи га вара. — Набчи да ми
не излази.

тврдици).

-

м злочест, тако стан, зловољан

напакује свр. фиг. придода, припише. —

човек. — Онаквог намћора још несâм

Напаковаше му још и тој, па га отераше
у апсу.

намћор
Видел.

намужи се свр. запне. — Да се намужимо па
овој да подигнемо. — Да се намужимо и
окопамо њиву.

напали свр. јако загреје (о домаћој пе
кари). — Напали вурну, ће печемо леб.

напалијон м златник, наполеондор. — За
време рат му давали да чува напалијони,
ал' он не телда их) чува.

намусен,-а, -о који се омусно, који се оне
расположио. — Намусено дете неће да
врéи.

намуси се свр. намршти се, сневесели се.

напараси свр. унакази. — Бише га па га
напарасише.

— Зошто ли се намусил код му сви иду по
вољу?

напараси се свр. запусти се, не обрати

наша ж мајка, мати (само вокатив и
псовка у акузативу). — Нано, рекЗл го
сподин учитељ да се остpижем за јутре. —
Нáну ли му, нану, нанину, нема више
ништа да му дâм.

напас м напаст, невоља, зло. — Не мог се

пажњу на себе (у одевању, чистоћи).

од напас избавим.

напече се свр. нагреје се. — Да се дигнемо
рано и да жњемо док се жито не напече,
éл кат се напече, оно опада.

нанé с бот. нана, мента Мепtha piperita L.
нáница ж хип. од нана.

нáнка ж хип. од нана. — Ћути, бато, ћути,

написмено поим. придев неинто у пи
саној форми (о акту, спису и сл.). — Ја га
дочува, а он ми ништа написмено не
остаил.

иде нанка.

нáнче с хип. од нана (вокатив и псовка у
акузативу). — Нанче, мила нанче, што ме
öстави. — Прéмунта ме, нанче му његово.

нањуpи (се)

свр. намршти (ce),

cневесели (се), намргоди (се), намр
инти (се). — Нањурил нос па само
дува, — Нањурил се на неће с никог да

напица несвр. загрева уз ватру. — Напица
дупе ускубе.
наплата ж један од делова дрвеног кру
жног оквира точка у који се усађују па
оцн. — Напукле ми двć наплате, мора да
и(х) променим.

напљује свр. 1. накваси, овлажи шиio
пљувачком. — Напљуј плавез па писуј

преји.
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(мастиљива оловка); 2. — Пази месо да

га мује не напљују (снесу јаја из којих ће
се излећи ларве); 3. изр.: Напљује дла
нови (реши да ради).
напне се свр. 1. наљути се, надури се. —
Њćму малко треба па да се напне; 2.
отекне, надује се. — Напел му се образ,
боли га зуб, 3. удебља се. — Напел се као
гајде.
напољица ж пролив. — Има напољицу, не
мóж да мрдне от кућу.

напуди свр. најури, отера. — Напудише га
ис кућу.
напумпа (некога) свр. фиг. подстакне не
кога на свађу, тучу и сл. — Напумпаше
га, па се бдели.

напупа се свр. деч. наједе се. — Напупа се
гројзенце. — Ел се дете напупа? Напупа
сс.

напупка се свp деч, дем, од напута се. —
Напупкало се дете, сЗг може да спи.

напупуpи (се) свр. напупи (се), направи
напомáлКО прил. на ситне делове, мало
по мало. — Издава си ракију напомалко и
вајду не видо.

(се) пупољак. — Сливе напупуриле, само
што не пукну, — Ружице се напупуриле,
само што се не рацовTć.

направен, -а, -о направљен. — Све напра
вено от слаб матријал.

напуста несвр. напушта. — Сви напустају
село, па ћу и ја.

направо прил. пречице. — Идем направо,

напуца се свр. фиг. наједе се. — Узе пукни

па коквć буде.

цу па се напуца.

напушти свр. напусти, оде. — И 6н напу

напраен,-а,-ов. направен.

шти село и оде у град.
напраи свр. направи, учини. — Напраише
каламбур. — Напраише му мађије па не
мó{ж) се ожени.

наработи се свр. наради се, засити се
радом. — Наработи се по туђа лојза и
њиве, више нећу.

напрајен,-а,-ов, направен.
паравски речца и прил. наравно. — На
напраји свр. в. напраи.
напраси свр. донесе на свет више пра

равски, и тој ће уработимо.

нарани свр. нахрани. — Нарани свиње и сЗк

сића (о крмачи). — Наша крмача
напрасила белисвет прасићи.

сам миран.

нарве
напредица ж напредак, напредовање. —

свр. нагризе, нагризе на више

čтрана. — Нарвал јабуку па ју врљил.
o

Све ни иде у напредицу.

напређује несвр. напредује. — Почел да

нареди свр. поређа. — Наредимо лебови на
клупу па и (x) смесаљ покримо.

напређује.

нáпролет прил. на пролеће, у пролеће. —

нарекне се свр. реши да дође. — Нарекну
се да дојдем куд вас.

Напролет ће га женимо.

нарине свр. набаца на што или у што (о
напpти се свр. фиг. наједе се. — Дај му да се

снегу, земљи и сл.). — Наринуше снćг на
гомилу и остаише га да се отопи. —
Наринуше земљу у јеругу, па ју затрпа

напpти, па нек си иде дом.

напpтка ж 1. зоол. змија отровница (мале

Ше.

величине). — Убимо напртку куд бунар,
2. бoт. љута папричица. — Ољути ме
една напртка па ме растури.
напpчи се свр. наљути се, надури се. —
Напрчил се па неће да вреји.

нарица се несвр. решава се. — Нарица се
да дојде, ал' не зна кода ће.

нарка се несвр. напљује се. — Нећу да
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Нарбјина ж наплавина, пиле које је пла
63./?» (2}f().

наруку прил. згодно. — Све му иде наруку.
наруси свр. натруни, баци труње у не
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наспи се свр. настава се. — Цел дон спи и не
мó(ж) се наспи.

насредин предл. на средини. — Остал тре
ба да стои насредин собу.
настаи свр. настави, продужи. — Настаил
јуже седну сиџимку. — Настаили работу.

иtто. — Нарусил млеко.

наруси се свр. натруни се. — Поклопи
настаља несвр. наставља, продужује, иде
по своме. — Настаља си по старо.

млеко, да се не наруси.
Наруча несвр. поручује некоме нешто. —
Брат ми наруча да дојдем.

настане свр. нагази. — Настану ме вол па

-

Исцакли.

наруча се свр. наједе се. — Добро се на
ручамо, а сак треба и да работимо.

настањује несвр. настаје. — Настањују
тешки дни, мора се трпи.

насŠII прил. в. насон.

нáстран, -а, -о ненормалан, мало скренуо.
насЗцка свр. напујда, нахушка (о псу). —
Насацкал куче да ме изеде.

— Остави га, малко е настран. — Настран
се родил, настран ће и умре.

насади свр. 1. посади, посеје. — Насадимо
момyрзу; 2. стави (квочку да лежи на
јајима). — Насадимо квачку сос петнајес
јајца.

настрани-бџам настран човек. — Родил
се настрани-бџа и као токов ће и
умре.

настрви свр. проспе. — Колко бн сâм на
пасађен, -а, -о насађен. — Изр: Криво на
сађен (мало ћакнут).

стрвил пасуљ, толко нас петорица не
можда га зберемо.

нáсамо прил. одвојено, у четири ока. —
Повревише нешто насамо, па си одоше
свак на своју страну.
насипе свр. насте. — Насипали пут с камен.

насуче свр. оклагијом направи коре за

насипује несвр. насипље. — Насипују друм,

питу, гибаницу. — Кајт) треба се праји
гибаница, моја мати зачас насуче бвге.
натЗкне свр. 1. на такне. — Натакну прасе
на рж3њ, сЗг могу да га печем; 2. брзо
обуче. — Да натЗкнем јелек па ћу изле

па ће га ваљају с ваљак.
гнсм.

насиса се свр. фиг. напије се, опије се. —

натоциња несвр. натица, навлачи. — Деда

Насисал се па едва бди.

Лила натоциња шубару на главу, ће иде
да лекује волови по село.

наскубе свр. начупа. — Наскуби малко
лук.

натам прил. на ту страну, у том правцу.

— Оденатам.- Иди натампаће стигнеш.

наслество с наследство.

наслужи свр. наспе чашу пића неком. —
Наслужи ми још едно винце, па да си

натам-навам прил. тамо-амо. — За
лутамо, па идбмо натам-навáм, док не
излегомо на прав пут.

Идем.

насмеје се свр. фиг. поцепа се (о обући). —
Насмејале му се ципиле.

натежи свр. постане тежак (о предмету
који се носи). — Ако ти натежи, ти
промени руку. Ја не мок ти носим.

насмете (се) свр. помете (се), збуни
(се). — Насмете ме само у работу, —
Насметомо се па ништа не направи
MC).

натира несвр. постепено досипујући бра
шно гњечи тесто при мешењу. — По
гáчати еубава, добро си јунатирала.
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натквеси се свр. наднесе се, буде неком
изнад главе. — Натквесил ми се над
главу, не мог од њег да писујем.

натсвири свр. победи у свирању. — Велка
Панчиног никој не могол у гајде да
натсвири.

натопи свр. 1. намокри, накваси. — Нагази

натунти се свр. натушти се, наоблачи

у Вир, па си натопи ноге, 2. нетопи неку

се, смрачи се. — Натунтило се, ће пада

материју у довољној количини. — На

киша.

ТОПИМО ДВа Казана Маз.

натопи се свр. 1. намокри се, накваси се. —
Пáдо од брв па се све натопи, 2. наједе се

натура свр. све ствари стави унутра,
стави у нешто. — Све натура у ковчег и
с кључ затвори.

умакањем залогаја у јело. — Натопи се

наћ6с прил. в. ноћос.
пржено.

натори свр. нађубри кокошињим ђубри
вом. — Моја мати и моја мама отоше да
оплеве расадници и да и (x) наторе.
натпоје свр. надјача у певању. — Кат чича
Живко запоје, никој не мож да га

наука (кога) свр. отрује дахом, затрује
дахом (о ласици). — Ласица наукала сви
пилићи и две кокошке.

науман, -мна, -мно решен да уради што је
наумно. — Науман сам да расподелим
имовину на децу, а не после, кад ја у

натпоје.

мрем, да се они бију и вучу по судови.

натрашки прил. натрашке. — Могу и
натрашки да бдим.

науспраља несвр. све усправи,

све стави

усправно. — Јутре ћемо да науспраљамо
кóлци уз дувар, да не кисну и да не
трулеју.

натре свр. постепено досипујући брашно
добро изгњечи тесто при мешењу. —
Да натрем погачу, па ћу ју турим да се

нацврца се свр. в. нацврцка се. — Сабајле

Пече.

се нацврцал, па само бка.
натресе се свр. изненада дође, дође у не
згодан час. — Кот се натресе у кућу, не
мисли да си иде док не руча.

натриса се несвр. бреца се, натреса се,
издире се. — Свака рђа се натриса на

нацврцка се свр. напије се, опије се. —
Нацврцкал се па се само лелеје.
нацевчи се свр. пеј. напије се, опије се. —
Док се не нацевчи, не излази искућу. —
Цевчи док се не нацевчи.

њега.

натропа свр. исприча бесмислице. — На

нацеђен, -а, -о изр.: Нацеђен с памет (ве
ома паметан).

тропа свашта, па си бде.

натроши

свр. скине ручно или на тро
наљци зрневље са клипа кукуруза у

одређеној количини. — Натрошимо две
вреће момурзу.
натрти краци свр. пеј. умре. — Натртил
краци уз) слог.

нацепи свр. нацепа. — Да нацепим дрва и
намирим стоку, па ћу тог д-идем кот
кума, нешто ме звал.

нацепи се свр. фиг. наједе се, наждере се. —
Нацепимо се само месо.

натрти се свр. истури задњицу. — Натр
тил се, не мć(ж) се пројде од њег.

нацери се свр. пеј. насмеје се, на кези се. —
Изр.: Нацерил се ко варена глава (каже
се церекалу).

натрупи свр. насече дрва на трупце. —

нацињкује несвр. наплакује, повремено,

Чича и башта натрупише дрва, ће има

помало плаче (о малом детету). — На
цињкује, тражи да га узну у руке.

чак до Божић.

натрусе свр. натресе. — Натрусомодудице

началник м начелник. — Иш5л код на
чалника да се жали.

да едемо.
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нашушили пуно воћке от праскве и

пачепари се свр. набоде се на оштар
одломак дрвета или велики трн. —
Иш5л бос па се начепарил. — Обуј се, да
се не начепариш.
пáчисто прил. сасвим. — СЗк смо начисто,
нијатćбдугујем нити мен.
начми се свр. пеј. настава се. — Целдбнчми
и не мć (ж) се начми.
начне свр. посече (мало). — Наче ногу сос
матику па се оћопави.
начука свр. набије. — Начукаше кoлaц ди
бóко, и за њег заврзаше коња.
начука се свр. пеј. напије се, опије се. —
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сливе пожегаче.

неáљив, -а, -о немарљив. — Неaљив си е, па
му други крив.
неваљâшан, -шна, -шно онај који је нева
љао, рђав, лењ. — У њину вамилију сви
неваљашни, сви оће добро да живе а да
не работе.
неварен,-а,-о некуван.
неведњак м непознато, тајанствено,
невидљиво биће. — Изр: Иде коо неве
дњак.

неверица ж невероватноћа, неистина. —
Све му се чини да етој неверица.

Пише па се начукаше.

начуљи уши свр. наћули уши, напрегне
слух. — Код осети нешто, куче начуљи

уши и залаје.
наш5л свр. изр.: Наш5л, па заш5л (наи
шао на незаслужену доброту).

нашарени дупенце свp добро изудара
прутом по туру. — Ћеме запанти кад му
с прут нашареним дупенце.
наши поим, зам, најближа родбина жен
ског детета које се удало (њу чине
њени родитељи и браћа). — Куде си

била? У наши. — Идем у наши, да видим

неврашћен, -а, -о неокресан. — Он је за
неврашћену мотку (каже се ономе ко је
нешто скривио).
неврзан,-а,-о невезан.
нега речца. — Нега и 6н дојде. — Нега му се
поквари точак. — Нега се и бн поболи, па
ћу га ток питам.
Недићевац м припадник Недићеве вој
ске. — Из наше село сви су ишли у парти
зани, ни еден у Недићевци.
недоварен, -а, -о недокуван. — Донб|c) смо
ручали недоварен пасуљ, па ме заболела

кокво работе.

мешина.

нашинац м човек из нашег краја, места. —
Мóра му помогнемо, нашинацje.

недоказив, -а, -о онај који је тврдоглав,
неразборит. — Недоказив човек, тера си
по његово.

нáшински прил. в. нашки (ретко се чује).
нашки прил. на наш начин. — Разумем га,
нашки врéви.

недонČче с недоношче. — Кат сам ја бил
мали, несâм чул да се родило неко не
донбче.

нашљбка се свр. пеј. напије се, опије се. —
Полокар, ишол от казан до казан па се

недоправен, -a, -o 1. недорађен,
недовршен. — Уселише се у недоправену
кућу; 2. фиг. ћакнут, тупав. – Не
замерај му, остал недоправен.

нашљокал.

наште срце прил. на празан стомак,
натаните. — Не пиј наште срце, ће те

недопраен, -а, -о в. недоправен. — Изр.:
Прaен, пpaен, а недопраен.

боли мешина.

наштипе свр. инiliипањем накида. —
Наштина малко лис за сарму. — Наштипа
неко перце от црни лук.

недопрајеп,-а,-о в. недоправен.
недосед м нестрпљив, као запета пушка.

нашуши несвр. насуши. — За зиму смо
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никад не дом.

тенци да се крсте и отишли кут попа да
и (х) крсти; 2. фиг. претерано немирна

недосолен, -a, -o 1. недосољен, недослан.
— Боље недосđлено него пресблено: 2.
фиг, глуп, приглуп, ћакнут, недоказан.
— Изр.: Малко е недосблен.

особа. — Јово, од оног твог некрштенка
немам си Мирку. Поведи рачун од њег. —
Изнарађали се све некрштенци, у гроб
ће ме натерају.

неедење с нередовно узимање хране. —
Од неедење се поболе.

нежењет, -о (мушки и средњи род) нео
жењен. — За резил Микајлобстаде неже
њет. — Наше дете бста Нежењето.
нéжет, -а, -о нежневен. — Само ни ов5c
остал нежет, а време пробди.

нема изр.: Нема омешено па обешено
(нема ништа без рада). — Нема за кокво
куче да га уáпе (веома сироманан).
пемај-куд само у изразу: Од немај-куд (из
нужде, зато што друкчије не може). —
Уработил од немај-куд.
нема-нема, па прил. повремено. — Нема
нема, па се чуе коко нешто удари у
Пенџер.

незапанћен, -а, -о незапамћен.

незват, -а, -о онај који није позван. — Изр.:
немиен,-а,-о в. немијен.

Незватом госту место поза врата.
Незгодија ж 1. незгода. — Избегал све
несреће и незгодије; 2. фиг. незгодан

немијен, -a, -o 1. неумивен. — А се диза,
óдма седа уз остал и немијен руча, 2.
неопран. — Коко га не срмота да с
немијене руке еде; 3. фиг. онај који је

човек, зачкољица. — Беше голем не

Згодија у школу, па га учитељ сваки дон
билi.

„“ (Жi fra

прошао,

k()

је доживео

јtet (ti?To

лоне. — Не дирај куче, да не едéш неми
јен.

Нејетке ж (обично у мн.) в. п. Крстовдан,
дан пред Богојављење (18. јануар по
новом календару). — На Нејетке се по
сти за Богојављање. — На Нејетке се еде
пасуљ остал од Б3дњовече.

немирко м немирно мушко дете. — Ете

неки зам, неко. — Кадјти неки дојде у кућу,

пемотиња ж немантина, сиротиња,

послужи га с вино и с ракију.

пéки пут прил, некад. — Нема време да

га, иде наш немирко, само нека е жив и
здрав.

беда. — Немотињо, и Богу си тешка.
ненавиди (се) свр. завади (се), мрзи (ce),
не подноси (се). — Ненавиди
едан
другог; — Браћа су, а ненавиде се, ће се
ПОКбљу.

увек добди, ал' неки пут дојде. Само да
ме види.

некња прил. прекјуче. — Некња сам била у
градину, по донос пá.
неколко прил. неколико. — Несу све овце
туј, неколко ми вале. Идем да и(x)
тражим.

ненајешник м онај који много једе, који
се не може најести. — Ненајешник,
пóеде Бога.

неоврашћен, -а, -о в. неврашћен. — Овај
брес остал неоврашћен, мора га овра

некбсен, -а, -о некошен. — Ливаде некбce

стримо.

не, нема куј да и (x) коси.

пебдата, -о (женски и средњи род)
пекрштен, -а, -о фиг. онај који је прете

неудата. — Само Станика остала нео
дата, њене друшке су се есенос поo

рано немиран. — Он миран а деца му
некрштена.

давале. — Оста нам

Девојче небдато.

некрштенком мн. некрштенци. 1. особа

неолупен, -а, -о онај који није о љуштен,

која није крштена. — Решили некрш

неољуштен. — Баба воли олупене а ја
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буде украдено. — Нестале му паре из
новчаник, 3. прође. — Нестало лето,
дошла есен, 4. изгуби се, ишчезне. —
Нестал и (з) село, куј зна куде отишал, 5.
фиг. умре, погине. — У оној рат ју нестал
мужа у ов5ј син. Затој носи црнину.

неолупене јабуке.

неопбјан, -а, -о каже се за мртваца који је
без свештеника сахрањен. — Закопаше
га неопČјаног.
непожет, -а, -о непожњевен. — Све су њиве
пóжете, само наша остала непожета.

нестањује несвр. нестаје. — Нестањује ми
непотписат, -а, -о непотписан. — Уверење
ти е непотписато. Мора д-идеш да ти га
потпишу.

мáз, мора да кољемо свињу пре време.

нетејање с нехтење. — Ч5стејање, час не
тејање, не мож га човек погоди кода има

непран, -а, -о онај који носи прљаво ру
бље, који се не пресвлачи. — Б3ш га бри
га, нема срам, иде непран.

вóљу да работи.

неумејање с неумеће, неумешност. —
Едно е неумејање, а друго нетејање.

непремењен, -а, -о који иде стално у
неурабоћен, — а, — о неурађен. — Још лојза
нстом оделу, који је у старом оделу. —
Дош5л на свадбу непремењен.

у Равниште остала неурабоћена.

нешто изр.: Има нешто у главу (има
нерадење с нерад. — Исто ти се вата —
памети, скренуо памећу, умно оболео).
— Неко и нешто (човек на положају,
познат човек). — Од нешто ништа
(упропасти).

радење или нерадење.

неразбран,-а,-о тврдоглав, неразуман. —
Едва се разбра с неразбрани.
несбм, неси, не (ние) мн. несмо, несте, несу
одр. облик гл. јесам, јд. нисам, ниси, ни
је, мн. нисмо, нисте, нису. — НесŠм крив,

пиедбн, -дна, -дно ниједан. — Ниедбн од
близњи не дојде на време, сâмо брат
Дóцко. — Ниедно га дете не пипнуло,

а ние ни он. — Неси се ти, а не се ни бноко

тöј млого замучил. — Несмо се срели. —
Несте дошли на време. — Несу били дом

видел сам.

ниедонпут прил. ниједном. — Ниеданпут
несâм иш5л у град.

Цел ДОН.

несвес м несвест, несвестица. — Паде у
несвес. — Несвесми у главу, па ми се само
врти.

несврат индекл. ко зна где, не зна се где,

низа ж венац. — Имам пуно низе дуван. —
Овéј низе ће закачимо пот стреју да се
шуше.
низа предл. низ. — Низа sид тече вода, мора
да променим разбиени црепови.

негде далеко. — Оде у несврат и не врну

низбрд прил. низбрдо. – Изр.: Низбрд се и

се више.

говно ваља (лако је ићи низ брдо).
неслан, -а, -о фиг. неумесан, непријатан,
недоказан. — Немај послу с неслани
људи. — Што си толко неслан?

низбрдичка ж дем, од низбрдица, мала
низбрдица. — Низбрдичка, не мора
млóго да кочимо кола.

неспање с несаница, неспавање. — Уби ме
неспање.

низбрд-узбрд прил. низбрдо-узбрдо. —
Идбмо ми такој низбрд-узбрд, низбрд
узбрд, и едва стигомо.

несрамљив,-а,-обестидан. — Она, кучка,
несрамљива беше, не закити цару града
врата, но закити сâму себ девојку (нар.
песма).

низина ж 1. тле које се спушта; 2. тле
које је у подножју.

нестане свр. 1. утроши се. — Нестало

никоков, -ква, -кво пеј, рђав. – Никоков

5

брашно, нема с коквć да месимо леб, 2.
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никакав,-ква,-кво пеј. в. никоков.

остал ми се расклатил, мора га углавим.

ногарим мн. укрштене дрвене ноге које
служе за сечење дрва. — Узни бичкију и

никаков,-ква, -кво пеј. в. никоков.
никакав,-ква, - кво пеј. в. никакав.
нико и ништа израз у значењу: човек без

на ногари исечи малко дрва.

ногарка ж гвоздена ножица на руди во

вредности, ништавило.
ловских кола, која омогућава да руда и
после испрезања стоји хоризонтал
но. — Савила се ногарка, морају испра

никој зам, нико. — Никој ме не гледа, сâм
се гледам.

в{1м

ниска ж дем, и хип. од низа. — Наниза неку
ниску воћке за зиму.

нóжицим пл. т. маказе. — Мати ме стригла
с ножици.

нискодупас, -та, -то онај са ниском за

НóКатм изр. За коњски нокат (за мало).

дњицом. — Жена му нискодупаста.

нитим пл. т. део у ткачком разбоју кроз
који пролази {}{'}{f}{3ff ft }{{f t{1+ Hoće Hit
конца. — Нов разбој, нови нити.

су од

ноктŠк м дем, од нокат, ноктић. — От
паде му ноктЗкод малчић прс.

нóл везн. него, већ. — У њину кућу ништа
ница несвр. ниче. — Изр.: Будале се не сеју,

добро не можеш да чуеш и видиш, нол
окáње и биéње.

оне саме ницају.

нички прил. ничице, потрбушке. — Нички

пó-пó узв. деч, у значењу: не дирај, не пи

лежи.

пај.

нишан ж прошевина.— Идемо на нишан.
ништа изр: За ништа не (неспособан, није
ни за шта). — Нема ништа (веома сиро
машан). — Нема ништа у главу (огра
ничен, будаласт). — Несу ништа (нису у
сродству). — Несу ништа напраили, ако
се несу побили (каже се шаљиво онима
који су се жестоко посвађали). — Ниe
тöј ништа (не треба се секирати, не
чему поклањати сувише пажње). —
Ништа му не (није се повредио, није
болестан). — Од ништа нешто (од
немогућег могуће).

нóс м изр: Вуче за нос (понижава). — Гура
нóc (уплиће се). — Дигне нос (уздигне се,
никог не примети, направи се важан). —
Добива преко нос (буде кињен, преко

реван). — Иде уз нбс (пркоси). — Има нос
(осети, нањуши). — Напне нос (наљути
се). — Натрља нбс (прекори, изгрди). —
Не види даље од нос (каже се ограни
ченој особи).
носЗк м дем, и хип. од нос, носић. — Узни
бóчку па си обриши носок.
носан

м

пеј.

*{(}{}{2}{

{

{{{2./l f{Кšt.44. Нf}{eAf. —

Носан је човек кои има голем нос. —
Мóра га бием. Назива ме носан, а ја

ништāк м пеј, безвредан човек, ништа
вило. — Направил се на ништака.

несâм носан.

нóв-нóвцат, -а, -о најновији, потпуно
нов. — Башта ми купил нов-новцат сат.

носáна ж пеј. женска особа с великим
носем. — Носана, заубавила се з-голем
нóc.

нóво с 1. ново одело. — Обукал се у ново, 2.
новост. — Какво има ново куд вас?
Добили смо принову, дојдите да

нóсен,-а,-о ношен. — Носени опЗнци. — Но
сене дреје.

частимо.

носина жаугм. и пеј, однос. — Дај му бочку
нога жизр:Ће добије ноге (украшће га). —

да си обрише носину.

Ћускија добила ноге.

нóсоњам пеј. в. носан. — Носоња, на сви
ногар многа на столу. — Едâн ногар на
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ПОСурина ж аугм. и пеј. в. носина. — Изр.:
Заметнулносyрину као сирома торбу.

човек. — За мене је он нула. Више га не
сматрам за човека.

ноћ6пољ, -шња, -шњо ноћашњи. —

пуларица ж апарат за веома ниско
шишање, шишање до главе. — Зарасал

Ноћšшоњ сâн да ми више не добди.

ко поп. За њега је нуларица.
поћšшањ, -шња, -шњов, ноћоинон.

н-уме свр. не уме. — Изр.: Н-уме вола у ду
Ноћашоњ, -шња,-шњо в. ноliошоњ.

пе да убоде (каже се ограниченој осо
би). — Н-уме се усекне (каже се ограни
ченој особи).

поћашањ, -шња, -шњо в. ноћошоњ.

Ноћéва несвр. ноћива, коначи. — Ујка си
нумејање с в. неумејање. — Од његово
нумејање глава да те заболи.

иде дом, не воли да ноћева куд нас.

поћéвање с ноћивање. — Ноћéвање у град
Нумера ж изр: Пала му нумера (изгубно
углед). — Расте му нумера (постаје

је млого скупо.

угледнији). Рипнула му нумера (постао

нóћна врајла ж бот врста баштенског
цвећа које увече отвара цветове, а
ујутру их затвара.

угледан).

пупи несвр. деч. спава. — Ајде дете да ну
ни. — Нуни, дете, нуни.

нóћум прил, ноћу. — Ноћум добди, не за
видело.

нунки несвр. деч. спавка. — Нунки, дете,
нунки. — Ајде дете да нунки.

пулаж у значењу: безначајан, безвредан

Њ
његово прил. на његов начин, по њего

њóкалица ж пеј. нос, уста или цело лице
код човека. — Ударил га по њокалицу,
па му истресал сви зуби.

вом. — Оће свć да будне по његово.

њивичка ж дем, од њива. — Поорâ и онуј
њóкаличка ж дем, од њокалица. — Падал
на њокаличку, па ју разбил.

њивичку у Брес.
нивче с дем, од њива. — Још едно њивче
да поорем, и с орање ћу завршим.

Iњöн,-а,-о њен. — Њбно дете се уšверило, па
не излази искућу.

пригов, -а, -о његов. — Њигóви синови су

Iњурав,-а,-оћутљив, туњав. — Њуpча њу

најгазде у село.

рави, ништа си н-уме.

њијан њихов (само у мушком роду). —

њури се

Њијан деда беше млого работан.

несвр. ћути оборене главе, сми
нiља зло и гледа непријатељски. – Köј
му е мој, само се њури.

њин, -а, -о њихов. — Прво ћемо њино лојзе
да беремо, па тог наше.

Iњински прил. на њихов начин. — Вреје по

њурка ж ћутљива, туњава женска осо
ба. — И од њурку испаде нешто.

њински, ништа и (x) не разумем.

њóјан, -јна, -јно њен. — Њојан син крадне па

њурча м ћутљивко, туњавко. — Откако
почел да се дружи с оног њурчу и он
постал њуpча.

прли.

шњбји, -а, -о њен. — Њбјн син прави џумбус
по село.

њуца несвр. 1. муче. — Кот су волови
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гладни, они морају да њуцају; 2. пеј.
издире се, дере се. — Што њуцаш, кад)
те никој не слуша?, 3. фиг. плаче на
силу, плаче, жели да остави утисак да
плаче. — Цел дон њуца, а нигде слозу

умирен, ућутан). — Има њушку (може
да открије, пронађе). — Напне њушку
(наљути се).

њушка несвр. нешто тражи, претура по
стварима. — Коквć ли њушка по

нема.

Köвчег?

њучетина ж аугм. и пеј. од њушка. —

њушкање с тражење, претурање по

Колку њучетину заметнул, да се упла

стварима. — У крв му е улегло
њушкање по туђе ствари.

шиш од њег.

нsучица ж дем, од њушка. — Ако ме јо

њушкач м онај који жели све

да сазна,
који стално нешто тражи, испитује,

шампут пипне, њучицу ћу му разбием.

њушка ж 1. в. њокалица. — Зарађује да му

њушка негде. — Онај њушкач ће све да
пронајде, па и оној што е и у земљу

разбијем њушку, резили ме по село, 2.
изр.: Добије по њушку (настрада, буде

ó узв. 1. за дозивање. — Петре, б Петре,

ЗаКОПа НО.

обгрбзи се свр. изгуби осећајза гађење, не

дојди да ми помогнеш, 2. кад се неко
одазива,

t)}{

гади се. — Едва се обгрози. Брат још не

ће уместо: ево ме, молим и

сл. рећи: "o".

мóже.

обдува свр. претера у свему, "нађе па за

о-ô узвик за изражавање чуђења. — О-6, и
ти си против мен.
öоо узв. стој (о заустављању волова ко
ји вуку запрегу).

ђе". — Обдувал, па не зна коквć ćће.
обед м ручак. — Баба однела обед на њиву.
— Кокво има за обед?

öбедве бр. обадве, обе. — Обедве ћерке

об5ба свр. фиг. поједе набрзину, хала

одал у исто село.

пљиво. — ЗочSс обобаше два леба.

обавија (се) несвр. обмотава (се) (што

обедини свр. обједини. — Обедини тој, да
ти буде едно.

око чега). — Обавија ноге с камáшле. —

обедување с обедовање. — Б5ш и{x) за

Са старе крпе обавија младари од зајци,

теко на обедување, па седо и ја да обе
дујем.

— Не пуштај да ти се повит обавија око
дрво, сечи га.

обавије (се) свр. обмота (се) (што око
чега). — Отишол у сливак да обавије
младе сливе да и (x) зајци не изглођу, —
Оцéчи тај повит што се обавил око

обелеје свр. постане бео, побели. — Да
младенци остареју и обелеју како Стара
планина (здравица).
обели свр. фиг. оседи. — Обелел као да
има сто године.

вилдан.

обари свp. скува. — Бабо, обари ми неки

обели образ свр. фиг. осветли образ,
учини добро. — Еданпут и бн да обели
образ.

компирчак и некојајчанце, гладан сам.

обáса свр. поцепа, подере (о обући). —
Обасал опâнци.

обере свр, 1. покупи (о воћу). — Сливе су
- 178 -
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зреле, јутреће и (x) оберемо: 2. покупи с

врха. — Увек ни претекне, па обере
кајмак од млеко. — Куј обрал тласто ис
чóрбу?, 3. уништи поље (о слани). —
Ако падне слана, ће обеpé пóље.

обибне свр. обухвати рукама. — Едва
обибну нашу крушку, толко е дебе
Лa.

обива несвр. 1. скида (о малтеру). — О
бива малтер од) sид, 2. скраћује зид
чекићем и секачем. — Не можда углави
врата, па обива sид.

обере бостан свр. лоше прође. — Изр.:
Обрал бостан.
обесен, -а, -о обешен. — Видомо га коко

обигра свр. обиђе многа места, посети
многа лица. — Обигра цел град док најдо

обесен виси.

зејтин.

обеси се свр. фиг. буде неком о врату. —
Обесил се куд мен као да сам) му ја
бошта и мати.

обиђе свр. 1. заобиђе (око нечега). — Ако
не обиђеш камен, ће изврнеш кола; 2.
посети. — Отишли у болницу да обиђу
Петра, млого е бблан, 3. проба. — Обиђи
копус да видиш да л' се сварил.

обесрами се свр. покаже се у добром, не
осрамоти се. — Чувај вино и ракију, да се
обесрамиш код ти неки дојде у кућу.

обешеник м 1. обешењак. — То е све онај
обешеник напраил, 2. фиг. препреде
нак. — Онај обешеник ћете преведе же
дног преко воду.

обије свр. 1. одбије део нечега. — Обили
sид па ће га поново малтеришу; 2. иде на
много места узастопно, зађе редом
некуд (обично тражећи инто). — Млоги
сам прагови обил, и ништа несам

обзине свр. обухвати устима. — Колка

напраил.

си уста има, мож лáко цело јајце да обзи

обикаља несвр. иде около, обилази, за
Не.

обилази. — Неће да каже истину, него

обsида свр. огради зидом. — Решил да

обикаља.

обsида обор.
обиKöли свр. заобиђе (око чега), опколи.
öбsир м 1. посебно поштовање или осе
ћање према некоме. — Има неки ббsир
према њег, па га слуша и пази; 2. при
хватање, разматрање неке радње или
нечијег мишљења. — Не долази тој у
öбsир, 3. изр.: Два ббsира трећи беж (ка
же се ономе који воли да краде).

обsира се несвр. осврта се, окреће се. —
Обšира се као да е украл нешто.

— Не обиколи тој место, па се заеба. —

Обиколише и (х), па и (x) поваташе и
отераше у рôпсто.

обира несвр. скида инто (са површине). —
Обира кајмак из млеко. — Обира слани
ну.

öбла ж зидарска правоугаона алатка
која се употребљава приликом мал
терисања. — Дај ми облу да измазним

обsирује се несвр. в. обsира се.
обspне се свр. осврне се, окрене се, обазре

oблaга несвр. ставља облогу на оболело

се. — Ч5с по час па се обspне, да види куј

место, облаже. — Убил се млого по ко

sидови.

лено, па сваки дан увечер и ујутру мора

иде по њег.

да га облага.

обspта се несвр. осврта се, окреће се. —
Улéгалу туђо лојзе, па се обspта да га не
види пудар.
обspтање с освртање. — С обspтање се
открил, па га отерали у апсу.

oблaга се несвр. клади се. —У коквć бћеш
да се облагамо. —

Ај

се облагамо.

облажи се свр. после поста окуси мрсну
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пости, па се плашим да ме Бог не смери.

oблaзи свр. неки инсект пређе преко
људске коже и остави свој траг у виду
пликова и црвенила. — Нешто ме обла
зило, па ме сврби.
oблати несвр. облета (около кога или
чега), удвара се (коме). — Облати окол
њу како петол бкол кокошку.

оболи свр. разболи се. — Код оболиш,
никој те неће погледа ни с крај бко.

обóр м двориште. — Децо, не излазите из
обóр, да ви нешто не згази.

обосеје свр. остане без поткова (о те
глећој стоци). — ДОЗВОЛИл да му волови
обосČју.

образ м фиг. част, поинтење. — Да има

облизује се несвр. изр.: Облизује се како

образ не би бил токов. — Нćма образ да
ми погледа у очи.

мачка.

облита несвр. в. облати.
облбв м нерадник, ленштина. — Изнара

образим мн. лице. — Мије се по образи.
обраче с мн. обрачићи дем, и хип, од о
браз, обраничић. — Дете му убаво, има
обрачићи како тиквенчићи.

ђали се све облéви.

обловас, -та , -то овалан, округао,
незграпан (о човеку). — Истакву је ва
милију, сви обловасти.

обритви свр. 1. обрија. — Запуштил се ка
ко поп, едва ће берберин да га обритви,
2. одсече. — Знам ја кој ми е обритвил
врови на сви вилдани, знам. За тој ћу га
тужим, ће види бн: 3. опљачка, узме све,
ништа не остави. — Обритвили га до

öблога ж комад платна и сл. (обично на
квашен водом или ракијом) који се
ставља на оболело место. — На уби
вóтину турајладне бблоге, не вруће.
Обложи свр. прекрије нечим, стави
облогу на оболело место. — Помогни
ми да обложим лакат на десну руку.

голу кожу (све му узели); 4. фиг. хала
пљиво поједе. — Обритвише све, ни
мpвку не остаише за мен.

обритви се свр. обрија се. — Још се не

обљије свр. облије. — И код га обљије зној,
башта не престањује да работи.

обритвил, а требало већ да појдемо.

обрица несвр. обећава. – Млого обрица,

обневиди свр. изгуби вид (делимично или
потпуно), ослепи. — Пази бчи. Код обне
видиш, никој те неће пита коко си обне
видел.

ал' ништа не можда испуни. Не обрицај
лојзе да даваш уз Вукану.

oбрише свр. 1. скине прашину. — С па
чарву обрисал полицу; 2. раскине сваку

обоица ж два човека. — Обоица су били
куд мен.

везу, сарадњу са неким. — Обрисал сам
га, он за мен више не постóи; 3. некључн
(о наследству). — Обрисали га из насле
ство, ништа му несу дали; 4. фиг. убије. —
Ћу га обришем едан дан, па ћу га
одробијам. Не моlжј се од њег више

обоица зб. бр. обоје. — Без жену немој да
побдиш, обоица да дојдете.

обојак м мн. обојци омања вунена про
сторка која се ставља у опанак да би

живи.

нози било топло. — Тури обојци у
оп5нци да ти будне топло на ноге.

oбрише се свр. 1. скине са себе (што). —

обóјче с дем. од обојак. — Промени о
бóјче, тој ти е мокpo.

Обриши се по нос. — Обриши се по о
брази, свć си се замазал. — Обриши се,
знојав си; 2. искључи се (о наследству).
— Обриши се од имање, ништа ти не

оболести се свр. разболи се. — Не знам
коквć му е. Нешто се оболестил, па ле
жи.

давам.

обрљави свр. изгуби свест, полуди. — О
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С5г немам ниедну.

брљавел па све заборавил.
обрне свр, окрене. — Обрнул грбину накуд
мéн. — Обрни кола па упрегни волови.

öвог-бног прил. понекад, повремено, с
времена на време. — Дојде овог-бног,
колко да ни не забораи,

обрне се свр. 1. окрене се. — Обрн се, па
види куј иде по нас, 2. дође себи. —
Обрнул се, кућа му напредује.

ов5ј, овај, овој мн. овија, овеј, овај пок. зам.
овај, ова, ово мн. ови, ове, ова. — Ов5ј
човек, овај жена, овој дете, овија људи,

обрсти свр. 1. поједе све лишће, ситне
гранчице. — Нечие козе ми обрстиле сви
вилдани; 2. фиг. опљачка, све однесе,
ништа не остави. – Улегли му у кућу,
па га све обрстили. — Обрстише га,
ништа му не остаише.
обрта несвр. окреће. — Н-уме да обрта
педаље на точак.

овéј жене, овај деца.

Ов5н м зоол. ован, мужјак овце.
ов5с м бот, овас Аvena sativa L.

öваг-бнаг прил. в. овог-оног.
овајди се свр. обогати се, усрећи, има
користи. — Мисли ако украдне да ће се
млóго овајди.

обрта се несвр. 1. осврће се. — Обрта се да
види куде је прошал коко би после могЗл
да се врне, 2. окреће се (о точковима). —
Мóра да подмажем точкови, да се боље
обртају.

обува (се) свр. 1. омлати (се) мотком. —
Код обувам орâ, ћу се скинем од њег, —
Пасуљ се напéкал, па се зочбс обува; 2.

овајдише се свр. в. овајди се. — Узел жену
из газдини, ал' се не овајдисал.

овак прил. овако. — Ја га турам да стои
овак, а 6н га обрта онак.
оваков, оваква, овакво в. овакав.
овакој прил. овако. — Овакој се више не
мóже.

фиг. поједе (се). — Обувамо два леба за
ручак, — На сваки ручак се обувају по два
лéба. 3. навлачи чарапе, ципеле. — Обува

овáм прил, овамо. — Дојди овам. — Овам се

чижме, — Чекај га, обува се.

овам-онам прил, овамо-онамо. — Идоше

не пробди, а там?

обуван, -а, -о омлаћен. — Обуван пасуљ,
мó(ж) се збира.

они овам-онам, онам-овам и ништа не

обувати свр. обухвати. — Не могу да о

овамте-опамте прил. в. овам-онам. —
Идбмо овамте-онамте и залутамо.

буватим овој дрво, млого е дебело.

обукло с одело. — Не свć у обукло, паре и
имање, треба се има и у главу.

уловише.

овамте-Тамте прил. в. тамте-овамте. —
Свудер га видиш: и тāмте-овамте, и
овамте-тамте. Баш свудер. Токов је он.

обукување с облачење. — Досади ми с тој

Вóли да лунsа.

његово обукување и преобукување.

обукује (се) несвр. облачи (се). — Обукује

бвга ж кора за питу или гибаницу. — Ма
ти суче бвге за гибаницу.

дете, па не мож да излегне напоље, —

овејбтина ж отпадак при вејању жита.

Обукује се у ново, ће иде на свадбу.

— Улéгоше кокошке у овејбтину и рачo
брљаше ју.

обушен,-а,-осломљен (о ушима на игли).
— Све су ми Игле обушене, немам ни едну

овéчи се свр. овековечи се. — Изр.: Никој
се не овечил на овој свет.

целу.

обуши (ce) свр. сломи (се) (о ушима на
игли). — Куј ми обуши игле? — Обуши
ми игличку, — Обуши ми се и овај игла.

овија несвр. 1. обилази, заобилази. —
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улéгне, 2. чува, пази, води рачуна (o
некоме). — Овијамо га да ни препише
имање. — Овијали га целу годин, и па му
не ваља.

овија се несвр. 1. обавија се. — Почел
повит да се овија бKOл сливу, мора га
исечем; 2. врititi ce око нечега. — Младен
се овија окол наше девојче, бће га узне.

мајушан, сасвим мали.
оволицко прил. сасвим мало. — Ни ово
лицко ми не дал, а тражи да га пошту
јем.
Оволичак, -чка, -чко в. оволицак.

оволичко прил. в. оволицко.

овијан, -а, -о чуван, негован, вођено

овблКи, -а, -о оволики. — Оволку голćму
тикву још не сâм видел.

рачуна (о некоме). — Овијан, овијан

овóлко приловолико. — Ел доста оволко?

како мало дете.

Доста.

овијање с чување, неговање, вођење
рачуна (о некоме). — Овијање сваки дан,
и на крај шут у дупе.

овбљи свр. надвлада, надјача, савлада,
победи. — Извртају се, едбн мора да

овије свр. обиђе около, заобиђе. — Овиј, да
не изврнеш кола.

овpáстри (се) свр. окрене (се) (о гра

овије се свр. нађе се у неприлици, нађе се
на терет. — Овил се да га чувамо.

овољи.

нама). — Оврастри сливу на међу; — Овај
два бреста се треба оврастре.

овревује несвр. оговара. — Овревује си
свекрву куде стигне.

овикување с оплакивање. — Од гробишта
се чуе овикување, сигурно е неко умрел,

оврта несвр. показује пажњу према коме.
— Не овpтај га, ће ти се укачи на главу.

овикује несвр. оплакује. — Живог) га
овикују.

овpти се свр. почне да се бави, мота (око
кога или чега). — Čврте се окол мен, па

овиси свр, буде стално на истом месту,
скоро се одомаћи. — Овиcéл куд нас, едва
чека да совне па да дојде.

не знам какво да правим.
бвсиште с место где добро успева овас.

овицир м официр. — Излегал из војску

овуд прил. овуда. — Пројди овуд.

као овицир.

овутке прил. овуда. — Научил овутке да
овициpка ж жена официр, жена офи

пробди.

цира. — Ако е ови цирка не доноси кишу.
овчар м човек који чува овце.

овициpкип,-а,-о које припада официрки,
официркин. — Овициpкино дете напра

овчари несвр. гаји, чува овце. — Сви ов
чаримо, ал” деда највише.

ило лом.
A.

овицирски прил. официрски. — Иде ови
цирски.

овчарка ж она која чува овце. — У наше

ОВНé с дем. Од овон. — Продадомо едно
овне и едно теле да платимо порез.

овчарче с дете које чува овце.

овнéћина ж овнујско месо. — Отпечење
Имамо само овнећину.
овновски, -а, -о овнујски. — Имамо за обед
ОВНóвско месо.

оволицак, -ЦКа, -ЦКО О80 лl{14thtti, сићушан,

село бвце чувају и овчари и овчарке.

овчетина ж овчје месо. — Овчетина је до
бра за у копус.
овчи, -а, -о овчји. — Воли да еде сâмо бвчо
сирење.
огоњчáк м дем, и хип. од огањ. — Згреја
руке на огоњчЗк.
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оголеми свр. 1. нарасте, порасте. — Ого

лемел па му све кратко; 2. фиг. омрша

бгањ м ватра. — Огањ се још неразгорел.

ви. — Оголемеле му дpćшке.

огóлен, -а, -о огољен. — Оголена брда,

огањчбк м в. огон, чок.

нема ништа живо на њи.

бГлав м поводац, улар који се на тиче на
главу јахаћој или теглећој стоци. —

оголи свр. 1. пљачкањем некога осирома

ши. — Оголćше га, свć му узćше; 2.

Скини оглав от коња.

осиромаши, остане без одеће. — Заду
огладнČје свр. огладни. — Код огладнејем,
ћу дојдем дом.
оглаша се несвр. јавља се повремено. —
Од онуј страну се оглаша меденица, там
су наши волови.

бгледи м мн. свадбена свечаност која се
обавља после веридбе а пре свадбе. Том
приликом присуствује најближа род

бина младенаца. — Идемо на огледи. —

ЖИШе Се Па а Ме"ГОМ ().Г{}JI ČIJI (2.

огребе свр. 1. повреди гребањем. — Не
дирај мачку да те не огребе; 2. узме,
захвати више пута (каиником, виљу
инком) остатке хране из судова. —
Огреби котличе (тигањ), па га тог опери.
— Навикал да огребе све шерпе и грн
ци.

то рано, ја те жела, а ја те не јела. Појели
те коњи огледнички (нар. Песма).

огребе се свр. 1. повреди се дирајући или
провлачећи се кроз трње. — Пази да се
не огребеш код идеш кроз чалију; 2. фиг.
добије, узме неинiTiо на лак начин. —
Вóли да се огребе.

оглеђување с огледање (у огледалу). —

огризина ж остатак сточне хране. — Во

Тодоро, мани оглеђување, чека те

лóви ми нешто слабо еду, остаљају
огризине.

Јутре су огледи.

öгледнички, -а,-о. — Ој, јечмићу, моје жи

ткање.

оглеђује се несвр. гледа се у огледалу. —

огризбљак м огризак. — Нећу више да
едем туђи огризćљци, и готово.

Млoго убав па се оглеђује.
оглбби свр. казни (новчано). — Млого га
оглобише, мора да плати сто иљаде.

огрљак м оковратник, крагна. — И ја сам

оглође свр. оглода. — Навикал да оглође

огрне (се) свр. стави (се) преко рамена (o

носил кошуљу без огрљак.
капуту и сл.). — Огpни дедино кожуче,
па излегни да видиш куј бKa; — Огpни

свé Köске.

оглувéје свр. оглуви, постане глув. — Кот

се Да не наséбнеш.

пукне топ, човек може да оглувеје.

огрози свр. постане тежак, неподно
огњ5км дем, и хип. од огањ, ватра. — Ду
вај да се огњ5к завати.
огбеш, -а, -о пун, дебео, угојен, мастан. —
Огóено прасе не може да буде печењак.

шљив (о животу). — Огрозил ми оваков
живот.

огрта (се) несвр. ставља (се) преко ра
мена (о капуту и сл.). — Огрта копоран,
неће га обуче, — Обукуј се, немој се
огрташ.

огóи се свр. угоји се. — Огоил се како сви
њá.

огртање с стављање преко рамена (o

огоји се свр. в. огон се.

капуту и сл.). — Боље ти е обукување а
не огртање на овокво време.

оголеје свр, оголи, остане без одеће. —
Оголели смо, нема у коквć да се обу
чéмо.

огрубеје свр. поружни. — Стар човек се
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него се одал.

збрчка и огрубеје.

огулен, -a, -o 1. повређен, подеран,
огуљен (о кожи, о кори на дрвету). —

одава (се) несвр. удаје (се). — Сина жени, а

Огулeнa рука. Куделију толко огули? —
Нóс му сав огулен. — Извадили смо сви

одавање с удаја. — Девојка, стигла за

ћерку одава; — Одава се у град.
одавање, а обор још н-уме да помете.

младари кои имају огулену кору, 2. фиг.
добро изударан. — Огулен од биéње.

одадба ж удаја. — Млого ме кошташе
ћеркина одадба.

огули свр, 1. огули (о кори). — Зајци огу
лили кору на вилдани; 2. повреди,

одалами свр. удари. — Одаламил му едну

подере (о кожи). — Куде бгули колено
(руку)?; 3. фиг. насилно узме, опљачка.
— Огулише га до голу кожу, ништа му не
оставише; 4. фиг. истуче (неког). —
Бише га па га огулише.

огули се свр. 1. изгребе се. — Куде се толко
öгули? Огули се идејђи по трње и
шибљаци; 2. фиг. са много рада сасвим
мало добије. — Огули се од работу, а
ништа не напраи, ништа не доби.

заушку па га ућутал.
бдалек прил. издалека. — Почни бдалек
да му причаш.
Одалечи свр. удаљи. — Све бдалечи од њег,
никој му више не добди.

одалечи се свр. удаљи се, оде далеко. —
Одалечил се од нас, па не мож да НИ
дóјде.

одаљи се свр. 1. удаљи се, уклони се. —
Одаљи се одмен да те не бием; 2. одроди

Од предл. 1. из. — Отку и си људи (из које си
фамилије)? — От суво дрво не мож да

сср, —

Одаљи

се од нас, па ни више и не

добди у кућу, 3. измакне се. — Гледа зго
дну прилику да се одаљи од работу.

ицéдиш воду, 2. о. — Од њег се свашта
прича по село.

одаљује се несвр. удаљава се, одрођује се.
öд м ход, ходање, корачање. — Заостаља у

— Не знам зошто и брат почел да се
одаљује.

бд. — Познâвам га по бд.

Одбвно прил. одавно. — Одбвно си бил куд

одапне свр. фиг. умре. — Одапел јучер.

нас, па сšг.

бдар м кревет. — Спимо у бдар а не на
одбвначко прил. поодавно. — Одбвначко е
тöј било, одбвначко. Едва се сећам.

рагожу.
бдат фиг. призећен. — Не жењет него бдат.

одонбс прил. од данас. — Одонос ће друкче
да будне, не може више овакој.
одбне свр. одахне, одмори се. — Одбни
малко, одбни. Голем је дан.

бдата удата. — Рада бдата у Кошéркови за
Чеду.

одбаје свр. пребаје, заврши са бајањем. —
Баба Лена му бдбаја од урбци.

одошиње несвр. одапиње (што). — Одo
пиње кожу да се шуши.
одбине свр. 1. одапне (што). — Одапнул
кожу па ју турил да се шуши; 2. фиг.
умре. — Нема му спас, ће одбпне.
одâ свр. уда. — Не имал срећу да ода бар
едну ћерку.

одбере свр. изабере, одабере. — Измери
ми овој што сам одбрал. — Ел бдбра ко
квó ће узнеш?
Čдбир м оно што је одабрано, што је нај
боље: најбоље грожђе које се за време
бербе одабира ради чувања за зиму. —

Ел збрасте одбир? — Напунимо крошње
с бдбир.

одâ се свр. 1. уда се. — Одала се у друго
село, 2. шаљ. призети се. — Не се оженил

одбломбира свр. скине пломбу. — Од
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одвитли свр. одврне фитиљ (о лампи). —

бломбираше вагон, па скинуше цимент.

одвади свр, извади, одузме, одлије. —
Млóго е, одвади едбн грбз. — Одвади
малко Воду из грне, да не излази.

одвађује несвр. вади (што из чега), оду
зима, одлива. — Препунил џак з-бра
шно, па мора да га одвађује. — Бољети е
да домерујеш него да одвађујеш. — Поло
г5чке одвађује млекб из котличе, пре
пунил га.
|-

одваја несвр. врши деобу, сортира,

Одвитли витиљ да се боље види. — Од

витли ламбу.
одвоен, -a, -o 1. издвојен. — За куга овој
одвоено?; 2. изолован, не живи у заје
дници. — Одвćено (д) друство, никој га не
вóли. — Живе одвćено.

одвои свр. 1. одвоји, одлепи (о јајету). —
Ако не туриш сол у воду, не мож да
одвоиш љуску од јајце; 2. уреди,
сортира. — Одвоил јајца по величину па
и(х) продава; 3. одели. — Одвои синови,
па иди куд млађéег да живиш, 4. издвоји.
Едва одвои здраве јабуке од) труле.

раздваја, одваја једног од другог (о
предмету или шта другом). — Одваја
децу. — Одваја јајца по величину. —
Одваја и (x) да се не бију. — Одваја железо
од олово. — Одваја крушке од јабуке.

одвои се свр. 1. одвоји се, одлепи се. —
Нема мазга, па кора не можда се одвои

одваја се несвр. 1. дели се, да не живи

о{д) дрво, 2. одели се. — Одвоише се од

више у заједници. — И они се одвајају,
ćће да живе подвбено, 2. издваја се,
избегава (о друштву). — Почел да се
одваја од нас, 3. разводи се. — Не могу да
живе заедно па се одвајају.

башту, па посебито живé.

одвоји свр. в. одвои.
одвоји се свр. в. одвои се.
одвр предл. и прил. од врха, одозго. —
Падал одвр крушку. — Не узимај одоздол
него одвр.

одваља (се) свр. откотрља (се). — Одва
љаше бурићи у подрум, — Потпри буре,
да ти се не одваља.

одварди свр. одбрани, сачува. — Едва

одврањи свр. извади дрвени запушач,
чеп, који се налази одозго на бурету. —
Набил врањ, па не можда одврањи буре.

одварди лојзе от скорци.

Čдве прил. двоструко, удвостручено. —
Спрегни узицу бдве да ти буде појака.

öдвратник м веома лош човек. — Од
вратник, све отера от себ. — Одвратник,
никој му не добди у кућу.

одвија несвр. 1. одмотава. — Одвијају ко
н3ц от калемче, 2. скида (о завоју). —
Одвија завој од руку, 3. заобилази,

одврже свр. одвеже. — Одврзал волови,

склања се од неког или нечег. — Код види

одврзан, -а, -о одвезан. — Стока не сме да

па и (x) пуштил да пасу.

пијаног човека, бн одвија од њег; 4.
окреће (о глави због непристојности).
— Ништа му несом учинил, а бн од мен

будне одврзана, ће напраи штету.

одврзување с одвезивање. — Закапа ми
заврзување и одврзување оп5нци по

одвија главу.

блато.

одвија се несвр. одмотава се. — Почело
одврзује (се) несвр. одвезује (се). —

Клувче да се одвија.
одвије свр. 1. скине (о завоју). — Одвише
га па га превише; 2. заобиђе, склони се у
страну. — Одви от пијаног човека; 3.
окрене (о глави због непристојности).
— Не знам зошто Момчил Čдви главу од
м сн.

Одврзује чугаљ, ал' не може да га
одврже; — Ја га заврзујем, оно се
одврзује.

одврљи свр. одбаци. — Коњ се не дал да га
ујáшу, сваког је одврљил долéко.

одврнди свр. падне с положаја, више није
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на гласу, није ни за шта. — Изр.: Од
врндел свое.

ОдглČби свр. 1. извуче из глиба. — Загло
бил се у блато, па не мож ногу да одгло

одврне свр. 1. скрене (о води). — Одврнул
воду на другу страну, 2. пусти да тече. —
Одврнул бурму на буре, па истекло свć
вино; 3. одврати, спречи. — Одврнул га
да не напраи неко чудо; 4. одврти (о
нирафу). — Запéкал се па га едва одврну.

би; 2. плати да не иде у затвор или да
ше га с млого паре. — Још би лежал у ап
су, да га несу одглобили; 3. пружи помоћ
некоме да се извуче из глиба. — Одглóби

одврнут, -a, -o 1. скренут (о води). — Иди

одглоби се свр. 1. извуче се из глиба. —

Види зашто е вода одврнута и кој) ју

Заглоби се у блато, па се некако едва
одглоби; 2. откупи се (о затвору). — Да
се несом одглобил, још би лежалу апсу,

се неко извуче из затвора. — Одглоби

га, видиш да се заглобил.

одврнул, 2. фиг. haкнут, блесав. — Пази
се од њег, малко е одврнут.
одврта несвр. 1, одвраћа. — Одврта људи

ОДГоди свр. одложи. — Одгодише свадбу за
Другу недељу.

од работу, 2. скреће на другу страну (о
води). — Одврта воду да тече нис пут, 3.
одврће (инто). — Одврта шрав па не мож
га одврти.
ОДВртање с 1. одвраћање од нечег. —
Одвртање и савети од оној што е наумил

одгођује (се)

не зрело.

одгради свр. разгради делимично (о о

несу помогли; 2. скретање воденог
тока. — Најтешко е да се биеш с неслани
људи око навртање и одвртање воду за
бáчу.

гради). — Најде се понеки паметан да ми
одгради ливаду и пушти овце у њу да
пасу.

одграђује несвр. разграђује. — Видел сам

одврти свр. одврне (што). — Овај шравне
можеш да одвртиш бес кључ.
одвугне свр. 1. овлажи, упије влагу. —
Одвугла каписла па неће да пукне, 2.
омекина. — Ојужило, одвугнул снег,
мó(ж) се грудвамо, 3. отопли. — Дон3снé
тöлко ладно, одвугнуло, 4. фиг. добије
пролив (о седењу на камену или нечему
хладном). — Не седи назам, да ти дупе не

несвр. одлаже (се). —

Одгођује вртање паре, кода ли ће и (x)
врне, — Одгођује се берба гројзе, још

га коко ти одграђује ливаду и пушта во
лóви да пасу у њу.
одгpне свр. уклони горње слојеве чега си
тног (земље, снега и сл.). — Дошло
време да одгpнемо младари. — Одгpни
снег пред лесу.

одгpта несвр. разгрће. — Отишли у лојзе
да одгpтају вилдани. — Одгpта снег прет
кућу.

одвугне.

одвугњује несвр. упија влагу. — Почела
муниција да одвугњује, мора се чува на

одгусла свр. фиг. уради нешто како би
ло, уради на двоје-на троје. — Одгусла
он тој на брзину па си отиде.

суво.

одвукује несвр. одвлачи, разноси. — Не
зна ни какво довукују ни коквć, одвукују.

одгађа несвр. одлаже. — Одгађају свадбу
за пролет.

одебели се свр. удебља се, угоји се. —
Одебелил се, па едва дија.

одева несвр. одговара, сноси кривицу. —
За све он одева. — Изр: Одева дупе
(добија батине по туру).

одгега свр. оде гегајући, клатећи се. —
одевречи свр. испружи, истегне (о но

Едва догега. Како ли ћу одгегам?

гама). — Одевречилноге, па ич не мисли.

одглави свр. извуче, извади. — Мучи се
цćл дон да одглави сикиру.

одевречи се свр. 1. распиштољи се. —
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Одевречил се, не мисли да си иде; 2.

öди куд мен; 2. претња упућена некоме.

опусти се, ни о чему не размишља. —

— Оди-бди, ако смеш!

Одевречил се, баш га брига, има кој ми

одиса несвр. испушта (о ваздуху). — Гајде

сли за њег.

негде одиса, не мо (ж) се надува.

одеданпут прил. одједном, одједанпут,

одјаше свр. 1. сјаше, сиђе с коња. — Одја

истовремено. — Оцеко дрво одеданпут.
— Одеданпут дојдоше ббоица.

ШИ ОТ коња, па седни малко да се одмо

риш, 2. оде јашући. — Накуде одјашáше?

одели (се) свр. одвоји (се). — Башта и(x)
оделил, па сЗг живе одвćено; — Несу
могли да живе укуп, па се оделили.
одеља свр. издеље, отеше. — Још лани
одељали греде, па и (x) остаили да се
шуше.

Нáкуд Ум.
одлага несвр. 1. одлаже. — Не одлагај за
јутре, него работи; 2. празни (о казану
после печења ракије). — Башта и деда
одлагају казан.

одлазење с одлажење. — Досади ми с тој

одéње с ходање. — Од одење ме заболеше

њигово долазење и одлазење.

нóге.

одлази свр. одбауља од једног до другог
одере свр. 1. опљачка. — Срели га на друм

места (о детету). — Пази да дете не
одлази до киречáну.

па га одрали, ништа му несу остаили; 2.
фиг. плати више него што треба. — Не
умејал да се погађа па га одрали; 3. фиг.
избије, истуче. — Ако га јошампут
уватим у лојзе, има га одеpéм као мачку.

одлаје свр.(махом аорист: одлајаше), лаје

Одере се свр. фиг. промукне, изгуби глас.

одлати несвр. одскаче. — Изр.:Ће одлати

пас за неким док не измакне. — Одла
јаше га пцета.
остóн (каже се немирном детету).

— Одрал се од плакање.
одечки прил. у ходу, ходајући, ходом. —
Одечки работи да не дангуби.
одживи свр. поживи ваљано, проживи

живот. — Одживел сам ја моé, сšг млади
нек живе.

оди несвр. хода, иде. — Кöња води, пешки
оди (пословица).
öди узв. дођи. — Оди ако смеш!
одигне свр. мало подигне (да не стоји на
земљи). — Одигни кацу, да ти не трули
одоздол.

одигра свр. фиг. превари, изигра. — Пази
да те не одигра.
одиграва несвр. фиг. вара, изиграва. —
Одигравал млоге, сог му се тој врта.

одијало с рупица кроз коју излази ваздух

одлежи свр. 1. одболује. — Мора да од
лежи, ако мисли да оздрави. — Одлежал
овче богиње; 2. буде у затвору. — Одле
жал две године у апсу, 3. дужим
стајањем добије бољи укус (о вину,
ракији). — Код вино одлежи, тог има до
б5p шмéк.
одлети свр. отргне се, измакне, испадне.
— Некако ми одлетеше ноге и падо у
вóду. — Одлете ми остан из руке.
одмбKне свр. 1. одмакне, склони, подигне
(нешто са нечега). — Одмакни грне от
шпóрет, 2. помери на веће одстојање. —
Одмакни бурићи да не буду едно до
друго, 3. отиде, удаљи се, измакне
напред. — Одмакну ми млого, не мČ(г) га
стигнем до село.

одмбкне се свр. одмакне се, склони се. —

из нечега.

Одмакни се од мен, да те не ударим.

óди-бди узв. 1. дођи-дођи (о малом де
тету које се зове да дође). — Ајде, бди

öдма прил. одмах, брзо, истог часа. —
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одмагли свр. фиг. оде трчећи, побегне. —
Одмаглише нис пут. — Одмагли Да Га Не
бију.

одмали свр. узме мало, умањи. — Сваком
одмали па за њег Има.

одмаљује несвр. узима (мало по мало),
умањује. — Не одмаљуј, доста си одма
љувал.
одманда се свр. одскита се, оде (негде). —
Одмандал се, не знам куде.

одмане свр. гестом изрази неслагање,

Одману с руку и
пóче да работи. — Ја му ману, он ми
одману.
помиреност и сл. —

однесе свр. 1. пренесе, премести на друго
место. — Мачка однела мачићи на таван,

2. разнесе, уништи, упропасти. — Ба
ђав дене снопови у крстине ка (д) ће му
и{x) ветар однесе. — Бомба му однела
руку, 3. фиг. узме, отме, украде. — Од
нели му све, па му и кућу запалили; 4.
спере. — Падла киша, однела сву земљу,
остал Гол камен.

öднет, -a, -o 1. пренесен, премештен на
друго место. — Мачићи и(х) нема, одне
ти су на друго место, 2. насилно узет. —
днета му и последња шачка жито ис
пресек, 3. однесен. — Гројзе бднето у град
да се продаде; 4. спран (о земљи и сл.). —

Однета земља, остал само гол
одмекне свр. 1. постане топлије (о
зими). — Одмекнуло малко, потоплое; 2.

камен, 5.

разнесен, уништен. — Однете му и ноге
и руке, остал труп од њег.

омекша, постане мекши. — Одмекнул

снег. — Одмекнула кожица на печење; 3.

однигде прил. ни од куда. — Однигде не
мам помоћ.

попусти у оштрини, постане мек. —

одмéни свр. замени, уради место другог.
— Марко ће ме одмени.

односи несвр. 1. преноси, премента. —
Наша мачка износи мачићи исподрум и
односи и(х) у бориче, 2. насилно узима,
отима, пљачка. — Односе му све искућу
и не питују с коквć ће живи с онолку де
цу, 3. разноси, уништава. — Јак ветар,
све руши и односи црćпови от куће.

одмери свр. измери. — Одмери ми два кила

одббри свр. дозволи. — Ако му одобрим да

Код малко одмекне, тог попричај с њег. —
Умé понекипут и да одмекне.
Čдмена ж замена. — Добди ми одмена,
томон ћу се добро одморим.

прóјде кроз моју њиву ће пројде, ако не,

грóјзе.

Нé!

одмерује несвр. одмерава. — Изврта се с
одовде прил. одавде. — Одовде до град има

њег и такој одмерује снагу.

два сата да бдиш.

одмет м вишак. — Добро е што е дош5л,
неће ни буде на одмет.

одовуд прил, с ове стране, одовуда. — Ај
д-идемо одовуд, поблизо е.

одмица несвр. одмиче, измиче. — Одмицај,
не чекај ме!

одмрси (се) свр. размрси (се). — Еве ти
пређа па ју одмрси, — Замрсило се, како
ли ће да се одмрси.

одовутке прил. в. одовуд. — Ће дојду
одовутке, ће видиш.

одозгор прил. 1. одозго. — Кола иду
одозгор. — Ајде, слази одозгор, што
чекаш?; 2. с горње стране, поврх. —
Нека и|x| петлиџани одозгор, да се не

однапред прил. раније, некада. — Од
напред се побоље живело.

ПОГМече.

однекња прил. од прекјуче. — Однекња га
чекам, ал' га нема да дојде.

-

одоздол прил. 1. одоздо. — Он ударил одо

однемајкуде прил, безвољно, од беде. —
Све се работи однемајкуде,
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одринут, -а, -о очишћен лопатом. —
Одринут снег от ћуприју.

Одокле си?

бдолек прил. из даљине, из далека. —
Почни бдолек да му причаш. — Стигал
одолек.

одрињује несвр. одбацује лопатом неку
материју са нечега што је било затр
пано. — Одрињује снег прет кућу.

бдом прил. од куће. — Иде одом. — Одом
понел матику.

одрипа несвр. одскаче. — Одрипаше нис
пут, као да су јарчићи.

одбми свр. удоми. — Одомил ћерку па ће и

одрипи свр. одскочи. — Сланце беше
одрипило, а ми још несмо пошли на

сина.

копање.

одонде прил. оданде. — Одонде излазе
одрипка свр. одскаче. — Одрипка до маче

бробињци.

да га увати.

одопуд прил. с оне стране, одонуда. —
Одонуд ће дојду. — Одонуд почели да
работе.

одрипкује несвр. одскаче. — Одрипкују

одонутке прил. в. одонуд. — Ене и(х), иду

одриппе свр. одскочи. — Да не одрипну,
нагазил би на змију.

одонутке.

одбтле прил, одатле. — М5кни се одотле!

тöчкови по камен.

одришка свр. 1. откопа нешто поврх зе
мље, отрпа. — Нешто заришкал, па бће
да га одришка; 2. фиг. и пеј. отера,
истера (о потомству). — Одришкал
сви искућу, остал сâм као дубáp.

-Беж одотле!

одбцни (се) свр. в. стигне (се) са закаш
њењем, окасни (се). — Код идеш негде,
пази да не одоцниш. — Одоцнимо з

дизање поље, па ни га други обраше; —
Одоцнимо се работејећи на њиву, па
стигомо утoвнин.

одришкује несвр. отрпава. — Нешто за
pишкали па га одришкују.

одрочљив, -а, -о изр.: Не одрочљив (не
одриче се ничега).

одработи свр. одради, одужи (се) радом.
— Треба кут Пешу да одрабóтим едно
два-три дена, па ћу ти помогнем.

одрпан,-а,-одроњав, сав у ритама. — Иде

одран, -а, -о фиг. опељешен, лоше про
инао. — Одран, па нема куде.

одртавéје свр. остари, оматори. —

одрапо прил. од раног јутра. — Одрано

одртави свр. в. одртавеје. — И МИчко брзо

одрпан, а има у коквć да се обуче.
Одртавел и памет изгубил.

почела киша да пада.

öдртави.

одрапи свр. фиг. превише наплати, пре
више узме. — Не заслужил да га толко
одрапе.

одрема свр. 1. одспава. — Нек малко о
дрема, па ће побоље да работи; 2. фиг.

одртеје свр. в. одртавеје. — Ка{д) човек
одртеје, само закрчује.

одрубен,-а,-о одсечен. — Онесвести се кад
видб одрубени врови на сви вилдани.

одруби свр. одсече. — Одрубила рупци, па

оћути, не каже ништа. — Одремал, ни
се нагрубила.
шта не казал.

одржи (се) свр. 1. издржи (се). — Одржал

одугује (се) несвр. одужује (се) (о дугу). —
Узел кредит па га одугује; — Задужил
се на све стране, па се сог одугује.

двáес пет по дупе; — Одржал се, не
поклекнул, 2. не напусти. — Одржал
имање.

одужује (се) несвр. одуговлачи (се). —
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Одужује с работу, — Нешто се одужује с
работу.
одузне свр. одузме. — Свć може да ми
одузне, ал” памет не.

одузне се свр. 1. одузме се. — На сви се
одузело имање у Комрен; 2. фиг. укочи
се, постане непокретан. — Да му се
одузну, дабогда, и ноге и руке ако е
украл (клетва).

osáд прил. отпозади, иза, са задње
стране, позади, страга. — Иди оSáд. —
Стареји нек седну отcпред а млађćји
osáд.

ösaм прил. 1. са земље, од земље. — Узни
тöј бsaм; 2. о земљу. —Треснул га бsaм.

oséбе свр. озебе. — Целдон бил напоље, па
oséбал.

oséбне свр, озебне. — Обучи се добро, да не

ођутрос прил, јутрос, од јутрос. —

oséбнеш.

Ођутрос ми ништа не побди од руку.
osива се несвр. одазива се, хоће да по

ожени свр. фиг. прода. — Ожени лојзе за

могне. — Кад га бKнем, оšива се. — Млого

две иљаде.

е доб5p, osива се код ми треба.

ожењст, -о (мушки и средњи род) оже

osида свр. сазида, озида. — Osидамо кућу с

љен. — Оба су ми сина ожењета. — И овој

пуну циглу.

ми е дете ожењето.

оживеје свр. оживи. — Изр.: Ђе оживеје

osиљави свр. изгуби вид, оћорави. — Читај
уз ламбу, да не оšиљáвиш.

кот прдне мртав.
Ожиња несвр. жање око њиве. — Њива има
слогови, па ју ожињају, оће с косачицу да
јужњу. — Ожиња њиву да улегне комбај.

ожми свр. 1. фиг. оћути. — Ожмал, ништа
не казал, 2. фиг. избегне нешто. — Код)
треба нешто да уработи, бножми.

osипа несвр. одскаче. — Моја лопта по
боље оšипа од) твоју.

osипка несвр. в. osuna.
osипкује несвр. в. osипа.
osипне свр. одскочи. — Osипну камен и
разби пенџер.

öжње свр. 1. пожање са стране. — Ожњи

osовć се свр. одазове се, хоће да помогне.

малко, колко комбај да улегне, 2. пожа
ње, заврши са жетвом. — Едва ожњеше
њиву у Дољни Кöмрен, млого голема

— Код га бKнем, он се оSoвé. — Код га

била.

потерам да ми помогне, он се оSoвć.

ospше се свр. осврне се. — Ospни се и види
куј иде иза нас.

öжње се свр. пожање се, заврши се са же
твом. — Ожње се поље. — Још кат се

ospта се несвр. осврће се. — Ако те стра, не
ospтај се, гледај напред и иди.

ожело у Умско.
оздравéје свр. оздрави. — Док не оздраве
јеш, немој ништа да работиш.

ospтање с освртање.

öј узвик за дозивање, кад се неко одазива,
он ће уместо: "ево ме" и слично рећи
"oj".

озгор прил. в. одозгор. — Озгор небо,
оздол земља.

ојари (се) свр. добије младунче (о кози). —

оздбл прил. в. одоздол.

Наша коза ојарила два јарета; — Кода ће
се ојари ваша коза?

озелени свр. фиг. оседи. – Млого му рано
озеленела глава.

ојача свр. постане јачи, снажнији. — Да
ознби се свр. озноји се. — Изр: Озноил се
поднос (каже се зими када је много хла
дно).

малко ојача, па ће и он да работи.

ојачка свр. ојача, очврсне. — Ојачкал, мож
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њину вамилију нćкако сви брзо окелаве.
— Окелавел од муку, не од) добро.

бјса несвр. скреће волове у страну који

окида несвр. повлачи окидач (о пушци). —

вуку запрегу или рало,

Не окидај док добро не на нишаниш.

ojcáње с скретање волова у страну који

окилави свр. онемоћа. — Окилаве од рабо

вуку запрегу или рало.

ту.

óјспе свp. скрене волове у страну који ву
ку запрегу или рало.

бјс, бјс узвик за подстицање волова за
скретање у страну.

ојужи свр. отопли, постане топлије. —
Ојужило, снег се топи.
бка несвр. 1. зове, дозива. — Ја га окам, бн

се не оšива; 2. виче, грди, кори. — Ока
како биров. — На њег стално бкају, као да

окине свр. 1. опали (о метку). — Нани
шани, па окини. — Окину дватрипут с
пушку па и (x) поплаши; 2. фиг. изненада
умре. — Рачко ноћас окинул. 3. фиг. има
жељу да обави полни однос са посебно
привлачном особом женског пола. —
Све би дал, само да ју окинем. — Мерак
ми да ју окинем, па макар умрел.
оклапина ж оно што се бесплатно до

бија. — Куд нас нема оклáпина, куд нас се

е само он крив.

работи.

окáпи се свр. 1. остави се неког посла. —
Изр.: Окани се ћорава посла; 2. остави
кога на миру. — Окан се од њег, да те не
бију.
окáшње с вика, дозивање, грдња. — У њину
кућу целдон окање. — Окање не помага.

оклембеси свр. опусти, покуњи. —
Оклембесил уснице. — Оклембесил уши,

па ћути. — Оклембесил муда, па чека
(каже се лењивцу).

оклембеси се свр. 1. покуњи се. —
Оклембесил се, па сал ћути; 2. обеси се
коме о врат. — Оклембесил се куд нас,
мбра га пазимо.

окáпе свр. дуго се негде задржи, остане,
пробави. — Код негде отиде, н-уме се
врне. Там окáпе.

бкне свр. зовне, позове. — Окни га да дојде.
окапница ж лим постављен поред про
зора, с доње стране, служи као украс и
заштита зида од сливања кине. —

Ka(д) тураш блуци, тури и окапнице.
окасни свр. закасни (мало), стигне ка

сније. — Окаснил малко, не млого.
окастри свр. подсече, окрене (о гранама).
— Окастрил сво бресје за брстину.
окáт, -а, -о са великим очима. — Снашли се,
он окат, она оката. — Шта вали на окато
МОМЧć?

оквéси се свр, буде коме на терету, обеси
се коме о врат. — Оквесил се куд мен,
мбра га пазим.
окејан м океан. — До Америку се иде преко
окејан.

— Да сте ме окнули, ја би дош5л.
бкно с стакло на прозору. — Окно ми
разбиено, мора га мењам.
öко с око. — Изр. За едно око коњ ћбрав. —
Не вата ми га бKo (није по укусу). —
Гледа испод око (не поверљиво,
намргођено). — У ћбраво бко слоза нема
(не може се нешто добити од онога
који нема).
окован, -а, -о обложен металом да буде
јачи. — Све лесе у село оковане, сал наша
нé. Затој се и наквесила.
окове свр. обложи металом да буде јачи.
—Лćсами е слаба, мора дају оковем.
окове се свр. овековечи се, постане
бесмртан. — Никој се не оковал на овај

окелави свр. постане ћелав, оћелави. — У
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окбзи се свр. фиг. с великом тешкоћом

окрњи (се) свр. одломи (се) комад од

неинто уради. — Док тој напраи, има се

нечега. — Дадо му цел вилџан, он ми га
врта окрњен. — Окрњи ми сиску на
купче. — Паде вилџан, па се окрњи.

окбзи.

öкол прил. отприлике, по свој прилици. —

округал, -гла, -гло округао. — Округал у

Тó е било окол икиндију.

лице.

öкол предл, око, около. — Све уработил у

округлас, -та, -то овалан, округао. — Да

кућу и бKoл кућу.

ми напраиш округлас рам за слику.

околиши несвр. избегава прави одговор.
— Не околиши, кажи коко е било.

окруни свр. ручно или помоћу направе
скине зрно са клипа кукуруза.

окопити се свр. 1. оснажи се, ојача, добије
снагу. — Бил болан, по кот се малко
окопити, ће почне помалко и да работи;
2. материјално ојача, изађе из сиро

окруни се свр. одрони се (о зубу). —
Окрунил ми се зуб.

октомбар м октобар, десети месец у

маштва. — Окопитил се, па никог не

години.

познâва. — Окопитил се, не више сирома.

öкука ж кривина. — Пази на бKуку, да те
окоравćје свр. добије кору, скори се. — Од

нешто не згази.

работу му руке окоравеле и испуцале.

окуми се свр. постане кум с ким (при
окорави се свр. в. окоравеје. — Окоравише
ми се руке, не знам како да и (x) отко
равим.

окоти (се) свр. 1. донесе (се) на свет

ликом рођења или венчања). — Петар и
Манча се окумише.

окупе свр. окупа. — Окупи дете, па га тури
да спи.

младунче (о сисарима). — Наша мачка
окотила два мачета; — Наша мачка се па

окупе се свр. окупа се. — Никад се не

окотила; 2. пеј. роди (се). — Окотила још

окупал, кода ли ће се окупе.
окуси свр. 1. проба јело или шта друго. —
Окуси, нећ се отрујеш. — Окусил прво

едно дете; — Окотило се па женско.

окраиште с оно што је на крају какве
целине. — Још окраишта да поopćм, па

зрно (о воћу); 2. стави у уста (о храни).

да си идем дом.

— Цел дЗн несмо леб окусили, само смо
работили; 3. скрати. – Млого ми окусил
гаће, па не могу људи да излегнем.

ократи свр. начини краћим. – Млого ми
ократи рукави на кошуљу.

окучи (се) свр. 1. оштени (се). — Наша
окрећáњс с окретање.

кучка окучила два кучета; — Наша се
кучка некња окучила; 2. пеј. породи
(се). — Сваку годин окучи по едно детć, —
Едва се окучи. — Наша се снајка па

окреше свр. одсече. — Мора да окрéшем
неку грању на крушку, да боље рађа.

окриви свр. 1. постане хром. — Куј ли га
öкриви, по токој иде?; 2. баци кривицу
на кога. — Окривили га, па мора д-иде у
апсу. — Окривише га ни кривог ни

окучила.

окце с 1. дем, и хип. од око. — Пољуби
детенце у окце; 2. место где је пупољак.
— Режи лојзе на два окца.

дужног.

Окрљак м мн. окрљци остатак окрњеног
зуба у вилици. — Едва ми доктуризвадил

олбкне свр. одлакне. — Олокну ми котси
QTOLIC.

окрљак. — Имам неки окрљци у вилицу,
мора Д-Идем ку(д) доктура да и (x)

олЗкша свр. 1. олакина. — Попушти малко,
олбкшај му муке. Немој си токов, 2. фиг.

повади.
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са плода кукуруза, ораха и сл. — Олу
пена момyрза. — Олупени ораси се шу
ше. — Олупено јајце.

олупи свр. 1. олsушти. — Олупи кра
олбкшица

Ж

() лакиница, олакинање. —

ставичку за дете, па му дај да еде; 2.
скине спољни омотач (комушина,
кора, љуска и сл.). — Едва олупимо мо
мурзу. — Код олупиш ораси, тури и(х) да
се шуше. — Још несбм олупила јајце.

Сви су имали по неку олокшицу, а Марко
е како сивоња работил.

олабави свр. попусти. — Олабави жицу,
Да не пукне.

олаби свр. в. олабави. — Нешто блаби у

ољуска свр. 1. скине кору. — Боб ће лако

работу. — Олабише ме болови у
крстетину.

да олsускаш, ако га увечер потопиш у
воду, 2. учини да нешто испуца по
површини. — Дал са|м) му цело лонче, а
бн ми га олsускал, 3. извади из љуске,
из махуне и др. (зрнасто поврће, језгро
ораха и др.). — Ољускамо грашак, па се
одмарамо. — Ољускамо ораси, а јатке им

олади (се) свр. 1. охлади (се). — Оладил
вино и чека гости да му дојду, — Кот се
пасуљ олади, ће седнемо да едемо; 2.
фиг. смири (се). — Олади малко, олади се
(каже се нервозном човеку).

Не покршимо.

оладни свр. 1. фиг. попусти, омекша. —

ољуска се свр. 1. ослободи се коре,

Оладнул, не више онај човек; 2. фиг.
претрне, престрашни се. — Оладну, кот

махуне, испадне из љуске. — Пасуљ се
напéкал, па се олsускал, 2. испуца се по

чу за тој.
површини. — Падло лонче на камен, па

Олаисан, -а, -о премазан олајем. — Наша
учијбница е била увек чиста и олаиса
На .

олаише (се) свр. и несвр. (за)врши (ce)
премазивање олајем (о патосу). — Док
трепнеш, он ће тој да олаише. — Ја и мој
брат Славко смо гледали коко вамилијаз
с четку олаише нашу учијоницу; —Треба
се учијоница олаише, да се не диза

се не млогоољускало.

ољускан, -a, -o 1. испуцан по површини. —
Ољускана шерпа више не за употребу:2.
извађен из љуске (о пасуљу, бобу,
грашку). — Требе о љускан пасуљ.

ољушти свр. 1. фиг. наплати више него
што треба. — Ољуштили га, млого му
наплатили; 2. фиг. добро истуче. —
Били га, били, па га олsуштили. — Ољу

прашина.

штили га од биéње.

Олакша свр. в. олокина.

омбKпе свр. 1. обори. — Мачка омокнула
блалија ж вика, галама, неред, лом. — На
праили блалију по кућу.

паницу од остал, 2. фиг. попије чашицу

олишавćје свр, добије лишу. — Истегљил

Омокнумо по неколко чашке, па се

(о ракији). — Ајда омбкнемо по едну. —
опимо.

шију, изгладнел и олишавел, пости за
Велигден.

ОмбKпе се свр. 1. падне с нечега. — Не качи

öловче с мн. бловчићи метални кликер,

се, да се не омбкнеш. — Oмокну се, па се

куглагер величине кликера. — Немојте с
њег да се играте, има блoвче, ће ви пора
збива кликери.

пóкрши; 2. фиг. изусти што не треба
да каже. — Омокнуло му се, па га отка
páше у апсу. — Код ми се омокну, ја
претрну.

олупен, -a, -o 1. о љуштен. — Воли да еде
олупене јабуке; 2. скинут спољни
омотач (комушина, кора, љуска и сл.)

омбсти свр. обоји (о пређи). — Омостила
прćђу у моравилку.
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омађија свр, баци чини. — Омађијали га,

омачи (се) свр, омаци (се), донесе на свет

па не зна ни куде иде ни коквć врćи.

мачиће (о мачки). — Наша мачка сваку
ГöДИН ОмáЧИ по неко маче, — Наша се

омађијбше свр, в. омађија. — Не иди тāм,
мачка овуј годин

ће те омађијошу, па после треба те

по

други

пут

омачила.
лечим.

öмаја

ж омама, опсена, занос. — Као да га

е нека омаја уватила, такој иде.

омáје свр. омађија, заслепи некога, пому
ти ум. — Нешто га омајало, па не зна за
сéб.

Омајбсан, -а, -о омамљен, опсењен, особа
помућеног ума. — Беше доб5р, ал” га
нешто омајоса, па е

цел

век ишал

омајосан.

омајбше свр. омађија, помути ум. — Не

омаши свр. удари. — Омаши и ти њег ка(д)
треба, ништа неће да му буде.
омеђување с омеђивање. — Спремили смо
колчићи за омеђување.
омеђује несвр. поставља међу. — Омеђује
њиву, оће да ју прода.
омекне свр. 1. постане меко, омекша. —
Омекнули ми оп5нци, могу да и (x}
обујем; 2. попусти (о мразу). — МČfж! се
доне, време омекнуло; 3. фиг. одобро
вољи се, попусти у строгости. — Ба

иди куд њу, ће те омајоше. — Омајосала
га, па не зна кокво работи.

шта нешто омекнул, видел да е грешил
Према нас.

Омакне свр. в. омокне.
омакне се свр. в. омокне се. — Омакнул се и
падал у воду. — Омакал се, па се сваљал
низ брдо.

омекпéје свр. в. омекне. — Турили кручице
у пченицу да омекнеју.

омерише свр. помирише. — Крава прво
омерише траву, па тог почне дају пасе.

омалеје свр. постане мало. — Омалеше ми
дреје. — Све што ми омалéје, брат узима

омéси свр, умеси. — Баба омесила леб за
целу недељу.

да носи.

омали свр. 1. смањи, начини нешто

омете свр, засмета у раду. — Омстоше ме,

мањим него што треба. — Омали
шнајдер чашире, нема у коквć да се

омете свр. 1. почисти. — Узел умит да

па ништа не уработи.

обучем; 2. не измери колико треба. —

омете обор. — Омéтоше кућу, па изле
гоше да се играју; 2. фиг. халапљиво
поједе. — Нема срам, свć што му се изне

Омали на мерење. — Гочка ми омали.
оманда свр. 1. ненамерно удари. — Не

се, све ометć.

смитај ми код метем, могу те омандам; 2.
згазин, нанесе повреду. — Бегај от пут, да
те нешто не оманда; 3. фиг. поједе све. —
Омандали све, ништа несу остаили.

омане свр. не искаже се у датом трену

омéшен, -а, -о умешен. — Изр.: Нćма
омешено па обешено (каже се лењивцу,
нераднику).

омије свр. опере. — Решила да омије судо

птку, пропусти повољну прилику. —

ви. — Омил руке са сапун.

Оманул бош код не треба.

омије се свр. 1. умије се. — Чим се дигне,
омациња несвр. обара. — Омациња снег от
ћерамиду.

öдма се омије по очи; 2. опере (о глави).
— Омил се с уму по главу.

омациња се несвр. 1. пада са нечега. —
Поличка ми не равна, па ми се чашке
омацињају; 2. обара се. — Омацињају се,
ал' се не подавају. Не можедон другог да

омили свр. постане мно, драг. — Кад ми
омили, ће ми се залепи за срце.

омита несвр. 1. мете, чисти. — Омитам
пáучину по ћошке; 2. омета, смета. —

сум о кн q.
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Не омитај га док работи.
омица несвр. в. омациња. — Омица снег от
ћерамиду. — Омица камење низ брдо.
омица се
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несвр. 8. омациња се.

оп5г прил. 1. ономад, пре неки дан. — Оног
сте сврнули куд нас, код несмо били дом;
2. давно. — Сећам се, то е било онáг, пре

Омицање с обарање. — Доста с омицање
камен. Да га зберемо и товаримо у кола.

рат.

онćј, онај, оној мн. онија, онеј, онај пок.
öмлатина ж пеј, и шаљ омладина. — Овој
ние омладина, него бмлатина. Млого

извољева. Нćће да работи, а оће да има.
бморина ж запара. — Неко тешко време,
öморина, не мож} се работи.

омрзéје свр. изгуби вољу, жељу за нечим.
— Омрзејало ми што сам жив.

зам, онај, она, оно мн. они, оне, она. —
Онај ми дан беше млого тешко. — Онај ће
га жена упропасти. — Од оној си дете
немам мирку. — Види куде отбше онија
људи. — Онéј жене су још туј. — Онај ти
деца покршише тарабе.
онокЗв, -ква, -квó онакав. — Онаков, коков
је, не треба ми више у кућу.

омрзи свр. 1. в. омрзеје. — Омрзе ми све; 2.
испуни мржњом према некоме. — Омрзе
ме, па не мож ме гледа.

омрзи се свр. испуни се мржњом према
некоме. — Омрзоше се, само што се не
бију.
омрзне свр. в. омрзи. — Омрзну све. —
Омрзнуше га сви.

она (дат. и акуз. ју; ген., дат., инстр. и лок.
њу) лична заменица трећег лица
једнине женског рода. — Све ћу ју дам. —
Не мог ју гледам. — Од њу више нећу
ништа да узнем. — На њу све малко. — С
њу се више нећу играм. — Од њу се нешто
прича по село.

онáг прил. в. оног.

омрзне се свр. в. омрзи се. — Омрзнуше се,
и више не вреве.

онај работаж 1. фиг. мушки или женски

омрси свр. изр.: Туpи нешто у уста, да те
кукавица не омрси (док не доручкујеш
не иди нигде). — Омpсил бркови (после

полни орган. — Увати га за онуј работу. —
Увати ју за онуј работу; 2. фиг.
недозвољена радња. — Уватимо и (x) у
онуј работу.

дужег апстинирања имао полни од
онак прил. онако. — Ја га турам да стои

нос).

овак, а он га обрта онак.

омрси се свр. 1. поједемасну храну. —Едва
чекам да се омрсим; 2. огреши се о пра
вила поста, узимајући масну храну. —
Не мога да издржим, омрси се, па молим
Бога да ми опрости.

онаков, -квá, -квó в. онаков.

онакој прил. онако. — Морало е онакој да
будне. — Испадло онакој, а не овакој.

онемéје свр. постане нем, онеми. — Да
омршавеје свр. постане мршав, смрша,

онемеје, па с прсти да вреи, Дабогда
(клетва).

ослаби. — Омршавел, омршавел, па едва
кóске носи.

Омусил се, па само ћути. — Што ли се
омусил, да га пита човек?

они, онé, она (ген., дат., инстр. и лок, њи)
лична заменица иiрећег лица множине.
— Од њи ми више ништа не треба. — На
њи и дрешка гладна. — С њи се више не
дружим. — Од њи се нешто шушка по
малу.

омутави свр. изгуби моћ говора, онеми. —

ополичак, -чка, -чко сићушан, мајушан. —

омудина ж в. мулећина. — Оклембесил се,
па чека омудину.

омуси се свр. растужи се, буде невесео. —
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Дојде, одма га опоњкују.

Оноличак па работи.
онóлки, -а, -о онолики. — Коко ли е могЗл
онóлки камен да помбкне?

öпа узв. хопа. — Само се чу "опа” и пуче

ополко прил. онолико. — Дал са (м) му
онолко колко му треба.

опава свр. 1. опаја. — Опавал собу, па ће да

плóт.

ју киречи; 2. фиг. удари. — Пази да те не
опава; 3. фиг. поједе. — Док трепну, бн

ономад прил, пре неки дан. — Ономад
дојдоше у кућу, па ми све отеше.
ономáтке прил. в. ономад. — Ономатке

опава цел леб.
опада несвр. 1. клевета, оговара, говори

ружно и неистинито о некоме. — Срам
га било, само зна да опада људи; 2. од
ваја се од чега, пада на земљу. — Почеле
јабуке да ми опадају, 3. снижава,
смањује (о води). — Почела вода у бунар

беше гоштевање, по сŠг пá.

опутке прил. онуда. — Онутке пројдоше и
отöше уз брдо.
оњуши свр. њухом, чулом мириса осети,
омирише. — Неће ти куче ништа. Пушти
га да те он уши. — Куче ме бњуши, ал' ме
не уапа.

ćп узв. хол. — Прво рипни, па 6нда кажи
*5 и

5*

ОП

опóпок м мн. оп5нци лака сељачка обућа
од коже. Носили су се: говеђи опанци
(од неинтављене говеђе коже), свињ
ски (од пресне сирове коже) и инта

да ми опада.

опадне свр. 1. оклевета, каже нешто
ружно и неистинито о некоме, 2. спа
дне (о температури); 3. одвоји се од
чега, падне на земљу. — Има јóш не
колко јабуке на грању, ће опадну и
онé.

опадник м особа која води интриге, во
ли да оклевета некога, сплеткар, ин

вљени опанци са великим кљуновима. —

тригаш.

Изр.: Köм опонци, том обојци.

опончар м опанчар, занатлија који на

опадница ж женска особа која води
интриге, сплет кари, воли да оклеветна

рађује опанке.

кога,

опончаров, -а, -о који припада опанчару.

öпала узв. виче се кад се дете диже увис.

— Опончаров алат.

опали свр. удари шамар. — Опали ми едбн
опончарски, -ска, -ско опанчарски. —
Улéго у опончарску радњу да купим

шамар, па ми уво јбш Sовни.

опалија израз олакшања.

оп5нци.

чићи. — Купила оп5нчићи на кљунчићи.

опали метак свр. фиг. обави полни однос.
—Дају опалим едон метак, па макар бдма
умрел,

опончéтипа ж аугм. од опанак. — Обул
неке старе опончетине, па их) сеца по

опара свр. расплете. — Плетиво ми не

оп5нче с дем, и хип. од опонок мн. оп5н

добро, мора га опарам.

обöр.

оп5њка свр. оклевета, каже нешто ру

опари се свр. добије новац, забогати се,

жно и неистинито о некоме. — Опањка

буде при новцу. — Ел се опари? Опари се.
— Едва се и ја еданпут опари.

ли га, па га срмота у село да излегне.
опоњкава несвр. клевета, говори нешто
ружно и неистинито о некоме. — Опоњ
кáвају га, ал' му ништа не могу.
опоњкуiе несвр.
р в. опоњкава. — А неко

опасник м опасан, зао човек. — Опасник,

поубива ми све кокошке.

опасување с опасивање. — Њбно опасува
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опасује (се) несвр. обавија (се) појасом. —
Опасује тканице: — Мати се опасује, не
можда излегне.

ни судови н-уме да оплакне?
Оплен м део запрежних кола (предњи и
задњи), предњи је покретан и омогу

опасуљи се свр, уразуми се, освести се,
просвести. — Док се он опасуљи, пројде
вó3.

опаучи свр. одалами, ошине. — Ће ме
запанти код му опаучим едну заушку.

опáше (се) свр. обавије (се) појасом,
каишем. — Чим опашем тканице, одма
излазим, — Да се опашем, па ћу појдем с
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ћује колима да скрећу лево и десно.
оплете свр. поруби плетењем (ограду,
корпу, чарапе и сл.). — Код оплетем
плот, ћу дојдем да ви помогнем.
оплита несвр. порубљује плетењем. — Ма
ти оплита черапке за детć. — Деда оплита
плот.

опóи свр.

1. опије, напије. — Пил с њи, па га

Bà С.

опоили. Едва е дош5л дом; 2. да
анестезију. — Опоили га, па га апери

опељćши свр. фиr. узме много, опљачка.
— Опељешише га снаје и синови. —
Опељешили га на карте.

СаЛИ.

опоје (се) свр. опева (се). — Окни попа да
опердаши свр. 1. омалтерише перда
инком. — Да опердашимо овој Sид, па ће
седнемо да ручамо, 2. фиг. удари некоме
шамар. — Заслужилда га опердашим, ал”
cáг нећу, други пут) ћу.

опече се свр. фиг. превари се. — Едонпут
сам се опекал, више не.

опоје деда Лилу, — Мртав човек се мора
опоје, па тог да се сарани.

опóји свр. в. опон.
опојује несвр. опевава. — Три су га попа
опојувала, па не оживćл.

опомене се свр. присети се, сети се. — Ел
се опомену кода е тој било? — Ајде,

опива се несвр. опија се. — Упрокудил се,

опомени се.

почел да се опива.

свр. прихвати се нечег, обично
у одричном: ни да опипели (неће ничег
да се прихвати).

опипéли

опóрм везивно масно ткиво (слично ма
рамици) којом су црева међусобно по
везана. — Уз сало ми дал и опор. — Више
ми дал опор него сало.

опира се несвр. одупире се. — Опира се,
опораља се нcВр. 1. опоравља се. — Бил

оће друкче да работи.
опит, -а, -о опијен, напијен. — Коко ли га не
срмота д-иде бшит по село?

бóлан, па се опораља; 2. поправља се у
понашању, учењу. — Опораља се у
учење, не више како што е бил.

опичи свр. 1. распали, удари. — Опичи му
два шамара, па га ућута; 2. крене, прође.

опóрит, -а, -о својеглав, тежак за сара
дњу. – Млого е опбрит, све оће по

- Опичи преко поље, па бде право у град.

опкољување

њигово да буде.

С оlikovљавање.

öправа ж добра организација, ред, упут.
оплазина ж што плуг прескочи, кад се
оре, па остане цела земља. — Н-уме да

— Тешко е код немаш бправу за работу.

öправан, -вна, -вно спреман да уради

оре, сал праш оплазине.

нешто, да пође. — Оправан појди на

оплакиња несвр. обавља последње, за
вршно прање само водом (о посуђу). —
Баба опрала судови, па их) оплакиња.

пут.

оправен,-а,-о оправљен. — Све му е у кућу
оправено: и пенџер, и кубе, и врата... Све,

оплакше свр. пропере. — Кокво ли зна, код
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оправи свр. 1. поправи. — Уме све да
оправи; 2. опреми, спреми. — Оправи

опрли свр. 1. осмуди. — Опрлил веђе, 2.

дете на пут, 3. нанесе зло, учини зло. —
Изр.: Оправише га за врбицу.

опали ватром, нагорн мало врх коца да
не би трулео у земљи. — Искубал пиле,
па га опpлил на огањ. — Опрли колЗц, па
гатог набију земљу, 3. ожеже копривом.

оправи се свр. 1. припреми се, спреми се
да нешто уради. — Оправи се за работу.

— Опрли ме с коприву по ноге, 4. фиr.
поједе све лишће на дрвету (о гусе
ници). — Гусенке опpлише сливак, 5.
фиг. ожени. — Још Ратка да опрлим, па
да се смирим; 6. фиг. узме све, покраде,
опљачка. — Опрлише га, ништа му не

— Оправи се за пут, па појдб, 2. изр.:
Оправи се за врбицу (разболи се).

опраи свр. в. оправи.
опраисе свр. в. оправи се.

ОСТА И Ше.

опраља несвр. 1. поправља. — Деда опраља
кóла за јутре; 2. уређује, сређује. — Свак
си своју работу опраља.

опрли се свр. 1. осмуди се. — Деда клал
öгањ, па се опpлил по веђе, 2. опече се,
ожеже се копривом. — Опрли се с

опраља се несвр. спрема се. — Опраља се
да појде на копање. — Опраља се за

коприву, па ми се надигоше плоје по
Кожу.

работу.

опраси свр, донесе на свет прасиће (о
крмачи). — Наша свиња опрасила
единаес прасета.

опраси се свр. 1. донесе на свет прасиће

опроштење с 1. опроштај. — Никакво
опроштење од њег ми не треба; 2.
извињење инто ће се нешто срамно
рећи. Увек се у по требљава с
предлогом "с". — С опроштење, они су
Се...

(о крмачи). — Наша свиња се пá

опрасила; 2. фиг. поврати после

опрошћава несвр. опрашта. — Опрошћа

преобилног узимања алкохола. — Мора
да се опраси код је млого пил.
опраши свр. окопа виноград, кукуруз (о

ва му на глупос.
опруди се свр. оједе се између ногу. —
Опрудило се дупенце на детенце.

другом копању када се сече трава). —
опсени свр. омађија, омаје, зачара, по
мрачи ум. — Опсенише га, па иде као за

Голćмо лојзе, едва га опрашимо.

опрашта несвр. прелази преко чије кри
вице, грешке, даје опроштење. — До

лував.

клé да му опраштам? — Нећу више да му
опраштам.

опсењен,-а,-о омађијан, омајан, зачаран.

öпре свр. фиг. не може ништа. — Изр.:

опсети се свр. шаљ, сети се. — Кот се

— Оди као опсењен.

опсети ће ти каже.

Опрем добро.

óпре се свр. одупре се. — Ако бће неко да

опсигује свр. зарачуна, одбије неки износ
при обрачуну. — Влајко ми платил што
са|м) му три дена возил дрва и опсигувал
што ми дал капару.

те биe, a ти му се опpи.
опреде свр. завршни са предењем. —
Опрела
сву
вуну, па почела и кучину.
р
у вуну
учину

опсица несвр. обрезује, реже около. —
опријатељи се свр. постане пријатељ с
неким. — Опријатељили се, узела им се

Опсицам пeнчићи на сандале.

оптили свр. побесни, полуди. — Оптилéл,
па чудо праи.

Деца.

оприча свр. исприча. — Да ти опричам
моју муку.

оптрчи свp. трчећи обиђе около. – Оп
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opáње с 1. узорана површина земље. —
Нéчии трактор прошол кроз моéopâње,

Опузне свр. фиг, омршави, ослаби, попу
сти. — Млого опузнул, не мож га по

па мора поново да орем, 2. изр.: Мутно
ко орање (веома мутно).

знаш.

опузне се свр. оклизне се. — Опузнул се и
падал.

ошупа свр. поједе све с великим апети
том. — Седнуше уз остал и зачас опупа
ше црепуљан.

opáов, -а, -о орахов. — Чувај ми ораове
љуске, у њи ћу да чиним вуну.

opáовина ж 1. ораховина (грађа). — На
праил намештај од ораовину; 2. огревно
дрво. — Овуј зиму ћу горим само
opáовину, 3. кора од жила, грана и пло
да употребљава се за бојење пређе и
вуне у црно и смеђе. — Учинила вуну у
opáовину.

опупка свр, в. опупа. — Док си трепнул,
деца опупкаше самун.
опуста несвр. опушта (о боји). — Све, док
опуста, пери.
опустеје свр. остане пусто. – Тој што е
узćл, да му опустеје, дабогда! — Имање
му опустело.
опутаж 1. каиш за опанке. — Откинула ми
се опута, мора да ју завржем; 2. танка
врпца којом су оплетени опанци. — Ку
пи опуту да си преплетем оп5нци. Онај
ми се опута покидала.
опуцка свр. фиг. iiоједе све, ништа не
остави. — Седоше и опуцкаше црепу

opáч м човек који оре. — У орача црне
руке, ал' слатка погача.
opáче с дем, и хип, од ора, орашчић. —
Напраили смо слатко од орачићи.
opáшник м пита са орасима. — За ора
шник ти треба млого ораси.
орван, -а, -о изгрижен на више места. —
Не износи орван леб пред гости.

орве
свp. изгризе около. — Орвал јабуку, па
ју врљил.
о

органиже свр. организује. — Н-умеју да

љан.

опушти свр. 1. попусти (о времену). —
Малко опуштило, не како јучер, 2.
пусти нешто из себе. — Џемпир
опуштил варбу. — Гњиле крушке
опуштиле сок.

органижу посал. Чекају да им га други
органиже.

органиже се свр. организује се. — Н-умеју
да се органижу, па да работе.

оргинал м 1. оригинал (документ у ори
гиналу). — Оргинал и (з) суд да чуваш
како очи у главу; 2. неко или нешто
што лучи на претходно, претходни
ка. — Оргинал напраено. — Код га погле
даш, оргинал башта.

опцуе свр. опсује. — Опцувал му матер. —
Опцовал му све по кућу.

опцује свр. в. опцуе.
бпшив м поруб, опишивена ивица ткани
не. — Опшив ти не добар, ће ти се разреса.

орбл, орлам зоол. орао. — Видбмо орла нат
Чуку. — Изр.:Ће живи коко орбл.

орђóше се свр. разболи се (махом перф.:

* орђосалсе). — Орђосал се, па ич не ваља.
opé несвр. обрађује земљу плугом. — Јутре
o

ће орéмо у Попадику.

opá ж бот. орах. Juglans regia L. — Ора из
руку да му не узнеш (каже се прљавом

орезили (се) свр. обрука (се), осрамоти
(се). — Што ме, мори, прет свет толко
брезили? — Никој му не крив, сам се
орезилил.

човеку).

opá белун м бот. орах који има бело
стабло. — Ора белун не откупљују, не
доб5р за намештај.

e

opeндише свр. углача рендеом. — Узни
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ренде, па орендиши овеј даске.

осакаћен, -а, -о без једног дела тела (ру

opéпина ж (рђава) вуна с репа и око репа
овце. — Тражил сам од њег да ми прода
вуну, а он ми изабрал неку орéпину;

ке, ноге) или тешко озлеђен. — Осака
ћен човек за ништа нé.

осамéје свр. остане сам. — Тешко е кот

тoкву вуну до сог нигде несом видел.

човек остареје и осамéје.

ориз м пиринач. – Млого воли да еде пу
њене поприке с ориз.

öрка несвр. оре. — Онолко малечко, па уме
да брка с плуг.

осами се свр. удаљи се од друштва, уса
ми се. — Осамил се, никој му не добди.
oсвeти свр. рели г. изврши и обред
освећења. — Окни попада дојде да освćти
водицу за свет5ц.

орлови нокти м бот, врста цвећа Цonice
ra caprofolium L.

брос 1. коло. — Báтај се у бро, 2. игранка. —
Идем на бро.

освети се свр, казни неког из освете. —
Иако не требал, он му се осветил.
осветлење с осветљење. — Увели осве

тлење у кућу.

opóди се свp. ступи у сродство брачном
везом. — Они се ородили. — Никој не ни
помислил да ће се они ороде.
ороплан м в. ероплан. — Отишал на еро
друм да гледа ороплани.

осветли свр. 1. изложи светлости,
обасја. — Осветли ми, да боље видим; 2.
изр.: Осветли образ (покаже се у до
бром, не обрука се).

opóси свр. падне у малој количини, овла
жи, покваси. — Падну киша, колко да
opóси земљу. — Изр.: Док вук дупе не
opóси, ништа не можда улови.

освећење с религ. обред освештења. —

ортак м компањон у раду, с којим се

освоји свр. в. освои.

Позвал три попа на освећење кућу.

освои свр. надјача. — Трава освоила жито.
— Освоила га мука, па ич не види.

дели. — Ортак и ја добро споредујемо.

осéња (се) свр. заврши (ce) са сењањем, в.
opтаков, -а, -о који припада ортаку. —

сења (се). — Код Осењаш коња, дај му збб
да еде; — Код се коњ оcéња, мож! се иде
на оро.

Изр.: Ортакова кобила се не јаше.

ортачки, -чка, -чко који припада заје
дничкој имовини. — Изр.: Од ортачку
кобилу и кучићи месо неће да еду.

осети свр. 1. предосети. — Осетил да ће га

орубеш, -а, -о одсечен. — Орубени вилдани

искуси, доживи, пропрати. — Све
осетил на своју кожу, 3. препозна. —
Куче осети куј га воли.

опљачкају, па е све ствари скутал, 2.

жáлно изгледају.

оруби свр, одсече. — Неко ми орубил
осећа несвр. предосећа. — Осећам да ће тој

најбољу јабуку, остал само дебљак.

да излегне на Голćмо.

осŠвне свр. 1. осване. — Осовнуло, дизајте
се!; 2. дочека зору. — Мислил сам да нећу
да осâвнем.

осакати свр. учини сакатим, нанесе врло
iтешке повреде. — Ударил га, па га оса

осиљка ж и глица класја у неких пненица
и јечма. — Набиле му се осиљке у Черапе,
па не можда и (x) повади.
Čсињак м гнездо (легло) oca. – Не дирају
бсињак, да те осе не изапу.

катил.

осакати се свр. нанесе себи тешку озле

осипе се свр. осипа се по телу (о кра

ду, постане сакат. — Удари се, па се

стама, бубуљицама). — Нешто се све
осипал по снагу.

осакати.
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осироти свр. осиромаши. — Ако сам) му
узел, несом га осиротил. — Некако брзо
осиротеше.

чко пропаде, не имал на куга да се
ослони.

ослужи свр. одслужи. — Ослужил војску,
па дош5л дом.

осица несвр. креше, сече са стране. —
Осица суве грањке на крушку.
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öсмеј м осмех. — С осмеј мож) сваког да
орасположиш.

Gсичка ж дем и хип. од оса. — Уапа ме една

oсичка, па се наду.
оскаче несвр. одскаче. — Оскаче от сви њи.
— Бошко оскаче у знање от сви.

осмина ж осморица. — С осмину људи до
нос окопâмо лојзе.
осминка ж дем, и хип, од осмина. — С ос

минку људи тој ћу уработим док тре

оскочи свр. одскочи. — Замалко да нага

НHeШ.

зим на змију, па оскочи долćко.

оскубе свр. 1. очупа, почупа, ишчупа. —
Код оскубете траву, донеситеју дом; 2.

основа ж нити навијене на вратилу које
се уводе у брдо на разбоју за ткање. —
Да уведемо основу, па ће се одмарамо.

очерупа. — Неси добро оскубал коко
осотоњен, -а, -о зачаран, залуђен. — Осо
тöњен, па не зна куде иде.

шку.

оскубеш, -a, -o 1. ишчупан, почупан,
очуiнан (и однесен). — Ноћас ни оскубен
лук у градину; 2. очерупан. — Оскубено
пиле се прли, па тог готви.

осотоњи свр. зачара, залуди (кога). —
Осотоњили га, па иде као залував.

оскудица ж сиромаштво. — Живе у бску

ни). — Осрамотил ју, па се не мож

осрамоти свр. обешчасти (о девојци, же
ода.

ДИЦу.

оскудлбк м оскудица. — Тешко се живело

бcређан, -ђна, -ђно осредњи. — Мој Тоцко
је бcређан ђак, ние ни најбољ, ние ни
најгор.

пóсле рат, билоскудлок за сви.

оскуђева несвр. оскудева. — У све оску
ocрећи свр. 1. усрећи (кога). — Осрећил

ђćвају.

млóге, ал' себне, 2. фиг. донесе невоље,
унесрећи. — Куга ли ће сâг да осрећи?

оскуђује несвр. в. оскуђева. — Не оску
ђује, има све.

ocрећи се свр. фиг. унесрећи се. — Узел ју,
ослаби свр. фиг. изгуби телесну тежину,
омршави. – Млого ослабел, лок како
перушинка.
ослања се несвр. 1. наслања се. — Едва
стои на ноге, па се ослања на врата; 2.
има потпору, подршку. — Има на куга
да се ослања, затој добро и напредује.

па се осрећил. Све му пошло наопако.
остЗн м мн. основи штап којим се терају
волови. — Без остЗн се волови не терају.
— Оцеко неколко осна, ће ми затребају.
останчЗкм мн. останчићи дем. од остан. —

Намодри му дупéнце с останчбк.
остЗнче с дем. од остон. — Узни остан, а

ослинави руку свр, фиг. добије батине.

не остЗнче.

— Ако овакој настаи, ће ми ослинаВИ
руку.

ослони свр. прислони, наслони. — Ослони
мóтке на sад, па нек стоје.

ослони се свр. 1. наслони се. — Да се не
ослони на теб, падал би. Толко ми беше

оставен, -a, -o 1. остављен. — То е оста
вено за башту, кот се врне од орање да
едé:2. затурен. — Оставено негде, кујзна
кудеје; 3. поклоњен. — Све му оставено, и
па му малко, 4. напуштен. — Оставен от
сви, сâм живи. — Оставено дете никој не

мука; 2. има потiору, подршку. — Ву
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остави свр. 1. затури. — Оставил негде
кош, па не можда га најде; 2. поклони. —
Све му оставил, и па му малко,3. уреди. —
Изр.: Бог је такој оставил; 4. не доврши
(нешто). — Оставил њиву недокопану,
па отиш5лдóм; 5. стави нешто негде да
тамо осина не, пустин из руку. — Остави
матику, па дојди да ми помогнеш, 6.
iрекине, престане инто чинити. — Ос
авил дуван, а па пуши, 7. натусти кога,
прекине везу (с ким). — Оставил жену и
децу и оцлепел у град, 8. фиг. напусти,
умре. — Оставили(х), сви га у кућу жа
леју.

öстар, -тра, - тро 1. оштар. — Не пипај

косу, остра је. — Остар жилет, посеко се:
2. фиг. прек човек. — Млбго е бстар, беж
од њег долćк.

остареје свр. постане стар, остари. —
Кот човек остареје, за нигде нé.

Остине свр. 1. охлади. — Остинуло млеко,
мölжј се пије; 2. фиг. онерасположи се,
припадне тешко. — Остину код видо ко
к6 паде.

остраг прил. иза, позади, назад. — Слабог
сваки ћушка и остаља га остраг.
острéње с оштрење. — Сикира тражи ос
трење.

остаен, -а, -о в. оставен.
остаи свр. в. остави.

бстри несвр. оштри. — Остри сикире,
јутре ће иде у шибу за дрва.

остајен, -а, -о в. оставен.

öстри се несвр. 1. оштри се. — На точило
остаји свр. в. остави.

може све да се бcTри:2. фиг. спрема се да
нешто (добро или лоне) учини. — Ос
три се, ће напраи неки белај.

остал м сто. — Седал уз остал, па се не
диза.
Осталче с дем. од остал, сточић. — Мес

остpиже (се) свр. ошина (се).

—

Остригли га с ножици, — Зарасал како
поп, мора се остpижć.

то да купи остал, бн купил осталче.
остаља несвр. 1. оставља. — Остаља ко
пус у кацу. — Остаљâше га, ал' не теде да
остане; 2. даје парастос. — Зајтре у
недељу ће остаљамо годину на Перчу.
остаљање с 1. остајање. — Нема оста
љање дом, сви има д-иду на работу, 2.
давање (о парастосу). — На остаљâње
парастоси овуј годин се млого истро

острило с ониприло, брус, тоцило. — Де
да узе острило да набстри косу.

острилце с дем. од острило. — За сваки
случај понеси си и острилце.

острица ж. оштрица, сечиво. — Иступила
се острица на чакију.

остpуже (се) свр. 1. скине (се) нешто

lijим ().

остане свр. 1. задржи се негде, не оде. —Ћу
останем кред вас три дена. — Ја си дојдб, а
öн оста; 2. дође у неки положај, стање. —
Остал удовац. — Остал сам. — Останул у
град, не|ћ) це врта, 3. преживи. — Падал
o(д) дрвó, па едва остал жив.

стругањем, очисти (се). — Остругал
sид од малтер. — Остружи матику да
бóље копаш, — Ћу почекам, док се плуг
остpуже, па ћу настаим с орање; 2. фиг.
обрија (се). — Несбм ни осетил код ми
берберин остругал браду; — Едва се
оструго сов5ј жилет.

остањување с остајање. — Остањување

оструче с мн. остручићи дем. од остру

дом отпада. И ја могу д-идем, несЗм ма

ника. — Напраил остручићи за продаву.

лéчак.

остањује несвр. остаје. — А што само она

острушка ж гвоздена алатка која на
једном крају има куку, а на другом је

остањује дом? Остањује да пази и
намирује стоку.

служи за подизање сача и др., а пљо
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сната страна за стругање катка на ка

отапа несвр. 1. растапа инто у некој те

зану, узимање жара за иринаљивање

луле и сл. — Дај ми острушку, да поди
гнем вршник. — Донеси ми жарчак на
острушку.

чности. — Отапа плави камен, ће праи
чóрбу за прскање; 2. чини да инто
(смрзнуто) пређе у течно стање. —
Отапа снег и праи воду за пиéње.

óступ м повлачење. — Паде команда:

отараси се свр. отресе се, ослободи се. —

“Ocтуп“.

От коко се отараси од њег, малко живну.

отврдне свр. постане тврд. — Отврдла

оступа несвр. повлачи. — Кот су Немци
оступали, рушили су све иза себ.

земља, не мо (ж) се оре. — Отврднул леб,
па се напраил на камен.

óсуство свр. одсуство. — Дош5л војник на

отвори чес свр. покаже се лепо, понесе се

осуство.

часно: употребљава се и у ироничном
смислу, када има супротно значење:
нечасно понашање. — Пијанка нигде не
отворила чес.

осуче свр. 1. усуче, направи канап и сл. —

Узни козину, па ми осучи врце за
оп5нци; 2. развије оклагијом коре за
питу. — Узćла расукаљку да осуче бвге

отегне свр. растегне. — Да отегнем жицу,
па ће ју сечемо.

за гибаницу.

отáг прил. отада. — От коко се скарамо,
отáг ни не добди у кућу.

отегне се свр. 1. испружи се. — Отегнул се
како шаров у ладовину, 2. одужи се,
потраје. — Немамо дрва, а зима се

отšни (се) свр. 1. отањи (се) нешто. —
Тојáгу ми млого отоњил, не смеш се
навалиш на њу, — Несу требале овеј
дбске да се толко от3ње; 2. смањи (се). —
Отоњил пазар, — Нешто се овој дон пазар
отоњил, 3. фиг. омршави (се), физички
(се) пропадне. — Отоњил нешто, више не
дебел. — Отоњил се, затрл дупе.

отегла.

отегне папци свр. пеј. умре. — Изр.: Оте
Гал папци.

отежа свр. фиг. постане гравидна. — От
коко сам отежала с Марка, главу не мог
да подигнем.

отоњује (се) несвр. 1. чини (се) нешто да

отеза несвр. 1. растеже. — Цело јутро о
тезају жицу, 2. одуговлачи. — Да се
погодимо, ал' немој да отезаш с работу,

постане танко, отањује (се). — Ото
њује држаљу на матику, млого е дебела,
— Овај држаља треба млого да се
отоњује; 2. смањује (се). — Из дан у дон
почел пазар да отоњује: — Отоњује се
пазар, 3. фиг. мршави (се), физички (се)
пропада. — Почел у снагу да отоњује,
уватила га нека болечина. — Коко почел
да пости, токој почели да се отоњује.

3. отежано говори. — Отеза с език.

отеза се несвр. неодлучан је у прихва
тању. — Кад) треба нешто да се работи,
бн се отеза.

отава ж по други пут кошена трава,
права која треба по други пут да се
коси. — Идем с вагонет да претерам
öтаву. — Стигла отава за косење.

отекне свр. 1. удаљи се текући, отече. —
Вода се не избистpила, отекла мутна; 2.
набрекне, надује се (о делу тела). — Па
дал на колено, па му отекло. — Образ му
отекал.

öтела ж врста грожђа. — У Равниште
Имамо неколко гиже отелу.

отака несвр. отаче. — Јутре ће отâкамо

отели (се)

вино.

свр.

добије младунче (о

отáњи (се) свр. в. отоњи (се).

крави). — Наша Белка сваку годин отели
по едно теле, — И овуј годин се Цвета

отањује (се) несвр. в. отоњује (се).

отелила.

- О 03
-

-

5|6

Властимир Јовановић

отера свр. 1. истера. — Напил се, па отерал
гóсти искућу; 2. одвезе. — Отерал пуна

зује крштење за другу недељу.

откапе свр. премрзне. — Откапаше ми руке

кола з-дрва у град, 3. одведе. — Волови му
боси, па их) отерал куд албатина да и (x)

(ноге, уши...) на овуј студеницу.

откара свр. 1. отера. — Откарал волови

поткове.

куд албатина да и (x) потковć; 2. одведе.
— Откараше га у апсу: 3. одвезе. —
Откараше мливо у воденицу.

отерети свр. 1. оптерети. — Нећу да на
пуним кола, па да отеретим волови; 2.
фиг. припише, дода (нешто) са злом

Откачен, -а, -о фиг. блесав, будаласт. —

намером.

Бćж од њег, млого е откачен. Мож да

отерети се свр. оптерети се, посусttiate
од великог (напорног) рада. — Отере
тил се с работу, па не мож душу да по
врне.

отеса свр. отеше. — Едва отеса греде. — До

награишеш.
откачи свр. 1. скине. — Укачил се на сто
лицу да откачи неку вешаљку гројзе за
децу; 2. фиг. умре. — Ибн откачил, Бог да
му душу прости.

вéдо тесари да ми отесају греде.

откачи се свр. фиг. ослободи се. — Локну
отиде свр. 1. оде. — Отиш5л у гости. —
Ошол у задругу да купи што треба у
кућу; 2. посвети се нечему. — Отиш5л на
занат; 3. напусти неко место, удаљи сć,
уклони се. — Отидоше у град и не врнуше
се. — Отоше сви, село бста пусто, 4. уда

Ми кот се откачи од њег.

откипе свр. 1. тргне кидајући, насилно
одвоји. — Машина му откинула руку; 2.
убере. — Откину грозда поврнем душу.

откипе се свр. ослободи се, отргне се. —

се. — Отишла у газдини; 5. изр.: -Koкó

Откинуло се теле от штрангу. — Отки
нула се јабука и падла му на главу.

дошло, токој отишло (лако стечено,

лако изгубљено). — Отиш5л мáс у
пропас (пропала ствар). — Отиш5л на
онај свет (умро). — Отишал у бели свет
(одски пао се). — Отиш5л у старо гвожђе
(буде одбачен).
отидне свр. в. отиде.
Отица несвр. 1. одлази, удаљава се те
кући, отиче. — Негде вода излази и
отица, мора да видим куде је тој па да
попраим, 2. постаје набрекнут, надуо,
отиче (о делу тела). — Почеле ноге да
ми отицају, мора д-и|де)м ку(д) доктура

откисне свр. раскисне се. — Потопи му че
рапе, да откисну.
откишњује се несвр. раскишњује се. —
Нек се чашире још откишњују.
отклапа несвр. скида, подиже (о покло
пцу). — Ако е грне заклопено, ти га не
отклапај.
отклечи свр. проведе неко време клечећи.
— Морал да отклечи у ћошку.
отклопен, -а, -о отклопљен. — Грне треба
да буде поклопено а не отклопено.

да види зашто.

откбд прил, откад. — Откад дојдомо, а
њи{x} jöш нема.
откoда прил. ottikača. — Откода ти е ов5ј
лéб, млого е бајат.
откоко прил. откако. — Пола годин
прошло, откако смо се скарали.

откаже свр. одгоди. — Отказал свадбу.
отказује несвр. одгађа, одлаже. — Отка

отклопи свр. открије (подизањем покло
пца). — Отклопи грне код почне да кипи.
откључен, -а, -о откључан (о вратима).
— Затеко откључена врата.
откључи свр. отвори кључем, откључа.
— Дај ми кључ да откључим врата.
ОТКључување с откључавање. — Закапа
ми сваки дон закључување и откључу
вање врата на амбар.
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откључује (се) несвр. отвара (се)

Н-уме да спи мирно, увек се открије; 2.

кључем, откључава (се). — Откључује
врата с калавуз, — Врата се лако

пронађе се. — И тој ће се открије, неће
остане неоткријено; 3. изда се, ода се
(неким гестом). — Нажмикнул и такој
се открил.

закључују а тешко откључују.

отко прил. лако, без тешкоће. — Ткање
ми иде бтко.

öткрит, -а, -о откривен, непокривен. —
Дете ти открито, покри га. —
бткрит.

откoвe свр. раскује оно што је заковано,
откује. — Погрешно заковал јексери, па
мбра да их) отковć.

открби се свр. одвоји се слепљена повр
шина једна од друге. — Откроише се
листови от књигу.

откoвује (се) несвр. раскива (се), откива
(се). — Отковује доске. — Зна куј му
откoвује тарабе: — Ја заковујем, оно се
откoвује.

открши свр. 1. одломи. — Открши ми
малко леб, 2. сломи. — Две ми грање
откршене на сливу. — Дувал јак ветар и
на свако дрвце откршил по неку грањку:
3. фиг. одскита, оде негде. — Изр.:
Откршил главу (отишао негде, одски
пао, не зна се где је).

отк6ла (се) свр. откотрља (се). – Узе ми
колце, па ми

Спи

га откола у блато; — Не

Видо код ми се колце отколало у реку.

отколпе (се) свр. в. откола (се). — Ја и
брат се играмо с колце. Ја му га колнем,
бн ми га отколне, — Колце ми се бтколну
у јендек.

откопа свр. одгpне, копајући извади. —
Меримо њиву, па откопамо ћунче на
међу.

откопује несвр. откопава. — Откопује де

открши се свр. 1. сломи се. — Повуко мал
ко појако и грањка се открши; 2. фиг.
одскита се, изгуби се, оде негде. — Куде
ли се открши, а чекају га људи.

öткуд прил. 1. с неке стране. — Откуд
Бреницу иду црни облаци; 2. одакле. —
Откуд ти толке паре?

бљак, оће да извади дрво.

откорави (се) свр, учини (се) да нешто

откуде прил. откуда, одакле. — Откуде ли
се досмицка б5ш сâг код имамо гости? —

престане да буде кораво, стврднуто.
Откуде си?

— Ако се опанци укораве, ће имаш муку
да их) откоравиш, — Едва ми се оп5нци
откоравише, беоше млого корави.

откупи (се) свр. 1. изврши (ce), обави (се)
откуп. — Сво ни жито одма откупили: —
Овуј годин ће се откупи сво гројзе, 2.
откупом (се) избави, ослободи. — Да га
несу откупили још би бил у апсу, — Да
се не откупил, лежал би апсу.

откос м 1. количина пшенице, траве и сл.
који се одсече једним замахом косе. —
Голćма коса голčм бткос, мала коса

мали откос, 2. покошени ред траве који
остаје иза једног косца. — Кöлко

откупује (се) несвр. врши (се) откуп,

косача, толко откоса.

обавља (се) откуп, откупљује (се). —
Задруга почела да откупује грбјзе. —
Откупује се гројзе на станицу.

открај прил. од почетка. — Открај си е
овакој било. — Почни открај да копаш.

бTман м отимач. —

Отман, свé би Тел да е

открије свр. 1. склони, збаци (о покри
његово.

вачу). — Што си га открил” Покри га да
не оšćбне; 2. пронађе. — Открили куде се
кута, па га зачас најду; 3. "откуца",
изда. — У апсили чичу, неко га открил.

открије се свр. 1. збаци (о покривачу). —

бтманџика ж жена отимач. — И мати и

ћерка су отманџике, теле би да е све
њино.

öтне свр. отме. — Рођен да бтне, а не да дâ. —
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Брат му оте имање.

ОТПéстује свр. одгаји, однегује. — Ништа
н-уме да отпестује, а има голčм език.

öток м отечено место на телу. — Не знам
коквó више да турам на бток да ми

ОТПИвује несвр. пије део пића из чега. —
Препунил чашу с вино, па ју отпивује да

спласне.

мóж да се чока.

отопи свр. 1. учини да инто (смрзнуто)
пређе у течно стање. — Отопи снег

у

отпие свр. попије део пића из чега. — От

леђен; 2. растопи што у некој те

пиј, препунил си шишć. — Отпиј исча
шку, да можда наздравиш.

чности. — Отопимо плави камен, напра
имо чорбу и отомо на прскање; 3. кува
њем претвори сланину у маст. — То
пимо маз, све до (к) га не отопимо.

отпиe се свр. престане са пијењем (о
алкохолу). — Свć ми се отпило: и вино и
ракија, па чок и вода.

отöпи се свр. пређе из смрзнутог стања
у течно стање. — Ојужи, и снек се бто
1НИ.

ОтöПЈIи свр. постане топло. — Обучи се,
jóш е зима. Код отопли можеш коко
öћеш.

отпије свр. в. отпиe.
отпије се свр, в. отпиe се.
отпијује несвр. в. отпивује.

отпише свр. 1. поништи, опрости (о ду
гу). — Отписаше му дуг, благо си га њем;

отопљује несвр. постаје топлије. — По
чело да отопљује, добди пролет.

2. избрише, лиши, испнине. — Отписали
га од наслество; 3. фиг. одрекне се. —
Отписал сам га, више ми не син.

отöч прил, малопре. — Оточ беше вćсел, а
cáг завија.

отпадне свр. 1. одвоји се, спадне с чега. —
Отпал му нокат от прс, 2. изр.: Отпал
као тринаесто прасе (прође лоне). —
Отпале руке (умориле од тешког рада,

ОТПише се свр. изгуби се нада. — Ако си му
дали не ти врнул, отпиши се оfд.) тој.

отпиши (ce) свр. отпуши (ce), отчећи
(се). — Отпишил буре, па истекло сво
вино; — Дедо, отпишило се буре, дојди да
ГаЗа ПИШИ Ц.

замора), 3. — Отпале му руке, дабогда

(клетва).

отплати свр. исплати, одужи се. — Ћу бу

отпасује (се) свр. одвоји (се) нешто са
стављено, слепљено (о металу). — Ће
póди мечку док тој отпасује; — Такој

Дем миран код отплатим с5в дуг.

отплита несвр. расплина. — Заплита па
отплита.

запасувано, да не мож локо да се отпа

отпоје свр. 1. отпева. — Едбн запоје, други

сује.

отпоју, 2. фиг. више није на гласу. —
Отпојаше своје.

отпасује (се) несвр. одвија (се) (о појасу).
— Отпасује стар запрег да опаше нов, —

отпојује несвр. одговара певањем, отпе

Отпасује се коко би се боље опасала.

отпéкља (се) свр. откопча (се) (о
шлицу). — Коко ли га не срмота д-иде
отпекљан? — Отпекљал се, па заборавил
Да СС За ПСКЉa.

вава. — Марко запојује, друство му
отпојује.
öтпоново прил, поново, испочетка. —
Отпоново почели да праве кућу.

отпекљује (се) несвр. откопчава (се) (о

отпочне свр. започне, почне. — Код

шлицу). — Отпекљује гаће, бће се
помоча, — Отпекљује се, ће иде напоље.

назберем паре, ћу отпочнем с праење
кућу.

отперја свр. фиг. побегне, умакне, брзо

отпраћа несвр. испраћа некога. — Отпра
ћа га дом.

отиде. — Чим виде збр, бдма бтперја.
- О 06
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отпре прил. пре, раније. — Отпрé било
друкче, не коко сЗг.
отпред прил. спреда, испред. — Исто ми се
вата: ä иш5л отпред, а пш5лоšáд.
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поприка отров, не тура се у уста; 2. фиг.
опасан, веома љут (о човеку). — Дизај
руке од њег, љут је коо отров.

öтровник м зао човек. — Он бтровник, а не
човек.

бTЦролет прил. с пролећа, од пролећа. —
Отпролет ће буде друкче.

öтровница

отпушти свр. 1. отпусти, испусти (о

боји). — Отпуштило варбу, 2. буде
отпуштен (о служби). — Отпуштили га

ж опака, зла жена. —

Отров

ница, упропасти мужа.

отроши се свр. 1. потроши доста пара,
нстроши се. — За свадбу се млого
отрошимо; 2. фиг. цицијаши. — Млого
дал, па се отрошил.

от службу.

отргне свp. склони. — Отргни шерпу от

отрпа (се) свр. одгpне (се), разгрне (се). —

шпóрет.

Отрпамо све гиже у лојзе, — Треба да
се Вилдâни отрпају.

отргне се свр. ослободи се, извуче из
неког стања. — Још се не отргал од рђав
пóсал, почел други.

отреби (се) свр. 1. очисти се (о вашима).
— Едва му отреби в5шке искосу, — Едва
се од в5шке отреби; 2. одабере (се),
издвоји (се) (крупно или употребљи
во). — Код отребиш пасуљ, тури га да се
вари. — Ел се отреби пченица за

отрси свр. учини обрадивим, плодним
очистивши од корова и др. некорисног
растиња, искрчи. — Отрси неке гижу
pине у лојзе, смитају ми у работу. —
Отрси богрењак, па напраи њиву.

отруен,-а,-о отрован. — Отруени миши се
изнапињали.

свет3ц?

отрујен,-а,-о в. отруен.
отрезни (се) свр. постане трезан.

—

отресе свp. тресући учини да нешто

ОТрусе свp. стресе. — Башта и чича ће
отрусу сливе, а ми ће и (x) збирамо,
отсвири свр. фиг. више није на гласу, није
ни за шта. — Изр.: Отсвирил своé.

спадне. — Код улазиш у кућу, отреси ноге
от снег. — Отреси неку јабуку.

отуд прил. из тог правца, с те стране,
отуда. — Иду отуд. — Отуд ће дојду.

отресе се свр. 1. стресе. — Отреси се от
снег, па улегни у кућу; 2. фиг. ослободи

отуд-одовуд прил. било с које стране,

Турише му црни лук под нос и брзо га
отрезнише, — Толко се опил, да не може
јóш да се отpćзни.

било ког правца. — Кокогод га обрнеш:
отуд-одовуд, исто му се вата.

се, отараси се. — Едва се отресо од њег. —
Коко се отресо од њег, токој прогледа.

отуђи се свр. постане туђ, прекине те
бтри прил. троструко. — Спрегни тој

cне везе с ким или чим. — Отуђил се, не
добди ни више у кућу.

отри, да буде појако.

отриса (се) несвр. отреса (се). — Отриса
снег откапут; – Отриса се от снег.
отрка свр. отрчи. — Добричко бтрка у
задругу да купи за деду цигаре.

отупáви свр. фиг. постане сенилан, забо
раван. — Нема ништа од њег, остарел па
отупавел.

отрљује се несвр. фиг. пребацује криви

отупен, -а, -о отупљен, иступљен. —
Отупена ми матика, мора да ју наб

цу на другог. — Отрљује се од мен, а ја
несâм крив.

отупи свр. начини нешто тупим. —

стрим.

öтров м 1. веома љут (о паприци). — Овај
- 207

Отупил ми сикиру.

520

Властимир Јовановић

öће сврхоће, жели. — Оће да послуша, бће.
— Оћејал да дојде, ал' не могЗл.

öцедан, -дна, -дно сув, који не задржава
воду. — Постаили смо кућу на бцедно
место.

оћебапи свр. опусти, отромбољи. —
Оћебапил уснице као Дурко Циганин.

оцеди свр. одстрани, уклони течност из
чега. — Оцедил и последњу капку ракију

оћејање схтење, воља, жеља. — Неће само

и{3} шише.

оћејање, него има и да се работи.

оћопавćје свр. постане хром. — Оћопавćл
идејђи у тесне ципиле.
оћопави свр. постане хром. — Ударише
га стојагу преко ноге, па га оћопави
Ше.

оћоравеје свр. ослепи. — Оћоравел, па ич
не види.

оћорави свр. ослепи (потпуно или дели
мично). — Замалко да оћорави. —
Оћоравили га с лáстреж.

öћу-нећу м бот, хоћу-нећу Сарsella bursa
pastoris L.

оћути свр. пређе ћутке преко чега, пре

оцеди се свр. цеђењем или отицањем
ослободи се течност. — Мора оцот да се
оцеди, има труње у њег.
оцедит, -а, -о в. оцедан. — Оцедито место,
здраво место.
оцепи свр. отцепа, откине. — Оцепил ми
неколко листа искњигу и праисе Тоша.
оцечé свр. одсече. — У браниште ми оце
кли најубаву границу.
оцéчен, -а, -о одсечен. — Оцечена дрва
леже у браниште.
оципе свр. одасте. — Препунил си кову,
оципи малко, да мож да ју носиш.

ћути. — Нćћу више да му оћутим, све ћу
му кажем у очи. Па кут пукло да пукло.

оципује несвр. одсипа. — Оципује млеко

оћуткује несвр. прелази ћутке преко че

оцлепéје свр. пеј. оде, отиде. — Оцлепелу

иc котлајку, препунил ју.

га. — Оћуткује, неће се распраља.

град и још га нема.

оћутује несвр. в. оћуткује.

оцлбни свр. одмакне, склони од извора
светлости. — Оцлöни ми, ништа не ви

оћушка свр. одгурне. — Оћушкаше га от
клупу.

офикари свр. одсече. — Куј ли ми бфика

ДИМ.

оцлуња се свр. оде негде бесциљно. — Ни
шта не рече, тике се оцлуња. — Милан га
нема дом, оцлуњáл се негде.

pи вр од вилдáнче?

офуца се свр. фиг. ослаби, омршави, из
немогне. — Изр.: Офуцал се као мана
стирска мачка.

оцпава (се) свр. одспава (се), проведе (се)
извесно време спавајући. — Па шта ако
са|м) малко оцлавал'? Бил сам млого
уморан, — Оцпáвај се, да мож после да
работиш.

оцбг прил. одсад. — Оцбг ће друкче да буде.
оцбт м сирће. — Сипни малко оц3т у
краставице, ал” пази да и (x) не прекиcé

оцпи (се) свр. в. оцтава се. — Навикал да

ЛI i III.

пóсле ручак малко оци“, — Нек се оцни,
па ће бољка да му пројде.

оцоток м дем. од оца т. — Дадо на Кöлку
едно шишенце оцоток.

оцпрćД прил. сitреда. — Оцпред ане, оSáд
äпе.

оцаг прил. в. оцог.
оцвркне свр. поодрасте, ојача. — Код
дете малко оцвркне, ће дојдемо у гос
ТН.

оцрди се свр. одљути се, не буде више
љут. — КокČ се насрдил, токој ће се и
оцрди.

- О ()8
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оцрćд прил. из средине, од средине. —

очешује се несвр. фиг. окривљује, баца

Узимај оцpćд, а не само од краишта. —
Почćли лојзе оцред да копају, а не
открај.

кривицу на другога. — Немој се оче
шујеш од мен, сви знају да несбм
крив.

оцрни свр. изговори свашта о некоме, на

бчи ж мн. 1. лице. — Мие се по бчи, да буде
чис и убав, 2. изр.: Báди очи (захтева,
прекорева, грди, секира). — Неси му из
очи испал (нема разлога да те много
воли). – Очи да си поваде (жестоко се
посвађају). — Тражи от слепца очи
(тражи немогуће). — Нема очи (нема

несе бол. — Оцрнил ме кут пријатељи.

бцутан, -тна,-тно одсутан. — Бил бЦутан,
па не зна коквć да работи.

оцутра прил. од сутра. — Оцутра ће
пóбоље да буде.

образа). — Играју му бчи као на зејтин

очевáдник м насртљивац, отимач, бе
зобзиран човек. — Очевадник, све поби и

(каже се варалици, препреденом *t{}веку). — Отвори четворе бчи (добро

СBe O'Fe.

пази). — Очи му гладне (каже се нена

очепен, -a, -o 1. отцепљен са стабла (о
грани, пупољку на грани и сл.). — Оче
пена грањка виси. — Зашто ли су очéпена
окца на Вилдани?; 2. фиг. настран, осо
бен. — Очепен свет, па ич не ваља.

ситом човеку). — Свиткају му очи као у
мачка. — Склопил очи (умро). — Усви
ткал с очи (разболео се).

очинсто с наслеђе по оцу, имовина коју
отац остави деци. — Ништа не добил:
ни од очинсто, ни од материнсто. Све
браћа приграбила.

очепи свр. отцепи са стабла (о грани),

одломи (о хлебу). — Дувал јак ветар, па
очепил грању на сливу. — Очепи ми
малко леб.

очćпи се свр. фиг. постане настран,
особен. — Очепил се, па сви бегају од
њег.

очéпљак м особењак, угурсуз. — Голем
очéпљак расте.

очисти свр. 1. отреби. — Очистили смо
пченицу за свет5ц, 2. обрише, пребри
ине. — После ручак баба увек очисти
остал, 3. почисти. — Наша снајка не чека
да ју неко поцети да треба јутром да
очисти кућу и обор. Она си тој зна; 4.

фиг. поједе. — С чистили све, ни мpвку ми
несу остаили; 5. фиг. убије. — Ако га

Очерупа свр. фиг. лоше прође, проведе
селоне. — Очерупаше га као кокошку.

затекнем у лојзе да ми крадне гројзе, има
га очистим.

ОЧćШа свр. окрзне, огребе. — Очешал кра
сту, па му се подљутила.
очеша се свр. 1. окрзне се, огребе се. —
Очеша се од грањку, па се изгребо, 2.
фиг. пребаци кривицу на другог, окри
ви другог. — Воли он да се очеша, воли.
Не ваља му тој.

очита свр. фиг. каже последњу реч, по
саветује, укори. — Очита му, па е сâг
миран као бубица.
очита буквицу свр. фиг. в. очита оче
Нfittit,

очита молитву свр. фиг. в. очита оче
очćшља (се) свр. 1. чешљајући (се)
доведе коса у ред. — Несу те добро
очешљали, — Чекај да се очешљам, па да
пóјдемо на бро, 2. изгрeбени (ce),
огребени (се) (о вуни). — Мати и баба з
гребенци очешљаше вуну, — Кода ће
ву на да се очешља, још код ју

Н{tlff.

очита бче наш свр. фиг. каже последњу
реч, посаветује, укори, за прети,
изгрди. —Ћу му очитам бче наш, па ће се
пуши.
очићи м мн. дем, и хип. од око. — Наше

чéшљате?

дете има убави очићи.
- О ()9
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очми свр. 1. фиг. и пеј, одспава. — Легал да

малко очми. — Ел бчма малко?; 2. фиг.

да га чуем, има га огулим.
ошáв м в. ашав.

оћути, не каже ништа. — Очмал, ништа
ошавчок м в. ашавчок.
Н С КАЗАЛ.

очовечи се свр. постане човек у хуманом
смислу. – Млого време пројде, а бн се
још не очовечил.

бчув м очух. — Очув га чува, као да му е
башТá.

ошамари свр. удари шамар. — Не требал
да га ошамари.

ошампут прил. в. ошом пут.
ошамути свр, доведе у стање несвести
це. — Иде по пут и лелеје се, ошамутило
га нешто.

очува свр. 1. чувајући задржи у добром
стању, не допусти да што пропадне. —

Све очувал, ништа не продал, 2.

ошине свр, снажно удари прутом. — Из
брои sвезде код ме бшину с прут по

подигне, одгаји децу. — Очувала децу
нацéђену с памет.

главу.

ошприца (се) свр. прскањем (нарочи
очува се свр. одржи се у здрављу и

том направом) нанесе (се) боја на
спољну страну зида. — До пладне ће
ошприцамо кућу; — Још се кућа не ош
прицала, а ви сте седли да се одмарате.

животу. — Добро изгледа, очувал се, ће
живи сто године.

очука свр. 1. омлати. — Ако си очукалора,
скини се. — Код очукате пасуљ, ће
седнемо да едемо; 2. фиг. измлати кога.
— Очука му рогови, па сЗк ћути.

очуљен, -а, -о без ушију, остане без
увета. — Иде очуљен по свет.

Не иде то такој.

оштипé свр. интипањем откине (о луку).
— Оштипи неко перце лук да напраимо
салату.

оштрбеје (се) свр. остане (се) штрб.
безуб. — Рано оштрбел, па огрубел, —
Несу се пазили зуби, па се рано и

очуљи свр. остане без ува, одсече некоме
уво. — Пази коко ме постригујеш, да ме

оштрбело.

не очуљиш.

öчуов,-а,-о очухов. —Тбе бчуово, не пипај,
да те не биe.

оштрби свр. 1. одломи комад, окрњи. —
Куде удари, па ми бштрби матику; 2.
остане без зуба. — Код оштрби, ћу га

öџа м фиг. будала ста, блесава особа. —

питам коко ће еде.

Оџо едан, кода ће се опаметиш?
оџак м 1. димњак. — Неће кубе да гори,

оштрокопћа ж свадљива, опака жена. —
Доста, доста! Само се ти чуеш, оштро

треба оџак да чистимо; 2. кућица (о
кöнђо. — Има жену оштроконђу.
сађењу кромпира). — Колко оџака ком
пири извади из њивичку.

оштуреје свр. остане пуст, опусти (у

оџачаров, -а, -о који припада оџачару. —

клетви). — Оштурéло га, да богда.

Оџачарово обукло сво црно.
оџачарски, -а, -о који се односи на оџа
чара. — У град) цеоџачарски занат цени
као и сваки други.

ошугавеје свр, ошуга се, добије шугу. —
Ошугавел, па се само драпа.

ошумоглавен, -а, -о онај који је побр
љавно од болести, физичког удара. —
Ударили га по главу, па иде као ошумо

öџин, -а, -о фиг. оно што припада будала

главен.

стој, блесавој особи. —Тбе уработило
бџино дете.

ошумоглави свр. побрљави од болести,
физичког удара. — Човек од бољку

ошом пут приил, још једном. — Ошомпут
10 -
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може да ошумоглави.

ошури свр. 1. скине длаке са заклане

ошуши се свр. 1. осуши се. — Сланце ог
реја, земља се бшуши; 2. фиг. ослаби,
омршави. — Бил болан, па се ошушил.
На притку се напраил, 3. — Рука му се

свиње (прасета) која је најпре по

ливена врелом водом. — Попарише пра
се, па га зачас ошурише; 2. фиг. опља
чка, наплати више него што треба. —
Ошурише га, све му узеше. — Пази да те
не ошуре.

ошуши свр. осуши. — Огреја сланце и

523

ошушила (клетва; каже се ономе који
некога удари или краде).

ошуши од биéње свр. фиг. премлати. —
Били га, били, па га ошушили од биéње.

ошушка свр. фиг. покраде, отме, опља

бшуши земљу.

чка. — Влајка ошушкаше до голу кожу.

По везн. па. — Некња идбмо у градину, па

пóшкан, -а, -о труо, натруо. — Далми п5

донос пá.

шкане јабуке, мисли да сам свиња.

пожвćње с малтретирање. — Сваки дон

пошкање с нечујно испуштање гасова.

пожвéње, не мож) се више живи.

пöжви несвр. малтретира. — У душу му

пóшљам онај који нечујно пушта гасове,
који нечујно прди. — Иде пошља, запи

да п5жви свои.

шите нос.

покол м пакао. — Душа ће му у покал

пóшна ж она која нечујно пушта гасове,

отидне ако овакој настави.

која нечујно прди.

пöклен,-а,-о Паклен. — Живот ми е тежак и

пóшне свр. нечујно пусти гасове, нечујно

пöклен.

несвр. оговара, блати, клевета. —
Коко ли га не срмота, само зна да п5њка
народ.

прдне. — Извара ме па пошну, од жив
срам се диго и ото си.

п5њка

па прил. опет, поново. — Па е дош5л. — Па
отежа.

пóпли се несвр. с напором нешто ради,
мучи се. — Немој се поплиш, не мош тој

пáва несвр. паја. — Почел да пáва собу, оће
да ју киречи.

сам да подигнеш.

пóполење с зановетање, прабуњање. —
Зáкапа ми с њбно п5полење, не мог ју

пáвка несвр. деч. спава, спавка. — Нано,
тури ме да пáвкам. — Ајде, дете да пáвка,

ајде.

више трпим.

пóполи несвр. зановета, трабуња. — Ни
шта не работи, само пополи.

пáвук м зоол. паук. — Ноћас ме павук

пócм зоол. пас. — Живи коо пос.

пáвун м зоол. паун Раvo cristatus L. — Убав

облазил.

како пáвун.
пöшка несвр. нечујно пушта гасове, не
чујно прди.

пóшка се несвр. трули, распада се (о воћу
и поврћу). — Почеле јабуке да ми се
пóшкају.

пáвуница ж зоол. женка пауна, пауница.
— Иде како пáвуница.

пáвунов, -а, -о Паунов. — Закитил се с па

- 211 -
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сикира у мед (задеси велика срећа,

пáвучица ж паучина. — Узни четку, па

изненада дође до велике користи). —
Падне у шаке (зло прође).

скини павучину од 1sидови.
пада несвр. 1. спушта на земљу (о ат
мосферском талогу, воћу и сл.). — Цел
дЗн пада киша. — Јабуке падају од грање.
— Гледал сам коко падобранци падају на

падне се свр. 1. падне. — Мора се падне код

земљу, 2. спада. — Нćма каиш, па му гаће

се не гледа пред ноге, 2. дође ред на
некога. — И на њег ће се падне да жмури,
не моlжј се више промица.

падају, 3. долази нешто на ред. — На њег

падне у кревет свр. разболи се. — Ћу га

пада ред да дâва пиéње; 4. спушта,

питам куј ће га гледа код падне у кревет.

нагиње према доле. — Сливе преродиле,

грање се савиле и падају на доле, 5.

падобранац м 1. онај ко се падобраном

смањује, снижава, опада (о цени). —
Нанело се грóјзе млого, па почела цена
да му пада, 6. сваљује на земљу, пошто
је изгубио ослонац, негде се заплео и сл.
— Док дете пробди, има млого да пада. —
Мóра да пада код н-уме да иде; 7.
доспева, запада у неугодну ситуацију.
— Почели и они да падају у голему бе

спусти на земљу. — Падобранац мора да
зна коко ће падне на земљу, да се не
покрши; 2. онај који не поштује ред,

стане испред других. — Ајде, сви
падобранци наsад. — Избаците тог падо
бранца, не може преко ред да узне зеј
ТИН.

паждрак м дроњак, отпадак. — Иде у
ждраци, н-уме се обуче у ново.

ДУ.

пада се свр, дође у одређени дан, буде
одређеног дана. — Свети Ранђел се пада

па

пазар м 1. купопродаја, трговање, пога
ђање приликом купопродаје. — Напра
имо пазар, 2. пазарни дан. — Донбс је

у понеделник, а не у недељу.

падаћа болес ж мед епилепсија, пада

пазар у Мрамор, мора д-идем да купим

вица. — Има падаћу болес, мора се лечи у
Тополницу.

прасе за светац; 3. новац који је зарађен
продајом неке робе. — Носим пазар у

банку, не смем да га држим кут себ, 4.
пијаца. — Појдо на пазар. — Идем на па

падина ж 1. стрмина, 2. подножје неког

узвишења. — Терај волови у падину да
зар.
пасу.

пазари свр. купи, прода. — Идем у задругу
Падинка ж дем. од падина. — У онуј па
динку смо јучер били.

да нешто пазарим.

пазари се несвр. купује се, продаје се,
падне свр. 1. спусти на земљу (о атмо
сферском талогу, воћу и сл.). — Едва
чекам да падне киша да се малко одмо
рим од работу. — Чека да му падне јабука
од) дрво, 2. спадне. — Ч5с по час па му
гаће падну. Токоlj| е код се не носи каиш,
3. смањи, снизи (о цени). — Цена се држи,
ал' ће едбн дон и да падне, 4. изр: Падне
биéње (добије батине). — Падне ватра
(спадне температура). — Падне киша
(почне да плаче). — Падне на мечку лис

погађа се приликом купопродаје. —
Мó(ж) се пазари, има свć. — Н-уме се
пазари, пита и одма купује.
паздер м поздер, стабљике конопље са
којих су скинута влакна. — Изр.: Истеза
се како куче на паздер (каже се лењив
цу, нераднику).

пази несвр. 1. гледа, мотри. — Пази куде
газиш. — Пази да бвце не улегну у туђу
детелину; 2. чува, негује. — Баба ни пази
код башта и мати отиду на работу.

(претерано се жали на нешто безна
чајно, неважно). — Падне ниско (доспе у
гори положај). — Падне па се дигне
(врати се у првобитно стање). — Падне
- О

--

пази се несвр. чува се. — Пази се да не
наséбне.
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пáзука ж унуifipattиви део раменог
чланка. — Нćшто ми се дигло испот

525

Пакосник м зао, пакостан човек, човек
који чини нешто из пакости. — Има

људи пакосници кои никому добро не

пáзуку.

мисле.

пáзуке ж мн. недра. — Напунил пазуке с
праскве. — Носи паре у пазуке.

пáјас, -та, -то округао, елипсаст. — Нека
ко ми пајас изгледа. — Има пáјасту главу.

пајац м велики кликер од глине. — Победи
ни спајац. — Спајац ни изузима сви кли

пакосница ж зла жена, жена која чини
нешто из пакости. — Снајке су ју
големе пакоснице, никог не поштују у
кућу.
пакости несвр. чини пакости коме. — Не
чини добро, него воли сâмо да пакости.

Кери.

пáјки несвр. деч. спава. — Пајки дете, пајки.

пáкување с паковање. — Тешко му пада
пáкување дуван.

Пајц м бајц, врста боје за дрво која
оставља видљиве наре на дрвету.

пáкуља ж пахуља снега. — Излегни на

Пајцовање с бајцовање. — Мани пáјцо
вање, одмор се малко. — До пладне ћу за
вршим спајцовање.

пáкуљица ж дем, од пакуља, пахуљица. —

пáјцуе несвр. превлачи бајцем. — Мора да
пајцуем врата, да ми буду убава.

пајцује несвр. в. пајцуе.
шајче с дем, од Пајац. — Имам само пај

дивану да видиш колке пакуље падају на
земљу.
Гледам у небо а пакуљице ми падају на

образи.
палавáћ м велики комад чега (најчешће
хлеба). — Њему даду палавāћ, а мен
мpвку. — Онолки палавāћ поеде и па
гладан.

чићи, немам пајац.
пак прил. опет, поново. — Пак ће дојде.

паламар м калемарски нож. — Деда ми
дал паламар и учил ме коко се кале

пак6л м в. покол.

МИ.

пáкал м в. покол.

пакет м пониљка која се шаље понтом.
— Војник ни пише да још не добил

паламида ж бот. вишегодишња биљка
из фамилије Сompositae Cirsium arvens. —
Пуна ни њива с паламиду.
паланза ж 1. тас на кантару. — Тури

пакет.

паланзу на тешку страну;2. кантар. — Ај

пакече с дем. од пакет, пакетић. — Ако

да туримо на паланзу, па да видимо
идеш у град, понеси ми овој пакече на
пошту за војника.

кóлко ће изнесе.

паланsа ж в. паланза.

пáклица ж дем, од пакло. — Купи две па

клице "мораву” (врста цигарете).
пакло с паковање (о цигаретама). —
Имам паре за едно пакло цигаре.

палата ж раскошна, велелепна зграда. —
Тел би у палату да живи, а не види да е
шугља шугави.

пáкос м непријатељско, злурадо распо
ложење према коме, пакост. — Само
пáкос праи, ништа друго н-уме.

палење с паљење. — У палење кубе ис
троши сšв ћибрит.

пáкоса II, -сна, -сно онај који чини пако
сти, који има пакости у себи, пако

Пали кубе. — Пали казан; 2. припаљује (о
цигарети). — Јошкод пали цигару, 3.
уништава ватром. — Пали стрњику на

пали несвр. 1. потпаљује (о ватри). —

сtila H.

— )
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њиву, па ће после да орé; 4. укључује,
ставља у погон. — Пали сијалицу. —
Пали радијо. — Пали трактор.

пампурче с дем, од пампур. — Едва извуко
пампурче из Влашицу.

пали-Гасим и ж онај који, по својој жељи
и потреби воли да се игра са људима,

носи у цркву о задушницама и дели за
"бог да прости".

подстиче или смирује сукобе.
пали сливе несвр. обичај да се трећег
дана Божића пред зору пали слама ис

под шљиве. — Ја ћу палим овуј сливу, а ти

панаија ж кољиво, кувано жито које се

Пангалбз м живахно дете, мангуп,
обешењак. — Онај мој пангалбз се цел
дâн јурца и бие з-децу.
ПандрKНесвр. фиг. умре. — Пандpкну и он.

онуј. — Палимо сливе док се раздани.

пандур м општински службеник који
палица ж метална шипка на јарму која се

разноси разне позиве и обавештења
присiеле из среза као и оне које кмет

ставља да би во могао да вуче кола. —
Тури палице у јербм, па тог поведи

наље. (Тај службеник може бити и не
писмен човек. Он одржава кметову
просторију и у послу је веома ажуран).
— Дојде пандур, бKну деда Лилу, нешто га
кмет) тражи.

волови.

памет м 1. разум, ум. — Нема ич памет у

главу; 2. изр: Има кокошињи памет
(кратке памети, умно ограничен). —
Памет у главу (прибери се). — Пало на
памет (сетио се нечега). — Соли памет

(намеће своје мишљење). — Дугачка ко
са кратак памет (жене расуђују повр
шно). — Чавке му попиле памет (не ми
сли нормално).

паница ж глинена чинија, здела. — Поку
са пуну паницу млеко.
паничка ж дем. од паница. — Сипну па
суљчáк у паничку и дадо на децу да еду.

Панталéј м 1. црква у Нишу (Пантелеј,
посвећена св. Пантелејмону); 2. вашар
који се одржава у Нишу, у Пантелеју,
9. августа по новом календару. —

паметан, -тна, -тно разборит, мудар. —
Паметан, увек се извуче.
паметно прил. мудро, на паметан начин.
— Паметно работи.
паметњаковић м фиг. и пеј, онај који се
прави паметан, приглуп човек. — Увек
се најде по неки паметњаковић да
поквари оној што е добро.

пампур м 1. запушач. — Запиши шише с
пампур, 2. фиг. и пеј, мали човек, човек
нинског раста. — Онај њен пампур ми
украде чакију.

пампурач м дечји пиштољ са плутаним
запушачем као метком. — Грацка деца
су се играла с пиштољи пампурачи.

пампурчáк м мн. пампурчићи 1. дем. од
пампур. — Запиши шише с пампурчак, 2.

Идемо на Пантaлej.
панталонке ж мн. дем. од панталоне,

панталонице. — Ако га уватим, ћу га
истресéм испанталбнке.
паштење с памћење. — Има слабо панте
Ње.

панти несвр. сећа се, памти. — Панти још
код је иш5л у школу. — Изр.: Панти па
врати (каже се ономе ко нерадо
даје).
пантивек прил. одувек. – Тој си с такој от
пáнтивек и никој тој не можда испраи.
пантљив, -а, -о који добро памти. — Мло
го пантљив, ништа не забораља.
пањка несвр. в. поњка.

пеј. сићушна особа. — Деда Лило, онај
твој пампурчбк ми гађал куче, па га
окривил.

пáок м део точка који полази од глав
чине зракаснио и омогућује да цела кон
14 -
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струкција точка буде чврста, ста
билнија. — Мора да променим два паока
на точак, попуштили ми.

пá-пáаа узв. деч, довиђења, дођи опет. —
Кажи на бабу па-пáаa.
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парадеда м прадед. — Мој парадеда у
мрел пре него што сам се ја родил.

парадедин, -а, -о прадедин. — Чувамо
парадедине тканице и чакију.
паралијам онај који има доста пара, бо

папазјапија ж 1. врста јела. — За ручак

гат човек. — Паралија, лежи на паре.

Имамо папазјанију; 2. фиг. неред, лом. —

паралика ж богата жена, која има много

Останули дом и напраили папазјанију.

новца. — Одал се за паралику, не се

пáпак м 1. рожната навлака која покри
ва крајеве прстију у неких сисара (гове
чета, овце, козе, свиње); 2. пеј, нога (о
човеку). — Код би знал куј му е пребил

оженил.

парампарче с комадић чега (обично ра
збијен). — Паде ми из руку и разби се у
парампарчићи.

папци, частил би га.

пáпрен, -а, -о врло скуп. — На пијац све
нáпрено, ништа се не купује.

паприца ж изр.:Ће игра на паприцу (буде

Парастас м помен мртвима, парастос. –
Идем на парастас. — Све остаљам, мора
д-и{де)м на парастас.
Парáунук м праунук. — Доживе да доче

веома послушан, под неким прити

кам параунука.

ском).

параунука ж праунука. — Имам две па
папучица ж кочница која се ставља на

раунуке.

задњи точак запреге. — Беспапучицу не
побди у шибу. — Согј ће низбрдица, тури
папучицу на точак.
пар м 1. два предмета која чине једну
целину. — Купил два пара оп5нци; 2. две
истородне животиње. — Купил два па
ра волови; 3. рођени исте године, ра
вни, једнаки по особини. — Они су пар.
— На пар су рођени.

пара ж гасовито стање у које прелази
течност при испаравању.

пара несвр. 1. расплита. — Пара стар
џемпир, ће плете нов, 2. раздваја по
је унивено, ранива. —
Пара рукави, да их) прешије.

инаву оно 1ti i TiO

параунуче с праунук. — Да доживим да
дочекам параунуче, па макар одма
умрела.

параунученце с дем, и хип. од парауну
че. — Дадоше ми параунученце да га
малко припазим.

пари несвр. 1. буде врућ, врео. — Чорба
пари, дувај да се не попариш, 2. полива
врелом водом заклану животињу да се
лакше скине длака или перје; 3. греје
паром, врелом водом ради лечења. —
Пари гушу, погpкавел. — Пари ноге
oséбал: 4. изр.: Пари очи (ужива
гледајући женски свет).

паричка ж дем. од пара. — Млбго е скр
пара ж новац. — Лежи на паре, а н-уме да

чав, ни паричку не даде на дете.

живи. — Парá, душовадник.
парабаба ж прабаба. — Ретко кој у село
имал живу парабабу.

парка ж дем, од пара. — Дојди дати деда дâ
едну парку. — Не даде ни парку на дете.

парница ж. спор између два или више

парабабип, -а, -о прабабин. — Чувамо па
páбабину кудељу.

лица, који се решава пред судом. —
Повел адвоката на парницу и не ју до
бИЛ.

парада ж свечана поворка. — Идемо на
параду.

парничар м онај који с ким води парни
15 –
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очуху или маћехи.

цу, као и онај који се радо и често пар
Нff t{1 f.

пáсторка ж кћи из пређашњег брака
брачном другу из новог брака.

парничи се несвр. води парницу. – Böли
да се парничи, и тој ти е.

пасторче с 1. дете из пређашњег брака

парњак м вршњак. — Мој Милан и твој

брачном другу из новог брака. — Чувала

сам пасторче као свое дете, 2. фиг. онај

Ратко су парњаци.

којему се не посвећује довољно пажње.
— Сви су добили по перашку, само сам ја
испал пасторче. Несу ми дали.

парњача ж вршалица која се покреће па
ром.

парушљак м зб. им. од пара - новац,
много новца. — Парушљак колко оћеш, а
за њих) нема коквć да купиш.

пастув м зоол. коњ за приплод.

пáсује (се) несвр. уклапа (се), одговара. —
Донеси други ћунак, овај не пасује: —
Врата се не пасују, имају лувт.

парушљаци м зб. им. в. парушљак. —
Парушљаци у сваки џеп.

пархет м дрвени под састављен од даш
чица. — Позвал мајстора да му постави
пархéт у собу.
парцелише несвр. дели земљиште на
плацеве. — Јутреће парцелишемо њиву у
Нишаву. Едбн плац ћу бдма да продам,
требају ми паре.

парча несвр. комада, сече на комаде. —

-

пасуљ м бот, једногодишња махунаста
биљка. — Узел набадину да чука пасуљ.

пасуљ5км дем. од пасуљ. — Напунимо два
џака с пасуљ5к.
пасуљовина ж суве махуне пасуља из
којих су узета зрна. — Код очукаш
пасуљ, збери пасуљбвину на куп. Треба
ни за стоку.

Неће да парча месо, бће изедно да га
продаде.

пасуљч6км дем, од пасуљ. — Турила сам

парче м део, комад нечега. — В53дон ра

патент М мали метални клин са зани

пасуљчак да се вари за ручак.

ботимо, парче леб не туримо у уста.

љеним врхом на једном крају и окру
глом плочицом на другом, чавлић. —
Притребаше ми нешто патенти, па сам
за њи морал д-идем чок у град.

парченце с дем. од парче. — Оцечи ми
парченце леб. — Ће моли за парченце
лéб, ал' неће има куј да му дâ.
пáс м пас. — Изр.: Паслаје ветар носи.

патćње с патња. — Цел век патене а не

радување и смејање.
пасе несвр. 1. налази се на паши (о сто

ци). — Волови пасу на ливаду; 2. напаса,
чува овце или другу стоку. — Отиш5л да
пасе бвце у Цареву ливаду; 3. оплођује
кобилу (о пастуву). — Одвел кобилу да
ју пастув пасе.

патерица ж други дан крсне славе. —
Дошал на светбц, а на патерицу си оти
шбл.

пати несвр. подноси патњу, трпи. —
Млóго пати што нема децу.

пасира несвр. полази за руком неки по

пáти се несвр. 1. подноси патњу, мучи се.

сао. — Досšг метој не пасирало, ткање ми

— Тешко живи, пати се: 2. множи се,

нешто не иде бтко.

размножава се. — Овој се цвеће млого
пати. — Пате се како зајци.

пасиáљ м прах од брашна који настаје у
воденици када се меље жито.

пáсторак м син из претходног брака
брачном другу из новог брака, своме

патка ж анатом. мушки полни орган, пе
нис. — Изр.: Боли ме патка (баш ме бри
га).
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патлавćзим мн. 1, муда, јајца. — Изеде си
патлавези; 2. изр.: Добил патлавези
(ништа није добио).

пáтрав, -а, -о непав, кљакав. — Патраву
обе ноге.

пáу узвик који се чује када опали пушка
или се коме опали инамар. — Пау, пуче
пушка. — Пау, пуче шљáкавица по
Бранков образ.
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пéда се несвр. одскаче, одбацује се кад се
неки дугуљасти или плочасти пре
дмет баци тако да одскаче ударајући
врховима о земљу или воду. — Врљи
се, да видимо чии ће камен више да се
Педа.

пéдне свp. снажно и нагло баци нешто
тако да оно одскаче.

пéдне се свр. нагло крене, потрчи. — Кот
се педнем, ћу и (x) стигнем.

пачарва ж прљава крпа. — Узел пачарву да
oбрише ложицу.

пачариз м дар-мар, крш, лом, штета,
пакост. — Побили се, па напраили па
чариз.
паче с дем. од патка. — Боли га паче, па
едва мочка.

пашалбк м 1. пашњак, паша. — Одвел
стöку на пашалбк, 2. фиг. безбрижан

пéКља ж петља. — Вржи пекљу на ткање.

пéкља несвр. петља, нешто ради. — Цел
дЗн нешто пекља окол кола.

пекља се несвр. 1. меша се. — Не ти посла
да се пекљаш у туђу работу, 2. занима се
нечим, ради нешто. — Целдбн се пéкља
око трактор.
пекљавина ж петљавина, бављење не
ким послом.

живот. — Дал се на пашалЗк.
пашиште с в. пашњак.

Пекљање с петљање, мешање. — Досади
ми с њигово пекљање у туђе работе.

пашњак м пеј. стомак, трбух. — Ударил
га у пашњак, па едва узданул.
па шта узв. свеједно, шта је с тим, нека.

пекмез м фиг. и пеј. размажена особа. —
Напраил се на пекмез. — Никој неће с
пекмез да се игра.

— Па шта, исто ми се вата, работил донос

ел јутре. — Па шта, извукал подебел крај.
Тóј му е за памет.

пекмези се несвр. фиг. и пеј. цмиздри,
неоправдано плаче. — Не пипај га, ће
пóчне да се пекмези.

пегла ж направа којом се пеглају тка
нине. — Напали пеглу да опеглам кошу

пéкне свр. испече нешто мало и на бр
зину. — Пéкни малко месце за ручак.

Љу.

пегла несвр. 1. глача рубље, одећу. — Ма
лéчко, па уме да пéгла; 2. фиг. туче,

удара. — Има се пуши кот почнем да га
пеглам.

пеленбц м фиг. човек који је подетињио,
детињаста особа. — Онолки бицман, а

jóш пеленац, игра се з-децу.
Пелин м бот, биљка јаког мириса и горког
укуса Аrtemisis absinthium L. — Горко

пеглање с фиг. батинање. — Њему треба
како пелин.

едно дебело пеглање, па да се опамети.

пелцер м косо одсечена гранчица питоме
пéд м педаљ, стара мера за дужину. — Ни
пéд земљу му нећу дам.

педаља ж полуга у облику папучице која
се покреће, а налази на бициклу. — Мора
да подмажем педаље на точак, да се

пóбоље обртају.

биљке (воћке, винове лозе) с пупољком
која се ставља под кору дивљаке
биљке или сродне врсте, ради доби
јања оплемењене биљке. — Мора од|
твоју јабуку да узнем пелцер, млого е
добра.
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пелцер момак м фиг. онај који воли да се
углађује, дотерује.

пелцување с цепљење од великих боги
ња. — Кот сам бил мали, водили ме на

пепsионише несвр. фиг. ленствује. —
Коквó работи деда? Пенsионише и
закрчује.

пензионише свр. одређени орган управе

пелцување.

преведе кога у пензију, умирови. — Још
малко има да работим, па ће ме пен
sионишу.

пелцуе (се) несвр. 1. цепи (се) од великих
богиња. — Јутре ће дојду доктури да
пелцују децу од богиње, — Коé се дете не

пенsионише се свр. оде у пензију. — Још

пелцувало од богиње, мора се пелцуе. 2.

малко, па ће се и Лека пенšионише.

несвр. и свp. сади, засади одломљену
гранчицу неке биљке с циљем да је
пренесе. — Пелцуе мушкатле. — Пелцова
две ружице; — Дојди да ти покажем коко
се пелцуелимон.

пелцује (се) свр. в. пелцуе (се).
пéпа ж 1. мноштво ситних мехурића ко
ји се услед мућкања, таласања, загре
вања или врења сиtварају у горњим

слојевима неке течности. — Кад варим

млеко, пазим да му пена не излегне, 2.
густа пљувачка на уснама човека за

време неких болести или када је јако
узбуђен, као и течност која цури из

пени несвр. избацује пену. — Сапун Ич не
пени.

пéни се несвр. прави пену. — Ладно пиво
се не пени кôлко што се пени топло.

пéнче с потпетица, ђон. — Пенче ми се
изело, мора да носим ципилу кут шуш
тера да ју попраи.
пенчетира свр. и несвр. стави (ставља)
тотплату, ђон на ципелу, чизму и сл. —
Овéј цокуле ми пенчетирал шуштер
Пćца. — Мајстор Пеца узел Раткове чи
жме да пенчетира, а не моје.

пенчетирање

чељусти неких животиња када су
уплашене, уморне или узбуђене и сл. —
Млóго болан, пуштил пену на уста. — На
коња излегла пéна на уста, одмбри га
мáлКО. — Волови се озноили, излегла ИМ

пéна на грбину.

пéнџер м прозор. — Затвори пенџер да ни
прóмаја не убије.

пенџерчЗк м дем. од пенџер. — Турил
пенџерчак и бће да му се види.

пендуши се несвр. Љути се, сpди се, дури
се. — Само се пендуши, а не зна зоштб.

пенџерче с дем. од пенџер. — Кот појдеш,
затвори пенџерче на бориче.

пепsија ж1. пензија. — И Марко отиш5л у
пéнsију; 2. новац који примају пен
зионери за издржавање. — Прима пуну
пéнsију, 3. изр.: Tö е за пéнsију (каже се
за неинто што је дотрајало, које није
внине за употребу).
пенsионер м мушка особа у пензији. —
О(д) дон3{c} сом пенšионер.

пенŠионćрка ж женска особа у пензији.
— Оженил се с пенšионćрку.

пењави се несвр. пренемаже се. — Немој
да ми се пењавиш, с.5(г) ћу те бием.
пењкало с налив-перо. — Учи се да пише с
пењкало.

пењуар м женски огртач који се упо
требљава при чешљању, пудерисању и
купању. — Кад) Це госпе дигну, обучу се
у пењуáp.

пењуpлија ж врста пецива са сиром. —
Код идемо у град, ћу ти купим едну
пењуpлију.

пенsионерски прил, изр.: Живи пенsио
нерски (каже се ономе који ленству
је).

с стављање потплате,

ђона на ципелу, чизму и сл. — Однел
оп5нци на пенчетирање.

пењуpлика ж дем, и хип. од пењуpлија. —
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потерала перјаницу.

пćпел м пепео. — Запрећи компири у пепел

перје с мн. лукова пера. — Накидај перје
ofд) црни лук, па да едемо.

да се испечу док се деца издизају.

пепелчáк м дем, и хип. од пепел. — Тури

пéркла ж трака за везивање ципела, пер

малко пепелчок на поприку, побоље ће
да расте.

тла. — Мале ми перкле, мора да купим
друге, подугачке.

пепељара ж 1. плехана посуда која се

перб с лист кукуруза. — Падла градушка,

налази испод ложишта пећи и служи
да у њу пада пепео. — Истресо пепељару,
очисти шпорет и накладо га; 2. мања
стаклена,

керамичка,

метална

па сва пера на момурзу ишепила.

перорез м нож, бритва. — Наостpил пе
рорез да издеља пруче.

или

пластична посуда у коју се тресе пепео
и бацају опушци од цигарета. — Голем
пушач, купил пепељару.

перуника ж бот, баштенско цвеће Iris L.
— У слог имамо убаву перунику, мора да
ју пренесем дом.

пепељив, -а, -о сив, грао, боје пепела. —
Обукал се све у пепељиво.
перајка ж пао к на воденичном витлу.
И без едну перајку воденица може да

перушина ж перје. — Напунил јесток с

-

мéље.

перушину.
перушинка ж дем. од перушина. — По
падале перушинке из јесток, треба их)
зберемо.

перачица ж дем, и хип. од перашка. —

перушка ж 1. кокошије крило које служи

Децо, дојдите, да ви бапка да по едну
перачицу.

као метлица за чишћење мрва са сто
ла. — Узни перушку и помети трошињке
од остал, 2. — Големи се, а још му пе
рушка виси из дупе (каже се ономе ко се
уздиже, прави важан).

перашка ж обојено ускршње јаје. — Узела
деца перашке па се клоцају. — Моја мати
чини перашке за Велигден.

ал' н-умем. Затој сам окнул мајстора, 2.

перце с 1. метално перо које се ставља у
држаље. — Раскречило ми се перце, па не
мóг да пишем; 2. луково перо. — Штипни
неко перце од црни лук. Можеш и од
бели; 3. дем. од перо. — На шашир носи
перце от сојку.

фиг. туче. — Котпочнем да га пердашим,

пccióк м песак. — За малтерисање ти треба

первaз м ивица, руб, прозорска даска. —
Треба ми чамова доска за перваз.

пердаши несвр. 1, глача зид дрвеном ми
стријом. — Почел сам да пердашим sид,

ће ме запанти.

пердашка ж дрвена мистрија за глачање
зида при малтерисању. — Беспердашку
не може šид убаво да се измазни.
перде с ограда на дивани. — Турила ћели
ми на перде.

перé се несвр. ради на томе да му рубље
увек буде чисто. — Они се увек перу. —
Ич се не перу.

ситан песак.

песмарица ж зборник популарних пе
сама. — Н-уме да поје бес песмарицу.
песница ж стиснута инака. — Ударил га с
песницу по чељусти, па му избил два
зуба.
песничка ж дем. од песница. — Колко
малечко, а има јаку песничку.

песпопбјац м онај који радо и лепо пева. —
Деда Лила бил голčм песнопојац. Код
запоје, од милин да га слушаш.

перјаница ж део кукурузног стабла на
коме се налазе прашници. — Момурза
19 -

532

Властимир Јовановић
лендару. — Ћу дојдем на Петковдан да се

песнопојка ж она која радо и лепо пева.
— Моја мати и моја сестра су биле големе
песнопојке.

видимо.

Петковица ж в. п. Петка Трновска, пра
зник који се слави 8. августа по новом
календару. — Донос ћу идем на Петко
вицу у Дољни Матевац, а јутрећу у Ниш
на Пантaлеј.

песто бр. пет стотина. — Далми на зајбм
пéсто динара. Толко е имал.
пéстован, -а, -о гајен, негован. — Купил две
öвце за домазлЗк. Обе су пестоване.

петле с млад певац. — Искламо сви пе
пестовање с гајење, неговање (о биљци,
тлови, остаимо само едно петлé.
животињи).

петлетина ж аугм. од петол. — Колкé
петлетине има у обор, да се човек упла

пестодинарка ж новчаница од пет сто
тина динара. — Разменил иљадарке у
пестодинарке.

ши од њи.

петли се несвр. кочопери се, јуначи се,

пéстуван,-а,-ов пестован.
пéстување с в. пестовање. — Колко пе

прави се јак (иако то није). — Само се
петли а ништа не мож да уработи.

стување, а малко родиле.

петличе с дем, и хип. од петол. — Наша

пéстује несвр. гаји, негује (о биљци, жи
вотињи). — Пестује бачу. — Види се коко
пéстује волови, види. Да и (x) пестује ка
кó треба, не би се соплитали код иду.

квачка извćла само едно петличе, остало

су кокочице.
петличко м ситна, мала, кочоперна
особа. — Ништа ми не може оној петли

песукљав, -а,-ов. Песукљив.

ЧКО,

песyкљив, -а, -о који у себи садржи песак.

петлиџончбK м

мн. петлиџончићи дем.

— Млого тражи от песyкљиву њиву, ал”
тöј не може да добије.

од петлиџан. — Кад дојде лето, едемо с

пет бр. пет. — Изр.: Ни пет ни шес (без
оклевања).

петлиџан м патлиџан, парадајз Solanum
lycopersicum L. — Овој лето помину на
лćб, поприку и петлиџани.

леб само петлиџончићи.

петЗк м петак, пети дан у недељи када
се пости. — Само се у благи пет5к блажи,
а у сваки други пости.

петлиџанчé с дем. од петлиџан. — Откину
неко петлиџанче за децу. — Узни неко
петлиџанчé те га дај на децу.

петал м петао, певац. — Изр.: Кус петол
завек пиле.

пéтЊи, -а, -о који је у вези са петом, пе
тни. — Запел испетњу жилу и помокнул

пета ж задњи део стопала. — Боли га пе

кóла.

та. — Начепарил се на пету.
петина ж петорица. — Нас петина да дој
де, до пладне има да окопа овој лојзе.

петобанка ж новчаница од педесет ди

петица ж једна од школских оцена. — У

петодинарка ж метални апоен од пет

нара.

динара. — Размени двобанку у пето
динарке, па дадо на децу.

сведочансто има све петице.

петичка ж дем, и хип. од петица. — Све
петичке изнадобијал у писанку и не вали

петокрака ж фиг. крста. — Боли ме у
петокраку, не мок се савием.

СС.

Петковдон ж в. п. Света Петка, празник
који се слави 27. октобра по новом ка

петопарка ж метални новчић од пет

— ) 20
-
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-
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петопрсница ж 1. шака. — Ел видиш овуј

птира који служи за брисање лица, руку

петопрсницу? Кад) те ударим, ће ме
запантиш, 2. намар. — Ударил му едну
петопрсницу па га опаметил.

и тела. — Дај ми пешкир да се обришем
по очи.

пешкирче с дем, од пешкир. — Дај ми
пешкирче да обришем руке.

петровача ж врста јабуке која сазрева
око Петрова дана. — У сливак смо
имали две петроваче јабуке и едва
чекали да узрéју.

пивка несвр. пијуцка. — Море, у 53дњо
време почел и бн добро да си пивка.

пивкав, -а, -о питак (о алкохолу). — Пив
петровка ж в. петровача.
каво винце ни брзо увати.

пећурка ж бот, печурка, гљива. — Има
пивне свр. пијуцне, попије понекад, попије
мало (о алкохолу). — Деда си е волел да
по неку чашку пивне уз ручак.

пећурке коé се еду и кое се не еду.
печали несвр. зарађује. — Отишбл да пе
чали паре.

пие несвр. 1. уноси кроз уста какву те
печалбвина ж имовина зарађена печал
бом. — Саз друство поеде сву печалб
љину. — Ништа за децу не бстави.

чност у свој организам. — Немој уморан
да Пиеш воду, ће се разболиш, 2. узима
често алкохолна пића или узима ле
кове. — Научил се па крадом пие. — Мора
да буде болан код не пие лéкови на
време.

печенка ж 1. бoт. била бундева са тан

ком кором Сисиrbita pepo L. — Печенке
су најслатке кад це испечу, 2. фиr.
О иницнана Žлава. — Иде з-голу печенку по

пиéње с 1. пиће. — За едење смо имали све,

слáнце.

а за пиéње неко слабо Винце; 2. прете
рано узимање алкохола. — Стој њигово
пиéње досади и Богу.

печица ж 1. печицу чине житне ста

бљике које жетелац одједном обухва
iти руком. — Печица по печица — руко
вет, 2. печицу чине листови дувана или
винове лозе који се слажу један на
други у гомилице. — Децо, берите дуван
у печице и турајте у кош.

пиéњце с дем. од пиење. — Поседесмо си
малко уз мезенце и пиењце.

пешачи несвр. иде пешице. — Не волим да

пижљав, -а, -о онај који је ситан, закp
жљао. — Сва су му деца пижљава.

пижља

-

-

-

-

мршава, ситна, закржљала

() —

соба. — Колкибицман, а с пижљу се игра.

се возим, више волим да пешачим.
г

М

r

пéшес бр. пет (до) инест. — Купил пéшес
килa јабуке. — Дал му пéшесбанке да си
купи нешто.
пешеснаес бр. петнаест (до) инеснаест.
— Бео доб5р код му дадо пешеснаес
иљаде на зајам, а сŠг му не ваљам.

пизда ж фиг. слабић, кукавица. — Испал
пизда.

пиздри несвр. плаче, цмиздри. — Зашто ли
пиздри, да га пита човек?
пизма ж инат. — Тера пизму з-башту и с
матер.

пешестина ж петорица (до) инестори

пијолЗкм 1. пиће. — От пијалáк има све, 2.
1441.

пијанка. — Били смо на пијалáк, 3. чаш
ћење пићем. — Дош5л ред намен да дâвам
пијолак.

пешесторица бр. в. пешестина. — Позва
пешесторицу њи да ми помогну.
пешки прил. пешице. — Коња води, пешки
бди. — Иде пешки у град.

пијавка ж зоол. пијавица Нirudo medici
nalis L. — Несуму испуштили крв, него му
турили пијавке.

пешкир м убрус, комад платна или фро
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пиксла с пикавци; 2. пеј, сићушна,

пијалбк м в. пијолок.

кржљава особа. — Он алосија, а дете му

пијан, -а, -о који се опно, напио. — Коко ли

Пикавац.

онакој пијан отиде дом?
пикавче с мн. пикавчићи дем, и хип. од пи

пијандура м и ж пеј. пијаница, алкохо

кавац. — Игра се с пикавчићи.

личар. — Пијандура, све издаде за Пи
пикаљ многа, зглоб. — Чим се наљути, бн
óдма стојагу удара по пикљеви.

éње.

пијаница м онај који се често опија,
алкохоличар. — Одала се за пијаницу, па
се мучи.

пијанка ж 1. састанак на коме се много

пију алкохолна пића. — Идем на пијанку.
— Бил сам на пијанку, 2. стање опи
јености. — Изр. Лоша му пијанка.

пикља м мршава, слабачка особа. — Ни
бошта ни мати му несу пикљави, а бн
пикља! На кугали се изметну?
пикљав, -а, -о онај који је мршав, слаба
чак. — Сва му деца пикљава.

пикслаж 1. пепељара за пушење. — Голем
пушач, купил пикслу, па ју турил на

пијанчење с често узимање алкохолних
пића. — И старо и младо се дало на
пијанчење.

остал, 2. изр.: Док) кажем "пиксла“, да

пијанчи несвр. много и често пије, опија

пилав мјело од пиринча, скуван Пиринач.
— За ручак смо имали пилав.

се. — Ништа си живо н-уме, сал зна да
пијанчи.
пијац м место где се продају и купују жи
вотне намирнице: воће, поврће, сир,
јаја и др. — Носим гројзе на пијац да га
продам.

пијач м особа која много пије алкохол. —

тој буде готово (уради нешто брзо и

пиле с фиг. млада особа. — За жену узел
пиле.

пилећар м особа која једе пилеће месо. –
Пилећар, сал пилећину едé.

пилéћина ж пилетина, пилеће месо. — Од
мécoедé сâмо пилећину.

Несâм неки пијач, ал' ћу гуцнем неку.

пили, пили узвик за дозивање живине.
пије несвр. в. пне.
пијење с в. пиење.

пилче с дем, и хип. од пиле мн. пилчићи. —

Наша квачка извела пилчићи. — Скукал
се како пилче пот квачку.

пијењце с в. пиењце.
пијне свр. в. пивне.
пијоше несвр. много пије. — Цел дон пи

пиљар м продавац воћа и поврћа.
пиљара ж продавница воћа и поврћа. —
Иди у пиљару и купи едну дињу.

јóше, на кућу не мисли.

пију, пију узв. оном. Пијука пилића.
пијук м крамп. — Понеси пијук, ће ни за
треба.

пијука несвр. пијуче. — На Б5дњо вече ми

пиљарење с бављење продајом воћа и
поврћа, пиљарство.

пиљарка ж продавачица воћа и поврћа.
пиљка ж 1. дечја игра са пиљкама и
једним округлим каменчићем. — Жен
ски Петко, з-девојчићи се игра пиљке:2.
кост - четвртасти део зглоба предње

идемо по бабу и пијукамо, а она врља
opáси.

пик м жеља за наношење штете, зла. —
Изр.: Има пик.
пикавац ж1. опушак од цигарете. — Пуна

ноге.

пине свр. в. пивне. — Море, и он си пине по
неки пут.

- 222 -

Речник села Каменице код Ниша

535

— Не да да се пипне. — Ако се пипне, бдма

пинтер м бачвaр. — Отерали б5чву кут

пóчне да рове.

пинтера дају попраи.

пипче с — Пипче га напало дабогда

пипа несвр. 1. додирује да би што
испитао, упознао. — Не пипај врата,
оварбана су; 2. дира, задиркује. — Не
пипајте мачку, ће ви изгребе.

(клетва).
пирка несвр. пири, лагано дува (о ве
тру). — Почел ветар да пирка, ће отера
оморину.

пипа се несвр. 1. додирује се. — Што ли се
пипа почело, код на његнема ништа; 2.
дира се, задиркује се. — Плотна се не
пипа, мо (ж) се изгориш. — Код еде, мачка
се не пипа. Мож те напараси; 3. фиг.
невољно ради, тобоже ради. — Само се
пипа, ништа не работи.

пировина ж бот. Пиревина Тriticum repens
L. — Зарасло му лојзе у пировину.

пиротске сандале ж (обично у мн.) вр
ста гумене обуће са каишем за зако
пчавање. — Игра вузбал, па покида ка
ичићи на пиротске сандале.

пипав, -а, -о спор, трапав, невешт. —
Млóго е пипав у работу.

пирчи несвр. малтретира, понаша се
осионо према некоме. — Не пирчи дете,
пушти га.

пипавко м онај који је спор у раду, не
спретњаковић.

пис узвик којим се тера мачка.
пипаво прил. споро, трапаво. — Све што
работи, пипаво работи.

писок м писак, део музичког инстру
мента. — Овој гајде има доб5р писак.

пипање с додиривање, дирање, задирки

писаљка ж крижуља. — У моé време се с

6(l/f, (2.

писаљку писувало на таблицу.
пипет м -Дабогда га пипет напал, да га
нападне (клетва).

писан, -а, -о одређен, предодређен. — Пи
сано му да пати.

пипиревка ж -Код га уватим, ће ми игра

писанка ж свеска. — Увил писанку у но

пипиревку (зло прође).
винску артију.
пипка ж -Дабогда га пипка напала, да га

писано с судбина. — Коко му е писано,
токој ће пројде.

нападне (клетва).
пипка несвр. додирује прстима. — Пипка
га почело, нешто е црвену образи.

писар м назив одмила који млада даје
млађем мушкарцу из мужевљеве род
бине. — Мене снајка Мица бka "писар“, а
мојега брата Тику "голуб”.

пипка се несвр. 1. додирује се прстима. —
Пипка се по чело и образи, мисли да има
кокво да скине од њи:2. фиг. в. пипа се.

писка несвр. 1. вришти. — Што ли писка

код га никој не пипа, 2. производи

пипкав, -а, -ов, пипав. — Везење је пипкава
работа.

високе, непријатне, кренитаве гласове.
— Писка код вреи, гртко ми да га слушам.

пипкање с в. питање.

пипне свр. 1. додирне прстима. — Ел му

пискав,-а,-о врло висок, танак, крештав

(о гласу). — Има пискав глас, па га ср

врућочело, пипни га; 2. дирне (нападне)

мотá да вреи.

некога. — Пипни га ако смеш! — Само га

пискаво прил. на пискав начин. — Пискаво
вреи.

пипни, па ћу ти ја покажем.
пипне се свр. 1. додирне се прстима. —

пискáње с вриштање. — Кот почне бошта

Куде се пипне, туј га засврби; 2. дирне се.
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да бие с каиш, њигово пискање се чуe

пиши несвр. запушује, заптива. — Пиши
буре.

чак у другу малу.
писмо с нема, скица. — Бес писмо немој

пишмани се несвр. предомишља се,

одустаје. — Пишманил се, неће одмен да

даткаеш ћелим.

купи јарићи.
несвр. вршити, плаче, цвили,
кука. — Пушти га да не пишти.

писне свр. 1. врисне. — Котписне, долеко се
чуе; 2. фиг. проговори. — Код му башта
дóм, не сме ни да писне.

пишти

пиштугаљка ж пиштаљка. — Деда ми од
opá напраил пиштугаљку.

писување с 1. писање. — У први разред
смо учили прво читање па онда писува
ње; 2. рукопис. — Убаво му писување.

плавез м оловка. — Узни плавез, па записуј
куј ти е коков дар донел.

писује несвр. пише. — Дете ми писује с леву
руку, не знам коквć да работим.

плавешче с дем. од плавез. — От плавез

напраил плавешче.

питије ж мн. пихтије. — Најбоље су пити
је от свињске ноге и уши.

Плавча м име вола. — Наш Плавча надбол

сви волови у село.

питован, -вна, -вно 1. питом. — Питовни

зајци неће да беже от кућу; 2. онај који је
благе нарави. — Они су добри људи,

пладне с подне, средина дана. — Пладне
дојде, а ручак још нема.

питовни су.

плаката ж летак бачен из авиона. — Над

питуван, -а, -о питан. — Само питуван
може да прича.

Грацко поље надлете ероплан и пушТИ
плакате. Увати едну плакату и прочита
коквć у њу пише.

питување с 1. питање. — Спитување се
неће затреш, 2. испитивање. — До

плакиња несвр. испира (рубље, уста). —
Опрала сам кошуље, па и (x) c5к плаки

садише ми с питување куде сам бил.

Ња М.

питује несвр. пита, обраћа пажњу (на
некога). — Никог не питује куде иде ни

плакињање с испирање.

коквć работи. — Никој те не питује коко

плакне свр. испере, пропере. — Кот сам
толко прала, могу прање и да плакнем. —
Плакни руке, па седи да ручамо.

ТИ e.

пицајзлам фиг. неповерљива особа. — Па
зи се, пицајзлае, ћете извара.

пламенчЗк м дем. од пламен. — Кот се

појави пламенчак, ће имамо и огањ.

Пицан м човек који држи до своје споља
шње уредности. — Бађав се праи пицан,
код га никој не гледа.
пицани се несвр. уређује се, пази на своју

пландиште с место у хладу где се у по
дне стока одмара. — Припрла жега,
пошле бвце на куд пландиште.

спољашњост. — Пицани се, ће иде на

пландување с одмарање стоке у хладу. —

бро.

Опела жега, па тера бвце на планду
Bal H}{е.

пицопéвац м 1. ситан, жгољав и заје

дљив човек, 2. још млад, недорастао

пландује несвр. одмара се у хладу око

човек, жутокљунац. — Пицопéвац је бн
за мен. Има још да расте.

подне (о стоци). — Док овце пландују, ја
свирим у дудуче.

пичЗкм фиг. лепа девојка. — Загледал се у
едан пичЗк, па не мож бKo да одвои од

платежан, -жна, -жно који прима добру
плату. — Одма се види куј I је платежан
а куј не.

њег.

-
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платина ж велика стврднута грудва

плесњив, -а, -о плеснив, натруо. — Немој

земље која се ствара приликом уга

да едете плесњив леб, ће се разболи

рења. — Не мо (ж) се оре, само платине.

Тé.

плахата ж оглас, објава о нечијој смрти

плесњиви се несвр. нешто постаје пле
сњиво. — Почел леб да се плесњиви.

или помену у писаној форми стављеној
на зид, стуб или неко друго јавно ме
сто. — У плахату пише да е деда Јован
умрéл. — Не прочита у плахату кодаће му

плете краци несвр. фиг. једва се креће од

давају годину.

плетића игла ж игла за плетење. — Една
ми се плетића игла иступила, мора да ју

изнемоглости. — Едва иде, плете краци.

плацЗк м дем. од плац, плацић. — Купил
Плaцок у град, ће праи кућу.

забстрим.

плећка ж горњи део леђа између врата и
плаче несвр. испушта сок при резању (о
виновој лози). — Режемо лојзе, а оно

руку (плећа). — Боле ме плећке. — Нешто
ме укочило у плећке.

плаче.

плáчка ж само у изразу: Играчка плачка.
плашив, -а, -о онај који се лако плаши,
који се свега боји. — Питам се, зашто ли е
тöлко плашив? Његови несу такви.
плашило с странило. — Турил плашило
у лојзе да плаши скорци.
плевење с чупање корова из засађене
културе. — Не помага плевење, него

плик м мехур. — Попари се у кипелу воду,
па ми се надизаше пликови на бутину.

плитко прил. у служби именице плићак.
—Ту еплитко.

плиткоуман, -мна, -мно малоуман. — О
нóлки бицман, а плиткоуман.
плован м зоол. патак, мужјак патке. —
Плован иде напред, а пловке по њег.
пловдина ж врста грожђа. — Овој лојзе
ми е сво с пловдину, а оној с црнину.

копање.

плéви несвр. чупа коров. — Мора да пле
вим арпаџик, почел травуљак да га ова

плóвка ж зоол. патка Аnas domestica L. —

Нема душу. Убил ми две пловке, па и (x)

л»:1.

врљил у трњак.
плевњаж зграда за чување сточне хране.
пловче с зоол. паче, младунче патке. —
плćзи (се) несвр. руга (се) некоме пока
зивањем језика. — Детишљак, плези език
на сваког; — Не га срмота да се плези на
стари људи.
плéкм 1. лим, плех. — Купил плек за блук,
2. лимена посуда (тепсија) за спремање
јела или печење хлеба. — Вадимо лебови
ис плéкови.

плéкан, -а, -о плехан, лимен. — Купил
плéкано буре.

НáШа Квачка извела Пловчићи.

пловчи, -а, -о пловчији. — Што ће ти пловча
јајца? Оћу да напатим пловке.
плоја ж1. ујед неких инсеката који јако
сврби. — Облазило га нешто, па му се
надизале плоје, 2. плик, мехур. — Ударил
га с коприву, па му излегле плČје на
руку.
плотна ж горњи део пећи на чврсто
гориво Нff K. (}}}{{ {(2 „{{{}}}{{2 кувати јело.
Пукла ми плотна на шпорет, мора да ју
променим.

-

плекарија ж дугуљасто буре за бор
довску чорбу. — Ће ми треба една пле
карија за лојзе у Виник.
плéк музика ж блех музика. — На њигову
свадбу свирила плек музика.

плоча ж потковица (за вола, коња). —
Волови ми обасали плоче, мора да и (x)
вóдим куд албатина.
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плóчас, -та, -то који је пљоснат. — Од
капију до басамаци наређал плочас
камен, да не улази с каљаве ноге.
плóчка ж плочица (углачана од црепа
или ћерамиде за игре школице; може
бити и од пљоснатог камена). — На

праили смо плочке, сŠг се може играмо
"Шесто небо“.

све односе). — Пљуне па залепи (уради
нешто на брзину, површно). — Пљуне
пот пенџер (ништа не може). — Пљуне у
лице (искаже бес). — Пљуне у шаке (ла
ти се посла).
пљунка ж пљувачка, непљувак. — Испљуј
Пљунку, да те не бием.

пљунут, -а, -о фиг. који с неким има иста
својства, особине, потпуно једнак,
идентичан. — Пљунут бошта. — Пљу
нута мати.

плужбк м дем, од плуг. — За тија волови
треба плуг, а не плуж3к.

плукче с дем, од плуг. — Напраил деда
пљуска несвр. 1. пада (о книни). — Пљуска

плукче за унуче.

киша, 2. удара, шамара. — Пљуска га по
пљеска несвр. 1. удара, туче. — Кот
образи.
пóчнем да га пљескам, ће се опамети; 2.

аплаудира. — Кад бдржа говор, почеше
да му пљćскају.
пљескавица ж фиг. батине. — Сал

пљусне свр. 1. падне (о кишн). — Само
киша што не пљусне; 2. удари,
ошамари. — Пљуснуше два шамара и свć
се умири.

пљćскавица може да га смири.

пљуцка несвр. жељан нечега. — Пљуцка за
пљескање с 1. батињање. — Заслужил је
дебело пљескање; 2. аплауз, а пла
удирање. — Кат се заврши приредба, чу

цигаре.

пљушти несвр. много пада (о киши). —
Цел дâн пљушти киша.

се Голćмо пљескање.

пљесне свр. 1. удари. — Пљесну га преко
уста па га умири, 2. падне. —Тике пљесну

пó прил. 1. после. — Дојди по Велигден; 2.
више (служи за грађење компаратива
придева и прилога па и код именица и

на земљу.
глагола). — Моја поприка помала од)

пљесне се свр. удари се. — Пљесну се по
чело, ал” ми тој не поможе.

твоју. — Он би тел да му се помлого дава.
— Милан је појунак од сви у село. — Марко
пóзна од мен.

пљиска несвр. прска водом. — Коко те не
срмота да га пљискаш?

По предл, за, иза. —

Иде

по њега (за њим

пљискање с прскање водом. — С пљи
скање се свć намокрил.

или иза њега). — Изр.: Слушај старог, ал”

пљисне свр. пљусне, проспе (воду). —
Пљиснул воду на њег, па га свеумокрил.

поáли свр. размази (о детету). — Сами си
поалили дете, па им с5г други крив што

не иди по њег.

неће да и (x) слуша.

пљоска ж пљосната флаша од четврт
или пола литре у којој обично стоји
ракија, плоска. — Стари људи, кот појду
негде, увек си понесу пљбску у џеп.
пљувачка ж зоол. врста муве. — Покри
месо, да га пљувачке не напљују.

поáљак м размаженко. — Поáљак, тражи
биéње.

поáљен, -а, -о онај који је размажен. — По
äљено дете голем ћутек еде.

поáпсени, -е, -а они који су стављени у
затвор, лишени слободе, похапшени. —

пљуне свр. 1. фиг. удари, ошамари. —
Пљуну му два шамара, па се пуши, 2.
изр. Пљуне и замоча (с неким прекине

Све што е мушко, све је поáпсено.
поáпси свр. ciЋави у затвор,
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побољује, а све му угађам.

боде, поханси. — Криве не поапсише,
него праве.

побратим м пријатељ којег је његов
пријатељ изабрао за брата. — Донос ће
у гости да ми дојде побратим.

поара свр. опљачка, упропасти, опусто
ини. — Поapáше га, па главу не мож да
подигне.

побратими се свр. постане пријатељ
један другоме. — Побратимили се још у
војску.

поapчи свр. потроши, распе. — Поар
чише и тој малко што су имали.

-

побагравеје свр. запусти се, постане

побрљави свр. полуди. — Побрљавел, па
јури жену и децу искућу.

прљав, — Побагравел, од грозе да га по
гледаш.

побутује несвр. подгуркује. — Стар човек
за нигде не, сâмо га побутују.
пов5здон прил. преко целог дана. —

пóбашка прил. посебно, одвојено. — По
башка еде.

Пов53дон си нешто ломбти, да не можеш
више да га слушаш.

Побегуља ж девојка која је напустила
кућу (родитеље) и отишла за момком.
— Тај ми побегуља не треба у кућу,
орезилила ме прет свет.

повади свр. извади. — Повадимо компири,
па и (x) дотерамо дом. — Повади сви зуби,
па сЗг нема с коквć да еде.

побелеје свр. оседи. — Од муку побелел.
побеснеје свр. побесни, подивља, разја
pи се, жестоко се наљути, изгуби моћ
расуђивања. — Побеснел, поби децу.

повали (се) свр. похвали (се). — И код не

побие свр. 1. пободе, набије. — На међу

поваља свр. 1. пообара. — Дунулjак ветар и
поваљал сви снопови от крстине; 2.
покотрља мало. — Поваљај буре да се
малко одморим.

побил камен; 2. поубија. — Свć побил,
никог живог не оставил.

треба, они га повале, — Не чека да га
други повали, него се сâм повали.

побие се свр. потуче се. — Деца се побила,
па се помирила.

побије свр. в. побие.
побије се свр. в. побие се.
поблеcáви свр. по наишави, постане
неозбиљан, неурачунљив. — Поблеса
вел, па свашта работи.
пободе се свр. сукобе се (о воловима). —
Бéште, поболи се волови.

поваља се свр. 1. легне се у ред један до
другог. — На рагбжу се деца поваљала
како праци; 2. полегне (о пшеници,
прави). — Пченица се от кишу по
ваљала; 3. поигра се мало превртањем
по трави, слами. — Малко се поваља по
сламу.
поваљан, -а, -о пообаран. — Поваљани
снóпови треба да се здену у крстине.

поболи свр. дем, од боли. —Тбј ће малко да
те поболи, па ће премане.

пóвам прил. на ову страну, наовамо,
ближе. — Пријди малко повам.

поболи се свр. разболи се. — Брзо се
Пóболе и одапе. — Ч5c По чбс па се Побо

поварди свр. припази, причува. — Деда бде
дóм, а ја остадо да повaрдим лојзе.

ли.

поварђује несвр. причувује, припазује. —

побољ, -а, -о бољи (комп. од бољ). —
Велко, побољ муж од мен.

Повaрђује лојзе од лапови.

поварђује се несвр. пази се, чува се. —
Повaрђује се, не еде све.

побољује несвр. често се разбољева, по
времено се разбољева. — Нешто ми дете

поварка свр. в. повaрди.
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мирују, не повишују се.

повата (се) свр. похвата (се). — Повaтамо
врапци у клопку. — Сви су повaтaни у
лажу и отерани у апсу, — Поваташе се у

повćзи се несвр. мало се вози. — Да се
малко повозим, па ћу идем пешке.

брода играју. — Поваташе се у ложу.

повој м врпца којом се повијају деца. — Кот
повати (се) свр. прихвати (се) неког

повијеш дете, завржи га с повој.

посла. — Наша снајка неће ништа да
повати у руке, — Поватил се у неку
работу, па нема код ни да руча.

повојница ж 1. светковина (кућна)
поводом рођења детета. — У недељу
праве повојницу на дете, мора нешто да
му купимо; 2. поклон који се носи
новорођенчету. — На Доцка се родило
дете, па идбмо у град да му купимо
повојницу.

поведе свр. започне да води (о колу). —
Поведи бро, Милутине. — Н-уме да по
веде бро.
поведе се свр, пође за ким, за нечим. —
Повел се по њег, па чудо праи.

пóвр прил. изнад, поврх. — Узимај грбјзе
повр, а не одоздбл.

повесмо с свитак вуне или кудеље спре
ман за предење. — Моја мати зочбс
испреде повесмо. Нема куј да ју нат
преде.

поврастри свр. окреше гране на дрвету.
— За брстину овија брестови мора да
поврастpим.

повечери

м мн. вече уочи славе, вечера

повреви свр. поразговара, поприча. —

уочи славе. — Идем у теткини на пове

Излéго у људи да малко сос њи повре
чери.
ВИМ.

повечерка свр. дем, од повечера. — Деца
слатко повечеркáше и Отоше на спање.

повреди се свр. увреди се. — Голем
господин, повредил се, па с никог не
вреи у малу.

повеша свр. окачи на што нешто. — На
две-три узице повешал све вешаљке.

повређен, -а, -о увређен. — Чича Живко е

повиди свр. обави, приведе крају (по

нешто повређен и затој ни и не добди у
кућу. Куј лига из кућу толко повредил”

слове), завршни (послове), уради. — Кот
повидим све по кућу, ток ћу појдем на
работу.

поврéи свр. в. повреви. — Повреише
малко, па се растаише.

повије се свр. искриви се. — Од тежину се
повреји свр. в. повреви.
повили диреци.
повине се свр. покори се. — Не тел да се
повине, па га добро избили.

поврже свр. извеже, повеже. — Кот по
вржемо снопови, ће седнемо да се малко
одморимо.

повишетак м вишак, повиница, дода
так. — Добили смо повишетак плату.
повиши свр. повиси, на ткачи, повећа. —

поврзан, -а, -о повезан. — Поврзани сно
пови, морж! се дену у крстине.

Не можда живи док малко не повиши

поврља свр. побаца. — Наљутил се, па
пóврља све искућу. — Поврљаше све на

цену.

пут.

пóвишке прил. повише, више. — Сви су
добили помалко, а бн повишке. — По
вишке му давају, да порасте.

поврљи свр. побаци, абортира. — У село

повишује (се) несвр. повећава (се). —
Цене су до јучер биле повишуване, сЗг

поврне свр. 1. узврати, одговори. — Уме

нема зошто да и|x| повишују. — Цене

на сваког да поврне, 2. окрети. — Напи се

се не панти да е нека жена поврљила
дете.
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Böду, па поврну душу, 3. поврати (о
стоци). — Поврнул стоку да не улегне у
туђу детелину.

поганија м особа која чини лоше, злоћа,

поврне се свр. врати се, дође себи. — Падо

поганштина м аугм. од поганија. — От

зао човек. — Бошта му бил поганија, бн
не можда испадне побољ од њег.

па се едва поврну.

поганштину не можеш ништа да
сачуваш.

поврта несвр. 1. узвраћа, одговара. — Ица,
код га питаш, уме и да поврта; 2.
окрепљује. — Поврта душу с ладну воду;
3. враћа (о стоци). — Повртам стоку да
не напраи штету; 4. враћа себи,
оживљује. — Истерали му ваздук, па га
повртају. — Удавил се, па га повртају.

погачка ж дем. од погача, погачица. —
Дочека орача с погачку.

погле имп. погледај. — Погле коквć ми
работи?

погледа свр. 1, уради нешто око стоке
(нахрани, напоји или почисти). — Код
идеш у кошару, погледај бko волови; 2.
дође да види, обиђе. — Сваку недељу

повукује несвр. повлачи, вуче, храмље. —
Пребили му ногу, по код иде бнју пову
кује.

дóјде да ни погледа.

ПОВукује се несвр. 1. снижава се, повлачи
се, пропада (о води). — У бару се вода
повукује. — Повукује ми се вода у бунар,
2. вуче се, задржава се. — Још из оној
време се повукују неке ствари (о зао

поглеђује (се) несвр. погледа (се).
погледа (се) с времена на време,

погледава (се). — Он ју крадом
поглеђује; — Никој не види како се
мóмци и девојке поглеђују и сос бчи
договарају.

сталим стварима).

повуче свр. 1. увуче у себе, удахне (о

погоди свр. 1. открије. — Увек погоди

диму). — Узб цигару, добро повуко и

кокво има за ручак, 2. убије. — У лов сам
погодил два зајца; 3. да тачно решење
или резултат. — Погодил, тачно е; 4.
упадне неочекивано у инто, наиђе
неочекивано у инто. – Иш5л по товнину
и погодил б5ш у рупу, 5. нађе, пронађе. —
Несу погодили пут, па залутали; 6. удари
у циљ, мету, при гађању. — Погодил га у
главу с камен, 7. снађе, задеси. — Наше
село погодила голема несрећа. Пáдла

онесвести се, 2. изр.: Повуче дебљи крај
(лоше прође). — Повуче ногу (кад за
неким почну гости да долазе). — По
вукал на своју грбачу (буде изнгран).
повучи-потегљи узв. повуци-потегни.
погонлáк м пакост. — С погонлак се не
живи.

погађа несвр. 1. открива што. — По
гађамо какво имамо за ручак, 2. нишани,
гађа у мету. — Не промашује, погађа.

градушка и потуцала сво поље; 8. најми,
узме кога да му плати за извршен
посао. — Погодил два надничара да му
помогну у копање момурзу.

погађа се несвр. цењка се, пазари, прави
погодбу, уговоре. — Кот купује, уме да се
погађа. — Погађаше се око волови, ал' се

погоди се свр. 1. договори се, споразуме

не погодиШе.

се. — Погодише се да продаду кућу у
село, 2. догоди се да буде у исто време
(нешто). — Погодило се да тачно дој

погађање с цењкање, погађање, погодба.
—Толко погађање, а от погађање ништа.

пóгазда м већи газда од некога. — Милан

демо на воз.

испаде погазда от сви нас.

поголемеје свр. постане дужи (о дану). —
поган,-а,-о неваљао, лоши (о особи). — Има

Нешто е дЗн поголемел, види се по
слЗнце.

млóго погано детиште.
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поголеми се свр. уздигне се, погорди се,
направи се важан. — Обукал се у ново, па
се поголемили мисли да никој не као бн.

пода предл. под, испод. — Седе пода дрво и
поју.

подâ се свр. попусти. — Нећу се подâм на

пóголемчок, -чка, -чко 1. већи. — Њбн

млади. Још могу да работим.

црепуљан поголемчок од мој, 2. виши,
дужи. — Син ју поголемчок, мож) се

подава свр. издава. — Све подава на децу, за
себништа не бстаи.

жени. — У поголем чок дан се више ура

подава се несвр. попушта. — Остарел, ал”

бČТИ.

се не подава. Работи барабар с млади.

пóгор, -а, -о лошији. — Оној дете погоро от
подавен, -а, -о усмрћен дављењем. — Кад
отвори кôчину, има коквć и да видим:
лисицу и бKoл њу подавене кокошке.

сву децу.

погори свр. мало гори, кратко гори, све
изгори. — Нека ламба погори док вече
рамо. После ће ју угасимо. — Погорéше
сва дрва до Божић и сâг нема с какво да
се греју.

подаве се свр. (мн.) понекад се посвађају,
понекад се потуку. — Подавише се како
кучићи, па се помирише.

подадује (се) свр. отекне, натекне. —

погосподи се свр. постане господин. —

Подадуле ми ноге, не мог се обујем, —

Погосподил се, па никог не види.

Подадул се у образи, као да не спал.
пóгочка прил. повине. — Погочка смо
данас уработили.

пóдалечак, -чка, -чко подалеко, подаље. —
Каменица е подалечко од Врежину.

пограби свр. 1. узме, отме. — Пограби све
што е добро, 2. пожури. — Пограбили па
први пожњели у село. — Пограби, дате не
увати товнина.

пóдалечан, -чна, -чно в. подалечак. — Пре
стигну подалечни, а преси и отидну.

подбере свр. 1. потера. — Подбрали стоку
собајле у шибу, 2. спопадне, заокупи. —
Подбрал башту да му препише имање.

погрвеља се свр. потуче се у игри (с не
ким). — Марко и Љуба се погрвељаше, па
се после измирише.

подбере се свp. скупи се, сабере се. —

погрди свр. мало поскичи (о прасету). —

Подбрали се па сви отишли на свет3ц.

Погрдеше, погрдеше, па се ућуташе.

подбради (се) свр. пoдеси (се), доведе (се)
у ред марама испод браде. — Дојди да те
бáпка подбради, да будеш поубава, —
Подбради се, не си
(С. е.
добро
подбрадила.

погрешује несвр. често греши. — Погре
шује у мерење. — Погрешује у рачун.

погркáви свр. промукне. — Преладил се па
погpкавел. — От појање погpкавел.

подбрађује (се) несвр. подешава (ce),
погромка свр. прилупка (о звечки). — По

доводи (се) у ред марама испод браде. —
Н-уме се под бради, па ју мати
подбрађује; — Пушти девојче да се само
подбрађује. Ако зна да се забрађује, оно
зна и да се подбрађује.

громкај з-громку и детеће се умири.
погули се свр. изгребе се (о кожи). — Куде
се толко погули? — Погули се идејђи
крос трње.
подопиње несвр. подупире. — Деда по
допиње лесу, да ју ветар ноћас не омЗ

-

подбије свp. стави подупирач чему да
буде чврсто, да се боље држи. — Подби
тречицу под остал да се не клати.

КНе.

подбпне свр. подупре. — Немој да забо

подбује (се) свр. подадује (се) у лицу од
спавања или алкохола. — Подбуле му

páите да подбПнете лесу.
— ) 30
-“
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гЗжњак, а ће дава савети на големи.

öчи от спање, — Подбул се као да су га
бсе апале.

подвáти свр. потера, спопадне, виче на
некога, грди некога. — Подватилдецу па
и(х) грди, а он крив.

подвати се свр. почне да гори (о ватри). —

подговара несвр. наговара, наводи на
какву радњу, поступак. — Подговара га
да крадне паре искућу.

подговори свр. наговори, наведе на какву
радњу, поступак. — Подговорили дете
да упали камару.

Подватил се бгањ, почел да гори.
подвешка ж подвезица, врпца од вуне
која се на крају плетења на чарапи
усуче од три ката и служи за омо
тавање чарапе око ноге, да чарапа не
спадне. — Откинуле ми се подвешке на
чеpáпе.

подголеми се свр. в. поголеми се.
подгрејује (се) несвр. подгрева (се). —
Подгрејује пасуљ на кубе; — Док се ми
мезетимо, нек се ручЗк подгрејује.

подгушњак м подваљак. — У њигову ва
милију сви имају подгушњак.

подвије свp. савије. — Подвил ноге, па се
одмара. — Куче подвило реп, уплашило

подебáва несвр. задиркује неког из обе
сти или шале. — Љикша, и он ће поде

сс.

бáва НеКОГ.

пóдводан, -дна, -дно — Њигова њива и
врбак су подводни (стално их плави
вода).

подвбен, -а, -о одвојен, одељен. — По
двбено живе и не мешају се.

подвбено прил. одвојено, посебно, не у

подева несвр. изазива. — Не подевај куче,
ће те изеде.

подеваљка ж изазивачица (женска осо
ба која изазива свађу). — Туј подеваљку
нећу више да видим у кућу. Код она дојде,
одма почиње биéње међу децу.

заједници. — Деле се, оће си живе по
двоено.

подвои (се) свр. одвоји (се), одели (се). —
Чим подвоил синови, у кућу престанула

размирица, — Подвоили се, не живе
више на куп.

подевање с изазивање свађе.
подевач м изазивач (човек који IfЗĆIЗlf{3ći
свађу). — Подевач, едан дâн ће извуче
дебело пцување.
подене свр. изазове, заподене. — Да неси
поденул кучићи, не би те изéли. —

подвојен, -а,-о в. подвоен.
Поденуше причу од рат.
подвојено прил. в. подвоено.

подвоји (се) свр, в. подвои (се).

ПóдЖње свр. пожње мало с оне стране на
коју је полегло жито, да би жетеоцима
било лакше да обаве жетву.

подврже свр. подвеже. — Код ми вадише
крв, подврзаше ми руку с некакво
цревце.

подивља свр. полуди, не може да се
контролише. — Од неслани људи ћу
подивљам.

подврљи свр. подбаци, подметне, по
тури. — Кöла могу да појду ако под)
тöчак подврљимо грање.

подигне свр. 1. премести што на више
место. — Подигомо ствари на таван; 2.
очува. — Подигал децу на ноге; 3.

подврне свр. посуврне, подвије у супро
тном правцу. — Подврнул капу на уши
па му топло. — Подврнул гаће па гази по
Böду.
подгбЖњак м пеј. сићушна особа. — Под
- 231 -

изгради, сагради. — Подигомо нову ку
ћу; 4. повећа, повиси (о цени). — Подигли
цену на компири, 5, узме (о новцу). —
Идем у пошту да подигнем паре на
Књижицу.
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Подмеси квасац, да замесим леб.

подигне се свр. прикупи се, прибере сe (о
летини). — Летина се подигла, само

подмешује несвр. припрема (о квасцу). —

наша остала.

Подмешује квасац, ће меси леб.

подиграва несвр. исмејава. — Подиграва и

подмири (се) свр. намири (се), нахрани

стари и млади.

(се), да (се) колико је потребно. —
Миран сам, подмирил сам стоку, —
Време је да се стока подмири.

подиграва се несвр. подсмева се, спрда
се. — Не га срмота, подиграва се со(c)
стари људи.

подмлади се свр. осети се младим, по
стане млад. — Подмладил се, убаво из
гледа.

подида несвр. подједа. — Нćћу да си по
дидам децу, мора дом да си идем.

подпéce (ce) свр. 1. буде неком по вољи. —

подиђе свр. буде ласкав, уђе (под кожу). —

Ако те поднесе, седи, а ако не, иди си, —

Подиђи му поткожу, ће се одобровољи.

Кот су заедно, не мок се поднесу; 2.
истрпи (се). — Ја тој више не могу да
поднесем, — И тој се мора поднесе.

подиза несвр. подиже. — Не подизајтешко,
ће се искилавиш.

подиза се несвр. надиже се. — Подиза се

поднови се свр. 1. купи ново одело, обуче
се у ново. — Подновил се, обукал се у

асвал на друм.

нóво, 2. поново се појави, поврати се,

подилази несвр. умиљава се из користо
љубља. — Подилази му пот кожу.

обнови. — Чир му се па подновил; 3. изр.:
Подновили се (добили дете).

подлати свр. покушава да нешто уради,
подноси несвр. трпи. — Сирома, мора да

каже. — Само подлати а ништа н-уме.

подноси све.

подлизује несвр. преливајући се слива низ
страницу суда. — Пази како сипујеш,

подноси се несвр. слаже се. — Деца се
подносе.

подлизује ти.
подљути се свр. подбуди се (о рани). —
Päна ми се подљутила па ме боли.

пóдношке ж мн. дрвене педале на тка
чком разбоју помоћу којих се покрећу
нити.

подмЗкне свр. подметне. — ПодмЗкни
треску под остал да се не клати.

подојак м јагње које снине туђу мајку. —

подмбкне се свр. фиг. додвори се. — Ако
умеш да се подмбкнеш, добро ће
прóјдеш.

подбјче с дем, и хип. од подојак. — Нембј
да забораиш да туриш подојче под овцу.

подмаже (се) свр. 1. намаже (се) са свих

подбкне свр. подвикне на кога, изгрди. —
Подокни по децу, неће ме слушају.

Имам два подбјка, овца и (x) не одбива.

страна. — Подмажи шарке на врата, —
Скини точкови, треба се кола подмажу,
2. изр.: Подмаже гуску (подмити,
поткупи кога). — Подмаже гушу (добро

подбстри свр. наоштри, подоинтри. — Ел
пóдостpи бритву? Подостри.

подрани свр. 1, урани, порани. — Свако

се наједе), Треба се подмаже (да се

јутро подрани на работу; 2. ухрани. — Да
подраним прасе па ћу га продам.

подмити, поткупи неко).
подмазување с подмазнвање.

подрањен, -а, -о ухрањен. — За свадбу ми

подмаши свр. замахне. — Подмаши с ме
тлу да га ударим, ал” ми бн побеже.

треба едно-два добро подрањена крмка.

подрéва несвр. подригује. — Нека ме го
рушица уватила, па сал подрéвам.

подмеси свр. припреми (о квасцу). —
— ) 32
-
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подрине свр. почисти вилом. – Улегал у
кошару да подрине под волови.
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се, па се не мож) издржи.

подуши (ce) свр. он уши (ce), помирише

подрипкује несвр. подскакује. — Тера

(се). — Подушило ме куче и почело да
мáва с реп, — Кучићи се подушише и

јагањци и подрипкује на едну ногу.

мануше

подришне свр. подскочи. — Игра, игра па
подрипне.

подрипује несвр. поскакује. — Подрипује
да довати црешње.

дарже,

поебе свр. 1. поквари, поломи. — Пбеба ми
мотор, нема с каквć д-и|де)м у град, 2.
нанесе зло. — Ћу га поебем лоше, 3. —
Поебаше си матер (потукоше се).

подроб мјело од исецканих прокуваних
црева с пиринчем и црним луком. — Мој
брат би се у подроб удавил, толко га

поебе се свр. поквари се, поломи се. —
Пóеба ми се пумпа, нема с коквć да
напумпам точак.

вóли.

подрумџија м човек који се на свадби
брине о подруму и пићу. — Не може свак
да буде подрумџија, него човек дома
ћин.

подруска свр. пољуља (на колену, у
крилу). — Навикло унуче да га деда
подруска на колено.

поевтини свр, учини јевтиним. — Кот
поевтини, могу да купујем.
поеде свр. 1. поједе. — Какво му дадеш, бн
поедé; 2. фиг. изнури, сатре ("поједе"
од злобе). — Деца ме живог поéдоше.

поеде се свр. 1. окруни се, истроши се,
изглода се. — Пбеде ми се зуб. — Ако се
осовина не подмазује, брзо ће се поедé;
2. фиг. сатре се ("поједе се" од злобе). —
Поéдо се од) туђе мисли. — Поéдо се од
муку.

подубица ж бот, дупчац Теucrium
chamaedrys L.
подува се свр. поквари се, иструли. — Све
ми се јабуке подувале.
подувати свр. ухвати одоздо, испод чега.
— Ако можеш подувати дрво одоздбл да

пóжега ж бот. врста јесење шљиве, по
жегача. — Сливе пожеге су се затрле у
На Ше ССЛО.

га лЗко дигнемо.

подувати се свр. Љуто се посвађа и

пóжет, -а, -о пожњевен. — Пожете њиве
чекају орање.

доведе до туче. — Подуватишe сe па се и
побише.

пóдугачак, -чка, -чко прилично дуг. —Моé

пожми свр. 1. пожмури, жмури кратко
време. — Нек пожми малко, да види како
се жми; 2. фиг. и пеј. задржи се да коме

пруче подугачко од) твоé.

досади. — Пожма малко, па си отидо.

Видо да ми никој не придава важнос.

подује (се) свр. добије отеклине. — Од
одéње ми подуле ноге, — Ноге ми се
подуше од одење.

подупина ж задњи део панталона (који
покрива задњицу). — Рание су људи
носили чашире з-голему подупину. —
Куче га уватило, па му све ишепило
подупину.

пожње свр. пожање. — Сам пожњел целу
њиву. — Пожели смо на Врбицу, јутре
ћемо у Мостине.

пóжњет, -а, -о в. пожет. — У пожњету
њиву улегоше бвце да пасу траву.

пожутеје свр. пожути, оболи. — Пожутел
коко тиква.

подуспари (се) свр. загреје (се)јако услед
сунчане топлоте. — Подуспарило, па не
мó(ж) се издржи у њиву, — Подуспарило

пóза предл. иза. — Скутал се поза врата.
позабораља (се) несвр. позаборавља
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причал да неке ствари треба да се и
пósaм чувају.

(се). — Позабораљал све што е учил, —
Забораља се, забораља. Ал' да се све
позабораља, тој не могу да сватим.

поšвöни свр. позвони. — Поšвонише мала
позавāди свр. завади једне с другим. — По

sвона, сигурно е неко дете умрело.

завади сви и никој с никог не врéи.
поšивли свр. мало заплаче, поплаче. —

позавија несвр. поплаче. — Дете ће малко

Ништа му нćће буде ако малко поšивли.

да позавија, па ће се умири.
позагазди се свр. побољша свој мате
ријални положај дотле да се већ може
сматрати газдом. — Позагаздил се па

поšида свр. позида. — Поšида малко па се
одмори, нец се замара.

поšипка несвр. поскаче. — Шутну лопту.
Она пésипка, поšипка и бде у бару.

никог не види.

пóзам прил. по земљи. — Ваља се позам.

позапoсира свр. у потпуности све

поšипкување с поскакивање. — Куд игра
брци нема поšипкување него играње.

запостави, занемарн. — Позапoсирал и
póд и децу и никог не види.

поšипкује несвр. поскакује. — Поšипкује

позатира свр. погуби. — Позатирал паре,

поšипне свр. поскочи. — Игра, игра, па

како јаре. — Поšипкује на едну ногу.

па изел дебел ћутек.

поšипне.

пóзват, -а, -о позван. — Позват на свадбу, а

Пóи несвр. напаја, поји. — Пби стоку.

не дош5л.

поизврља свр. поизбаца. — Све старо по
пóздрав м — Понеси овој као поздрав, да се

изврља на ђубре.

види да си бил куд нас (обично то је јаје
или неко воће које се даје некоме као
знак да је био у гостима код неких).

пóиздалек прил. издалека, поиздаље. —
Испитуј га поиздалек, да не осети.

позелени свр. постане зелен. — Позеле

пóилиште с место на коме стока пије
воду. — Тера бвце и кôзе на пéилиште.
Ка(д) це напију воду, па ће и (x) врне да
пасу.

нел од љутину.

позиват, -а, -о позиван. — Позиват от суд
да дојде, а 6н не отиш5л.

пóило с в. поилиште. — Волови знају куде
позимéје свр, дође зима, постане хладно.
— Jóш не позимéло, ал” кот позимéје, тŠк
ће буде чврсто.

је поило, па сами иду.

поиска свр. затражи, потражи. — И кот
сам гладан, мен ме срмота да поискам
леб. — Ће ти да, само поискај.

позлатен, -а, -о позлаћен. — Остал му од)
деду позлатен сат.

познâва (се) несвр. познаје (се). — Куче те

поискака свр. изађе једно за другим. —
Откуде ли поискакаше ов6лко бробињ

познава, неће те изеде, само те њуши, —
Познâва се кој ложе.

ци, да ми е да знам?

поита свр. пожури. — Поитај ако мислиш
позобе свр. поједе зрнасте плодове, по
једе зрно по зрно. — Слатко позобадва
три грозда у Призетково лојзе.

да стигнеш на време.
појање с певање. — Боље појање неголи
плакање.

поšoвни свр. позвони. — Пбsовни ми уво, па
престану.

појас м 1. повез којим се опасује струк. —
Уватили се за појас да играју; 2. степен
сродства с обзиром на родитеље,

пósaм прил. под земљом. — Деда ни е
— ) 34
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покисне свр. фиг. постане нешто неве

се узну.

сео. — Покиснул коко петЗл на буњи
ШТС.

појата ж колиба у пољу или у шуми где се
чувају овце. — Идем на појату.

пóкладим мн. дан уочи почетка поста
(Божићне, Беле, Петровске и Госпо
јинске покладе).

појаше свр. узјаше. — Појаша коња и бде у
град.

поклапа несвр. 1. ставља поклопац. —

појде свр. пође. — Појдоше сви на работу.

Отклопи грне, и не поклапај га; 2. фиг.
поје несвр. пева. — Поје у сав глас (гласно

говори нешто на заједљив начин. —

пева).
Навикал сваког да поклопи, ал” почели и

показивач м дрвени штапић којим су се

њег да поклапају, па му криво.

у старо време при читању пратиле

поклисар м попов пратилац. — Кот поп
пóјде да свети водицу, по њег појде и
поклисар.

речи и реченице. — Код је мој бошта иш5л
у школу, он је имал показивач за читање.

покани (се) свр. понуди (се) — Кад ти

поклопа свр. фиг. поједе све. — Све што

дóјде човек у кућу, ти га покани ел с
вино, ел с ракију. — Ако ме никој не
покани, ја ћу се сам поканим.

беше изнесено на остал, све поклопáше.

поклопало с поклопац. — За свако грне
има поклопало.

покáпе свр, буде изложен великој хла
дноћи, смрзне се. — Покапамо од зиму
чекајћи га.

поклопи свр. 1. стави поклопац. — По

покапе се свр. смрзне се. — Покапамо се на
студеницу.

— Докле да те поклапа, поклопи и ти њег,

клопи грне, да се не удави нека мушица;
2. фиг. нешто каже на заједљив начин.
па нек се пуши.

покарабаса се свp. споречка се, завади се,
поклопка ж в. поклопало. — Паде ми
поклопка, па се изљуска.

поквари односе. — Покарабасаше се, па
не вреве.

покварен, -a, -o 1. болестан. — Имам по
кварен зуб, па ме боли, 2. морално

поклопче с дем. од поклопка. — Тури

изопачен. — Донбс ти е младиња по

пóкој м — Пиемо за покој душу. — Покој му

поклопче на тасЗк.

кварена. — Има покварено дете.

душа!

поквари свр. 1. нешто оштети, уни
шти. — Покварил ми точак, нема више
да му га давам; 2. доведе у непријатно
стање. — Киша ни поквари весеље; 3.
лоше утиче у моралном смислу. — Мар
ко ми поквари дете, ич ме не слуша.

поквари се свр. 1. оштети се, онеспо
собн се. — Сат ми се покварил, мора га
носим кут сајџију; 2. изопачи се у
моралном смислу. — Мора се поквари
код иде с токво друсто.

покипи несвр. још мало ври, поври. — Нек

покопа свр. сахрани. — Покопа сви у кућу,
па остану сам како дубар,

покори се свр. понизи се, призна некоме
приоритет, своју кривицу. — Бил паме
тан, па се не покорил.
покоси свр. фиг. побије све редом. — Че
кал и (x) да пријду близу и с митрољез
и(х) све покосил.
покошка се свp. споречка се. — Покошка
ли се па не врéве.

пóкрај предл. поред, уз, близу. — Иде

чóрба још малко покипи, па ју измЗкни.

пóкрај реку.
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полак прил. в. полок. – Де, полак, не бкај

покривка ж ћебе или што друго чиме се
човек покрива кад легне да спава. —

одма по дете, с окáње се ништа не
постиза.

Лети спим бес покривку.

пóлани прил. претпрошле године. — Још

покрка свр. фиг. поједе. — Покркаше туђу

пóлани смо тели да га женимо, ал' бн

муку.

неће док не ислужи војску.

покров5ц м покривач за коња и говеда
пóла ноћ ж поноћ. — Он ће доћи бко пола

од козје длаке.

нóћи (нар. песма).

покрпи се свр, обезбеди се. — Несу више
поледица ж танки слој леда настао
смрзавањем воде. — Не води волови по

сирома, покрпили се.
покрстица ж везени мотив у виду крс
тића. — Везем "куварицу“ на покр

поледицу.

делу
главе одојчета. — Пази коко скидаш

полéп м масна наслага на космaтом

стицу.

покрцка свр. фиг. поједе све. — Све што
имал, све покрцкал.

полепна дете.

полéпи се свр. избију пеге на лицу жене
услед трудноће. — Кот сам била тешка с

покрши (ce) свр. 1. поломи (се). — Куј ми
пóкрши тарабе? — Кот су кола прето

Влајка, несâм се била полепила.

варена, мора се покрше; 2. падне и
тешко (се) повреди. — Паде и покрши
ногу; — Све се покршил, падал од ора.

полиба свр. покуса, покуса на брзину
неку течну храну. — Полиба млекцé у
слас, па прејде и на чорбицу.

покуди свр, да неповољну оцену о некоме
или нечему. — Покудили га на сва места и
такој остал неожењет.

полилеј м велики свећњак који виси са
плафона у цркви. — Коко ли запалише
онóлке свеће на полилеј?

покута свр. посакрива. — Све покутал,
полипче свр. липине једно за другим. —

ништа не мог да најдем.

Стöка ће за воду да полипче.

покућнина ж покућство. — Отпокућни
ну немају ништа, само остал, бдар и две

полита несвр. полеће, насрће. — Полита да
се биe.

столице.

политање с полетање.

пологŠчке прил. дем. од полак, без журбе,
полако, лагано. — Навикал да иде поло

поличка ж дем. од полица, поличица. —

гšчке. — Работи си пологšчке и пре сви
уработи.

Застручићи су на онуј поличку поза
врата.

полбк прил. 1. без журбе, полако, лагано.
Иде полак, бош га брига што га ми

полноћ м поноћ. — Дојде у полноћ и
изразбуди сву децу.

-

чекамо; 2. тихо. — Врејте полак да ми не
разбудите дете.
пóла ж ширина поњаве, ћилима у сл. —
Сашила сам две черге, едну од) две поле,

полови свр. похвата (о мачки). — Онај
ловЏика полови сви мишеви у амбар.
полбви несвр. дели на половину. — Куј ће
полови прасе, ти ел ја?

а другу од) три поле; 2. половина. —
половин прил. пола, половина. — Да де
лимо брацки: половин теб, половин мен.

Пóеде пола црепуљан и па му малко.
полага несвр. куса истом кашиком наи
зменично са другим. — Немамо више
ложице, Марко и Јован ће полагају.

половинка прил, дем. од половин. — По
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особа средњих година. — Треба да му
најдемо едну половњачу, па да се смири.

пóљски, -а, -о који расте у пољу, који се
налази у пољу и сл. — Пољско цвеће. —
Идемо по пољски пут. — Пољске работе.

полог м јаје које се стално налази у
гнезду. — Неће кокошка бес полог да
снесе јајце.

пољуби свр. изр.: Пољуби врата (не нађе
никог). — Пољуби попа у руку (умре).

помЗкне (се) свр. помакне (се), помери
полбка ж боца, пљоска од пола оке (за
ракију). — Ко (д) деда појде на орање, у
торбу, уз леб и сос леб, тури и полбку с
ракију.

(се). — Едва помокну врећу. — Тешко ће
тöј да помЗкнеш сам, — ПомЗкни се
пöнатам.

помЗсти свр. обоји све редом. — Све што
полбка свр. фиг. и пеј. испије, попије (о

сам имала све сам помастила.

алкохолу). — Кода ли полокаше онолко

помоциња (се) несвр. помера (се),

ВИНći?

помиче (се). — Едва помацињам ноге, не
мóк ти дојдем на светац; — Помоциња се
да напраи место.

полокар м онај који воли да пије
бесплатно, на туђ рачун, не стидећи
се. — Не га срмота, газдин син, па поло
кар.

помага несвр. помаже. — Помага си на
децу.

полокарка ж она која воли да пије
бесплатно, на туђ рачун, не стидећи
се. — Несам чул да е у наше село била
нека жена полокарка.
полбмен, -а, -о поломљен. — Дадо му целу
крóшњу, а он ми ју врта поломену.

помага се несвр. 1. помаже се. — У све се

помагају; 2. служи се помоћним сред
ством (штаком, штапом). — Код иде,
помага се с кукаљу.
помагаљка ж мотка, кратка мотка,
тојага. — Код узнем овуј помагаљку, ћу

полоче с дем. и хип. од полока. — Пред

ти покажем.

ручак испише полоче с ракију.
полоче свр. фиг. и пеј. в. полока. — Све
што му даш, све ће да полоче.

полутина ж половина. — Преполови ве
пра на две полутине и продаде и (x) на
Марка и на Стеву.
пољак м чувар поља. — Царев Андреја бил
најбољ пољак у село.
пољачина ж плата чувару поља (нај

помазни свр. поглади, помилује. — Деда е
волелда ни помазни по косу и образи.
помалечак, -чка, -чко омален, омањи. —
Сва су ју деца помалечка од моју.
помалко прил. у малој количини. — Море,
видел сам и Младена како си помалко
гуцка.
помами свр. позове мамљењем. — Помами
свиње и затвори у кочар.

чешће у натури). — Плати пољачину две
пóмеђу предл. између. — Изби нешто по
међу њи и више не врéве.

банке, не млого.

пóљс с обрађено имање, летина. — Идем
да видим коквć ми е поље. — Почело

помене свp. спомене. — Поменуше Бога па
отöше.

поље да се диза.

пољевица ж место поливено водом,

помери свр. угане. — Померилногу, па едва
иде.

влажно и клизаво. — Деца се мише и

напраише пољевицу у собу. — Нембј да
праиш пољевицу, да те не бием.

померише свр. помирише. — Помериши,
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пометина ж постељица после порода. —
Крава се отелила, доктурју очистил от
пометину.

помочуља ж попишуља, она која мокри

помије ж вода од опраних судова са

понекад. — Гледај коко му помрђују
бркови. — Помрђују му бркови како на

пода се.

помрђује несвр. 1. мрда помало, мрдне

остацима хране, вода измешана ме
кињама. — Сипа на праци малко помије,
нéк лопају.

помилује свр. фиг. удари, истуче. — Буди
миран, да те не помилујем с кукаљу.
помине (се) свр. издржи (се). — И овуј
годин ћу поминем у стари опЗнци, ал”
другу не могу; — Некако ће се помине.

мачку; 2. фиг. избегава (о раду). —
Помрђује од работу.

пóмре свр. поумире. —Ће помру од глад.
помрзне свр. смрзне све редом. — Све ће
ноћáс да помрзне.

помрзне се свр. смрзне се (о човеку). —
Помрзомо се на студеницу.

помињује несвр. проводи живот у ос
кудици. — Помињујем на леб и лук, а за
децу мора да има.

помрси свр. 1. замрси. — Све ми помрси
прéђу; 2. фиг. поквари, побрка,
поремети. — Помрсише си работу, никој
им не крив, 3. изр.: Помрсил му конци

помирење с измирење. — Њино помирење
ме коштало живци.

(учинио зло, осветио се).

помири (се) свр. 1. измири (се), оконча

помук м бот, памук Сossypium Sp. — Ку

неку свађу. — Покушамо да и (x)
помиримо, ал' не могамо: — Помирили
се, не карају се више. — Ај се помиримо,
2. изр.: Помирил се са судбину.

помучан, -чна, -чно који је од памука, па

помица (се) несвр. помера (се), помиче
(се), помало (се) креће. — Едва помица
ноге код иде, као да е сŠпет, — Стои у

понавља свр. не положи, не заврши (о
разреду). — Па понављал, мора га
испишем, да ме више не трбши.

место, не помица се.

пила помук да ткаје пешкири.

мучан. — Носи помучну кошуљу.

помлати свр. побије све једно за другим,

понављач м поновац, онај који понавља
разред. — Нећу се дружим с понављачи.

уништи. — Паде градушка и све по

понављување с понављање (о школи). —

МЛ аТИ.

Нé му сефте да понавља, навикал бн на
понављување.

помодри свр. поплави. — Помодрели му

пöнагоре

образи от студеницу.
помоз-бог поздрав који се при сусрету
изговара.

прил. М{1Л () 811t{{е, Н(18Hifte. —

Појде понагоре, па се врну да узне мати
Ку.

-

помоли се Богу свp. изговори молитву.
— Помбли се Богу код идеш у цркву.

понада се свр. узнада се. — Понадали се да
ће Милева да појде за њиног сина, ал”
Онá Héтела.

помори свр. — Нека бољка помори наше
пöнадоле прил. мало ниже, наниже. — од
нас надоле су Туторови, а понадоле

кокошке.

помота свр. — Помотај ми малко пређу.
помоча се свр. помокри се. — Пушти дете
да се помоча.

помочко м попишанац, онај који мокри

Мóглини.

понаspe свр. навири понекад, погледа
понекад, сврати понекад да види шта
се ради. — Понâspe понекад куд њу, ал”
слабо.

пода се.
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Марко у војску поодил, две бараке гости
имал, 2. проинета. — Пооди малко по
село да видим какво има ново, 3. похода,
мало хода па се одмори. — Побди малко

понајдобор суперл. од добор. — Милан и
Марко су понајдобри од сви њи.

пóпапред прил, мало напред. — Седни
малко понапред, буди близу домаћина.

па седне, побди малко па седне, док не

понатам прил. мало даље. — Седни по

стигне у град.

НаТа М.

побди се несвр. полази се, креће се. — Куд
њи се рано побди на работу, а куд нас не.

понеделник м понедељак. — Ђурђевдон се
пада у понеделник.

поодлЗк м в. поодак. — Одужи се њигов
поодлЗк у војску.

понекипут (али и понеки пут) прил.
понекад. — Дојде понекипут да види ба
шту и матер. — Понеки пут се опиe.

побка несвр. 1. подвикује. — Побкај на де
цу да се умире; 2. зове мало, зове са за
стајкивањем (кога). — Побкај, ће се

пöниско прил. ниже. — Што овеј грање
несу пониско, да се наедем црешње.

osове.

пöновам прил. ближе, мало ближе. —
Приближи се малко поновам, ништа те

пооцвркне свр. поодрасте. — Да дете
малко пооцвркне, бдма ће га женимо.

нечуем.

пóп м 1. свештеник. — Не воли да му поп
улегне у кућу; 2. главни дирек на крову
или у подруму. — За попáтреба подебело
дрво, а не танко; 3. сноп на врху крстине
који својом тежином не дозвољава да
се она поруши. — Крстина ће буде по
чврста ако ју за попа туриш потежак

Поноси свр. носи мало. — Поноси ме малко,
не мог више ни да мрднем.
поњуши свр. мало омирише (о псу, ма
чки... некој другој животињи). — Куче
ме поњуши, па ме остави. — Крава поњу
ши траву и не теде дају пасé.

сноп.

поњушка свр. фиг, нешто потражи, ис

пóпам хип, од поп. — Попа Митаће дојде да
претура (о стварима). — Дојдоше два
ни свети водицу.

Бугарина, поњушкаше по кућу и отоше
си. — Свекар ми поњушка по ковчег да
најде дукати, ал” и (x) не најде.

попагај м зоол. папагај. — Немој да си ко

пóовам прил. ближе, поближе. — Дојди

попагајче с мн. попагајчићи зоол. дем. од

попагај.

пóовам да ти кажем кокво сам видел.

попагај. — Видел сам попагајче у кавез.

поодбK м полазак. — За поодбк да попиемо
неку.

попада несвр. поиспада. — Попадаше му
зуби и сâг нема с какво да еде.

поода (се) свр. поудаје (се). — Синови сам
поженил, а ћерке поодал и сâк сам
миран, — За њег нема девојка, све се

попадија ж попова жена. — Излеже по

поодале.

падија да види куј бka попа.
попадиче с 1. хип. од попадија; 2. попова
кћи. — Загледал се у попадиче, бц се
жени.

поодава (се) свр. поудаје (се). — Поодава
ћерке, сâг још синови да иженим, па да се
смирим, — Све се девојке поодаваше и
Марко остаде нежењет.

попази свр. припази неко време на кога,
на што. — Попази малко дете. — Попази

млеко да не пројде.
поодéње с полазак, полажење. — Не пo
мáга трчање, него на време поодење.

пóпара ж јело које се прави дробљењем
бајатог хлеба у млеко или слану воду. —

побди несвр. 1. полази, креће. — Кад је
— ) 39
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попарен, -а, -о који се опекао на кожи. —

попраи свр. поправи. — Доб5р мајстор, све

Бежи као попарен.

може да попраи.

попраи се свр. 1. исправи грешку, про

попари свр. 1. врелом водом накваси
одећу ради уништења бува и друге

пуст. — Попраил се, размисли код)
треба нешто да рекне; 2. постане бољи,

гамади или да би се одећа лакше о

прала; 2. врелом водом накваси заклану
свињу (прасе) да би је очистио од

ослободивши

се

каквих мана

или

длаке; 3. увече топлом водом накваси

личина оног човека; 3. фиг. удебља се. —

на комаде исечени свеж купус да би се
за сутра укиселио. — Не мог да едем жив
копус па га попари; 4. изгори, уништи
(ослани). — Паде слана и попари по

Попраил се, не мож га познаш, 4.
побољша се (о времену). — Чекамо да се
попраи време па да излегнемо да орéмо
за момурзу.

порока. — Толко се попраил па више не

Ље.

попари се свр. 1, озледи се врелом водом.
— Попари се с кипелу воду; 2. ожари се. —
Идо по коприве па се попари; 3. опече се.
— Попари се на жар.

попарбтина ж опекотина, озледа, рана
начињена врелом водом. — Изврну се
казан с кипéлу Џибру па му напраи
попаротине по ноге.

попâсе свp. све испасе. — Њигóве ми овце
попасоше сву детелину.

попраља несвр. поправља. — Деда по
праља кола.
попраља се несвр. 1. не чини грешке,
пропусте. — Попраља се, не више као
што е бил, 2. опоравља се од болести. —
Попраља се, може сâм д-иде; 3.
побољшава се (о времену). — Попраља
се време, мо(ж) се живи.
попраљан,-а,-о поправљан. — Попраљана
кола иду као нова.

попраљен,-а,-о поправљен. — Попраљена
сингерица ради као да е нова.

попасе несвр. мало пасе. — Пушти волови
да малко попасу.

пóпре прил. нешто пре, мало раније. —

попéнда свр. заг. Пратила ме мати да ми
даш шéндало-пéндало, да пошéндам, да
попéндам, па ћу ти га врнем (сито).
попетина м 1. аугм. од поп, 2. пеј. онај
који је зарастао у косу и браду, који се

Ако мислите да ми помогнете, дČјдите
пóпре.

Попржи свр. испржи. — За ручак ће по
пржимо по едно јајце.

поприка ж бот. паприка Сарsiсum annuum
L. — За ручак имамо пуњене поприке.

запустио.

попић м зоол. попац Gryllidae.
попишмани се свр. одустане од нечега. —

поприковина ж стабљике паприке с
којих је обран плод. — Обрали поприку,
остала само поприковина.

Попишманил се, неће да купи од мен.

поприлегне свр. повремено, покаткад
пóшка ж собна сандала. — Купили попке за
легне. — Воли после ручак да поприлегне
и да оципи неку партију.

бабу.

касније, „Мt{ffi (). касније.
Пóпосле дојдоше и кумови, несу могли
пóпре.

пóпосле прил.

--

поприсирома непр. прид. комп. од
присирома. — Влајко беше поприсиро
ма, али тер по тер и он бцвркну.

поправен,-а,-о поправљен. — Сви пенџери
попристегне се свр. обуче се боље,
пристојније. — Да се малко попристе
гнем па да појдем на свадбу, не иде да

и врата су поправени.

попраеп,-а,-о в. поправен.

— ) 40
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попуча. — Од попучке ми бошта напраил
сандале.

попритесан, -сна, -сно нешто теснији,
нешто ужи. — Кожу ми дојде нешто
попритесан.

Попушта несвр. 1. проширује. — Тесне му
гáће па и (x) попушта; 2. помало
захтева, не захтева много. — Не тражи
млóго од њег, попушта му, 3. слаби,
ослабљује, губи. — Почело да му

поприча (се) свр. 1. поразговара (се). —
Стареји воле да си малко попричају, —
Сретоше се па се слатко попричаше, 2.
до говори (се). — Деда и башта
попричаше коквć ће јутре да работе; —
Мужи се попричаше коквć ће јутре да
работе.

попушта пантење.

попушти свр. 1. прошири, повећа нешто
што је било тесно. — Испод мишке му

малко попушти, 2. ослаби. — Ич нема
снагу, млого попуштил, 3. фиг.
одустане од нечега или пристане на

попричица ж дем. од поприка, па
причица. — Да ми е сâг една попричица
да се олsутим.
попрска свр. 1. падне мало (о киши),
овлаш. — Попрска малко и ману. —
Попрскај бетон да не испуца; 2. попуца.
— Од ладноћу попрскаше жице на
бандере. — Попрскаше ми ббручи на
чеб5p.; 3. накваси двориште да би га
почистио. — Попрскај обор да не дизаш
прашину код га метеш.

нешто мање. — Ће се погодимо ако и он

малко попушти; 4. (кога, и то)
напусти, остави. — Попушти ме болеж
у крстетину, мора се пазим од) тешку
работу.
попче с 1. хип. од поп, 2. Попов син. — С
попа иде и попчé.

пóроночко прил. раније ујутру. — Јутрећу
пóроночко да се дигнем, има д-идем у
град и да се врнем.

попрскује несвр. ромиња (о книни). —
поработи несвр. ради мало, ради помало.

Улазите у кућу, почела киша да попр

— Да си поработим још малко док се

скује.

види.

попуни свр. допуни. — Попуни пресек.

попуни се свр. 1. допуни се. — Ако се

поравња свр. 1, учини што равним,
поравна. — Дојде ваљак и поравња пут,2.

пресек попунил, попуњујте га још, 2.
фиг. постане пунији, дебљи. — Беше

доведе нешто у ред, изједначи. — По
равњал синови па е сŠг миран.

мршав, сЗк се попунил.

поравња се свp. споразуме се, сложи се. —
попуца свр. испуца. — На нову кућу ми
попуцали siИдови. — Руке ми попуцале од
лáдну воду.

Поравњаше се у суд.

поразбива (се) свр. разбије (се) све
редом, изразбија (се). — Наљути се и
пóразбива сви пенџери, — Поразбиваше
ми се тестије, мора да купим нове.

попуча ж (обично у множини) нанула. —
Мој бошта уме да праи убаве попуче и
попучке.

попуче с мн. попучићи дем, од попуча. —

поразбољева се свр. разболи се један за
другим, сви редом. — Сви леже, сви се

Код узнем овој попуче, ћу ти разбием
главу.

попучица

поразбољевали.

пораздава свр. разда редом све једно по
ж алатка за кочење кола. —

Тури попучицу на точак, сЗ(r) ће идемо
низбрд.

једно. — Све пораздавал, ништа за себне
оставил.

порани свр. нахрани. — Порани дете па га

попучка ж (обично у множини), дем. од
— ) 41
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Убаво си поручка млекце и лебац, па
излеже напоље да се игра.

пбрано прил. раније, нешто раније. —
Јутре ћемо порано да појдемо, да пред
слЗнце будемо на њиву.

пČс м пост. — За сирома увек пос.

порасте свр. фиг. почне да се уздиже. —
Изр.: Порасла му нумера.

пóсал м посао, рад (о фабрици). — Мој

порба (се) свр. похаба (се) (о обући). —

пóсан, -сна, -сно 1. који се односи на пост.

Трклет, све што обује све порба, — Не
доб5рђöн на ципиле, па се брзо порба

— Долазе посни дни, 2. који не садржи
ништа од животињског порекла. —
Досади ми посна рана; 3. (у именичкој
служби) оно што служи за пост. —

Дóцко се одмара од посаЛ.

Ле.

порбан, -а, -о похабан (о обући). —

Имамо и блажно и посно.

Порбане ми и сандале, и попке, и ци
пиле, па мора д-идем ббс.

пóсан светšц м мн. посни свеци слава у
пóрежџија м порезник. — ДошЗл поре

дане поста. — У Каменицу е Свети
Ђорђе увек посан светац, а у Бреницу

жџија да му попише имовину.

нé; зависи од) дон у кои се падне.

порезили се свр. обрука се. — Порезили се
куд људи.

посвади (се) свр. посвађа (се). — Тај блош

пöрезЏија м в. порежuија

ми не треба у кућу, посвади ми сина и
ћерку, — Посвадише се за нешто, па се

пóретко прил. ређе, доста ретко.

и побише.

Милан поретко добди куд нас.
посвири свр. посвира мало. — Кот посви
pим, локне ми на душу.

порине свр. очисти лопатом (о снегу).
Едва порину снег, млого нападал.

пóсебито прил. одвојено. — Посебито
живе, ко Еврéи.

порица несвр. пориче, не признаје.
Порица, ништа не признава.

поседЗкм 1. иметак. — Овај поседок ми е
порове свр. мало заплаче, поплаче. —

остал од бошту; 2. задржавање у
гостима (обично неколико дана). —
Отишла куд матер на поседок.

Пóрова малко, па се умири.

пóродм ближи сродник. — Брат ми е пород
от шуру. — Они су пород од вас.
породиљка ж породиља. — Мужи, изле
гните напоље да породиљка роди дете.

поседи несвр. дуже седи. — Дојди куд мен
да малко поседиш (буде неколико
дана).

која су рођена убрзо једно за другим (са

посéре свр. пеј. роди. — Посрала сам га, а
öн ме ич не поштуe.

размаком од непуне године).

посерка ж пролив. — Уватила га посерка.

порођена деца деца истих родитеља

порођенче с дете истих родитеља ро
ђено убрзо од непуне године од рођења

посéрком 1. дете које врши нужду у гаће,
2. фиг. слабић, кукавица. — Посéрко,

претходног детета. — Тика и Влајко
су порођенчићи.

ништа не мож да ти помогне.

посеруља ж она која се усрала, она која
порубен, -а, -о опшивен, порубљен. —
Нóси порубену крпу.

то чешће чини.

посипе (се) свр. полије (се), поспе (се). —
поруча свр. све поједе. — Пбруча све ис
тањир, сипи му још малко.

поручка свр. све поједе (о детету). —
— ) 42

Посипи цвеће. — Посипи га с чашу по
главу; — Овој цвеће треба се посипе. —
Посипи се сос лонче.
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посипување с поливање, заливање. —
Мáни посипување, ће падне киша.

посипује (се) несвр. полива (се), залива
(се). — Посипује цвеће и код) треба и код
не треба, — Цвеће усонуло, не се по
сипувало.
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посмишка се свр. помало се осмехује,
посмехује се. — Сал се посмишка код
врéи.
пóсна земља ж неплодно земљиште.

пóсно поим. прид. посно јело. — У пости се
eдe пoсно, а не блажно.

посира (се) несвр. не придаје (се)
важност (коме, чему), ниподаштава
(се). — Посира сви по кућу. — Посира
све што е добро, — Посира се на моју
муку. — Посира се на моé добро.

пóсо с в. посал. — Врну се од посо.

поспечали свр. заради мало. — Čдо у свет
да поспечалим неку пару.

поспи свр. постава, одспава мало. — Воли
посиска свр. мало сиса. — Не музи млого
краву, остави да и теле малко посиска.
поситнице ж мн. (jд. поситница) ситне
потребе, ситнице. — Код мати иде на
пијац, она си купи и неке поситнице.

да си ујутру више поспи.
поспор м запуштено земљиште. —Треба
едан дан онај мој поспор у Кисељку да
поорем.

поспреми свр. уреди, површи послове,
поскубе свр. почупа. — Ноћас ми поскубли

обави све послове. — Не мок се одморим
док не поспремим све по кућу.

лук.

поскупује несвр. поскупљује. — Све по

посработи се свр. заврше се послови,

скупује, коко ли ће се издржи.

углавном се заврше послови. — Кот се
пóље малко посрабóти, ће дојдемо куд
вас у гости.

поскута свр. посакрива. — Има адет да све
поскута.

пóсла ж посао. — Мора д-им у град, имам

посредин по средини. — Иш5л посредин
лојзе.

неку послу у суд.

послужовник м послужавник. — Оће све
на послужбвник (каже се ономе ко
много извољева).

посpчено прил. брже. — Ел можеш ти
малко посpчено да бдиш?

постоциња несвр. 1. подстиче да гори (о
ватри). — Постоциња бгањ да гори; 2.
фиг. наговара. — Постоциња дете да ло

послуша се свр. — Оболести се, па не мок
се послушам.

Же.

посмéва се несвр. подсмева се, подсмехује
се. — Сваком се посмева, не зна да ће и

њему да се посмевају код остари.

постав м платно од памука или конопље
ткано на домаћем разбоју. — Пртен
постав за стари људи, а помучан за по

посмете свр. омете (кога) у послу. — По
смéтоше ме, па ништа не напраи.
посмете се свр. омете себе (у послу),

збуни се. — Посмéто се па не мога ни "а”

Млади.

пóстава ж велико дрвено корито које
запрема око сто литара. — Турише
вепра у поставу да га шуре.

да кажем.

посмеши свр. обрука (кога). — Моја су

поставен, -а, -о постављен. — Поставен
астал, мć (ж) се еде.

деца добра, неће ме посмéше.
постад м место одакле се започиње же
посмеши се свр. обрука се. — Посмеши се
куд гости, не има кокво да им изнесем за
мезć.

тва или копање на њиви.

постаен,-а,-о в. поставен.
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помогнемо. — Њива му е потокша, уз њу
мбра д-иде и ливада.

постајен,-а,-о в. поставен.
постаља (се) несвр. поставља (се).
Постаљају дирек у подрум, — Гледал сам
коко се постаљају маије на кућу.

постаљање с постављање. — Идем на по
стаљање плочу.

пóтонко прил. танко, тање. — Мара по
тонко преде.
пóтакши, -кша, -кшо в. потокини.
потам прил. мало даље, подаље. — Потам

постаљење с постављење. — Мој син
добил постаљење за учитеља у Гојма
новац, у Сврлишко.

од мен.

потапка свр. 1. потапина. — Потапка ме по
рамо; 2. мало ногама поравна земљу. —
Сос ноге потапка земљу па си бде; 3.
погази земљу приликом сађења са
дница воћака. — Кот садиш вилдан, окол
њег добро потапкај зćмљу.

постат минирина на њиви коју у један мах
захвате копачи или жетеоци.

постегне свр. оправи, окрпи (кућу или
неку другу ствар). — Још кућу да си
постегнем па да ме Бог види.

постење с уздржавање од масне хране из
религиозних побуда. — Да е постење
добро и попови би постили.
постим мн. Пост, дани поста. — На пости
се не блажи.

потегљи свр. 1. мало повуче. — Потегљи
ше га за уво и он се умири, 2. фиг. мало

сpкне, мало попије. — Ајде, потегљи
малко из влашу, ништа ти неће буде.
потекло с порекло, породична лоза. —
Знајм) му ја потекло. — Лоше му е поте
кло, не узимај га за мужа.

постиза несвр. постиже. — Како ли
постиза да све тој уработи.

потера свр. 1. потече (о ракији). — Ложи

постиљак м пелена. — Куј кокво работи ја

казан док не потера ракију; 2. замоли. —
Потерај га да ти помогне; 3. — Потерал
му сушину (примора да призна, да

само перéм постиљци.
пострви свр. проспе успут, погуби успут.
— Половин га пострви док) га донесе.

ради).

пóтес м шири захват поља у једном а

ме с машину убаво постриже; — Идем да
се постpижем куд берберина.

тару, једна географска целина. — Сваки
комбај има свој потес, не сме да прејде у
други потес.

постpизина ж вуна која се добије

пóтијо прил. тише. — Потијо говори (нар.

постpиже (се) свр. подшиша (се). — Деда

стрижењем оваца око репа и задњих
ногу. — Не ми продал вуну него по
стризину, мора да ју врнем и да си
узнем паре.

песма).

Потика свр. 1. изгуби, погуби. — И донос
потикал две овце; 2. истреби, уништи.
— Решили смо да овуј годин потикамо
стöку, нема куј више да ју чува.

посуне свр, да понекад. — Нећу да кривим
уста, коткад ми посуне понешто.

потика се свр. 1. изгуби се. — До сâг беше

потšвни свр. потамни. — Потавнéл како

туј, куде ли се потика?;2. умре. — Онокав
човек се потика.

земља.

пóтовшин прил. по мраку. — Не га страд

потишти се свр. мало се охлади. — Нек се
лéбмалко потишти, па ће ручамо.

иде потовнин.

пóтокши, -кша, -кшо слабији, мање

пóтка ж нит која се провлачи кроз зев

плодан. — Марко е потокши, мора му

основе при ткању. — Кот се ткаје, потка
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било, и он почел да ме поткрађује.

поткајли свр. подупре (о колима). —

потопен, -а, -о потопљен. — Узни онéј

Поткајли кôла да се волови одмбре.

потопене гаће па их) опери.

поткастри свр. поткреше, мало исече

потопи свр. 1. поједе неко јело умачући

гране да не штрче. — Поткастри сво
бресје у обор, а брстину дај на козе.
поткачи свр. 1. дирне, задене, изазове. —

хлеб у њега. — Потопи све истигањ, 2.
стави конопље у воду да у њој извесно
времестоје како би се влакно од ста
бљике могло да одвоји. — Потопимо ко
нóпље у Нишаву чЗк код Брзи Брод, 3.
сипа воду у чабар, кацу (расушену) да
касније не би испуштали воду. — Донšc
ћу да потопим и чебар и кацу, млого се
расушили.

Ако га поткачиш, од њег не можеш

после да се отресеш, 2. удари. — Пот
качил га с песницу, па му истресал сви

зуби; 3. закачи колима. — Малко га кола
поткачише и он одлете у јеругу, 4.
подстакне, подстрекне. — Поткачи га
малко и ће почне да ти прича како

потпéти (се) свр. у ходу петом (се) пре

навиен, 5. помогне неком да се попне. —

клопи задњи део опанка. — Обул ми
оп5нци па ми и(х) потпетил, — Потпе
тише ми се оп5нци, мора да и (x)

Поткачи га да се укачи на ора.
поткачи се свр. попне се мало, попне се на

испраљам.

нешто што није много високо. —

Пóткачи се деда на столичку да довати
шушеничку.

пóтКВаса ж квасац, маја.

потпећен опонок м опанак чији је задњи
део у ходу преклопљен петом. — Немој
да носиш потпећен опанак, собуј се па га
исправи.

поткисели (се) свр. 1. стави (се) маја у
млеко. — Поткисели млеко за децу, —
Млеко се још не поткиселило, треба да
причекамо да се поткисели; 2. стави (се)
нешто у воду да постоји да би се
лакше опрало, очистило. — Поткисели
дéдине чашире у млаку воду; — Тури
дéдине чашире у воду да се поткиселе.

потпече се свр. одозго испече. — Тури

поткисељено млеко с млеко у које је
стављена маја.

потпирач м подупирач. —Тури потпирач

потков м потковица. — Код волови имају
пóтков, боље вучу.

потписат, -а, -о потписан. — Овóј ти ниe
потписато, а мора да буде потписато.

поткове свр. 1. поткује. — Отерал волови
да и (x) албатин поткове; 2. изр.: Поткове

пóтплата ж залепљена гума на опанку

оп5нци (приреди нешто, зло некоме).
поткожуши се свр. подигне се кора с

потплати свр. 1. поткупи (некога) да
уради нешто лоше. — Потплатили га да

тепцику да се малко потпечé.

потпира несвр. подупире. — Потпира
врата да се не отварају и не затварају.

потпира се несвр. поштапа се. — Дојде
време да се и ја потпирам стојагу.
с овуј страну, видиш да се наквесило.

одоздо.

му запали кошару и плевњу; 2. стави

нечега. — Дувари у собу се поткожушили

поставу на капут (о кројачу); 3. ојача
опанак одоздо лепљењем гуме. — Немам

на више мćcта.

поткопување с поткопавање.

ни лепак ни такву гуму да си потплатим

поткопује несвр. поткопава. — Почела

сандале.

вода да поткопyje sид.

потпре (се) свр. подупре (се). — Потпри
лесу; — Ов5jsид се треба потпре. — И кола

поткрађује несвр. поткрада. — Срам га
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потури свр. подметне. — Потури камен

се треба потпру.

под) точак. — Потурише му нćшто, па га
откараше у апсу.

потреви свр. 1. погоди. — Потреви га у
главу; 2. — Не мож им човек потреви у
чутуру (угоди, докаже).

потури се свр. подметне се, наметне се. —
Пóтури се куде му нć место.

потреви се свр. задеси се, буде присутан

потуца свр. 1. мрви туцањем (о паприци).

у одређено време. — Потреви се некако
да и он буде туј, па може и да сведочи.

— Потуца сву поприку, немам ни едбн
венац, 2. поубија, побије, уништи (о
граду). — Потуца све в5шке и бује на
дете. — Паде градушка, па потуца све
живо у поље.

потриса (се) несвр. потреса (се),
узбуђује (се). — Нећу да и (x) потрисам, —
Нећу се за ситницу потрисам.

потрља (се) свр. измасира (се). — Потрљај
малко рамо с комову ракију, па ће ти
пројде; — Л5кну ми кoт се потрља с
кóмову ракију.

поћути свр. причека, почека. — Нека тесто
малко поћути, па ће га размешуемо. —
Тел би одма, нека малко поћути.

потропа свр. полупа, покуца. — Потропа

поубави свр. пролепша се. — Њбјна деца су
порасла и поубавела.

на врата, ал' се никој не бsва.

поугари свр. пооре њиву после жетве. —
Пóсле жетву бдма поугари.

потрпа свр. све стави, стрпа. — Све
потрпал у кола па отиш5л дом.

пóуме свр. зна боље, уме боље. — Пбуме да

потрпи свр. мало трпи, истрпи. — По

помузе овце. — Пбуме да чита.

трпи малко, ће ти пројде болеж.

пофали (се) свр. похвали (се). — Само ме

потсирено млеко с млеко у које је ста

грди, никад ме не пофали: — Деца воле
да се пофале.

вљено сириште, маја.

потсири (се) свр. стави (се) сириште,
поцевчи свр. фиг. и пеј. попије, испије (о

маја у млеко. — Донбс ће потсиримо сво
млеко кое смо помузли, — Ка{д) це млеко
потсири, треба с чисто да се прекрије.

алкохолу). — Кот поцевчи пун балон?— С
полокари поцевчи сво вино, па сšг нема с
коквć да се обесрами.

потсмишка се несвр. подсмехује се. —
Изр.: Потсмишка се под брк.
потстакне свр. подстакне (о ватри). —
Потстакни огањ да се не угаси.

поцењáва несвр. потцењује. — Не ваља му
што поцењава и куга треба и куга не
треба.
поцепен, -а, -о Поцепан. — На њег остала

ПОтстоциња несвр. подстиче (о ватри). —
Никој други не потстоциња огањ него
деда, као да е бн само у кућу.

само кошуља, и она поцепена.

поцепи (се) свр. поцепа (се), издере (се). —
Поцепи си оп5нци идејђи по путиње, —
Све се поцепи провукувајћи се крос
трње.

потстица несвр. в. потстациња.

потстриже свр. в. постриже.
потуме прил. по сећању, напамет. — Нај
дó га потумé. — Идем потумé.
потура несвр. подмеће. — Пази коко по
тураш камен под) точак.

пóцета ж посета. — Микан лежи у бол
ницу, па му идем у поцету.

поцети свр. 1. подсети. — Поцети га,
забраил кокво смо се договорили; 2.
посети. — Пошли смо да поцетимо рôд.

потура се несвр. подмеће се, намеће се. —
Потура се и куде треба и куде не треба.

поцрца свр. поцрка. — За едан дан му
— ) 46
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нема поверења, лони човек, ситан

безвредан човек. — Едва га преокрену да
не буде пошушњар.

почепи свр. 1. поломи, покида. — Нека
дечија ми почепила чепке на вилдани; 2.
размаже (о детету). — Почепили дете,
па не мож га уџувапе; 3. искриви, не
крши. — Почепило га нешто у ногу.
Почепи се свр. размази се, изопачи се. —
Почепило им се дете, па никог не слуша.
— Почепили се људи, несу више као што
су били.

пра несвр. покушава да лети лепршајући
крилима, прла (о птици). — Погле оној

тиче: не можда полети, него само пра.
прав, -a, -o 1. раван, несавијен. – Köла не
друскају по прав пут, 2. који нема
кривице. — Прав, а лежи у апсу. — На
правог се расипаше крушке (настрада
онај који није крив); 3. који одговара
жељама. — Излéгните на прави пут. —
Славко е права прилика за нашу Лé

почеша свр. фиг. измлати. — Тражи да га
почешам по грбину.
почеша се свр. — Ће се почеша куде га не
сврби (лоцне прође).

Цу.

правдина ж правда. — Ће излегне прав
дина на видело.

поџавеља се свр. посвађа се, потуче се. —
Скараше се, па се и поџавељаше.

праведан, -дна, -дно правичан. — Буди
праведан, немој да закерујеш.

поџелескује свр. посаветује. — Газда Вел
ко, поџелескуј твоéга сина, нешто ми
рекал што не иде у људи.

праведно прил. с правом, по правди. – Тој
праведно треба да се реши. — Праведно
се поделише.

пошашави свр. поблесави. — Пошашавел
од биéње. — Пошашавел од неслани

људи.

пошандрца свр. фиг. и пеј. поблесави. —

правен, -а, -о изр.: Правен у матевачку
черапу (каже се приглупој особи).
правéње с прављење, израда (нечега). —

Пошандрцал па чудо прави по кућу.

Правéње куће по бели свет му однело
здравље и донело бољке.

пошéнда свр. в. потенда.
пошљбка свр. пеј. попије (о алкохолу). —
Онај пијаница сас црево пошљока сву
ракију из буре.

прави несвр. прави, изграђује. — Цел дан
нешто прави, бар да има неки корис од)
тöј.

поштипе свр. откине листове при дну
биљке (о луку, кукурузу). — Идем зачасу

прави се несвр. изр.: Прави се важан
(уздиже се). — Прави се луд (не обраћа
пажњу на прекоре и грдње). — Прави се
Тöша (бајаги ништа не зна). — Прави се
шалоб5 (будаласт, скренуо). — Прави се
шáтра (будаласт).

лóјзе да поштипéм лук. — Поштипи

струк, па га загрни.
пóшто узв. — Пошто ти е овој (о пред
мету). — Пошто су ти (о воћу).

право прил. — Кажи право. — Ако кажеш
пóшто-зашто прил. будзашто. — Про

право, неће те осуде.

дадоше све пошто-зашто.

прав-правцат, права-правцата, право
поштување с поштовање. — Голćмо
поштување, час и радос код ни дојду

правцато сасвим прав. — Деда ми рек6л
да сечем само праве-правцате ши
бљинке, нешто му требају.

гóсти у кућу.

пошушњар м пеј. замлата, простак,
последњи човек у селу, човек у кога се

прав-правцит, права-правцита, право
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Адвокати су алавужде, ал' судија мора
да буде прав-правцит, ел бн суди.

едног вепра и две прасуље.

прати свр. пошаље. — Пратили пакет на

правцат, -а, -о прав. – Иди по овуј прав

војника.

цату врвинку, па ће излегнеш на пут.

праћа несвр. шаље. — Праћам им паре на

правцит, -а, -о искрен. — До сак таквог као

сваки мćceu. — Праћам писмо на пошту.

Рачка правцитог човека још несâм

праћање с слање, испраћај. — Праћање

видел.

сина у војску ме млого коштало.

праен,-а,-о в. правен.

праци с мн. од прасе, прасад, прасци. —

праени оп5нци м опанци које израђују
мајстори опанчари, за разлику од до

Имам праци, ал' несу за продаву.

прачићи с мн. дем. од прасе, мали прасци,

маћих опанака.

праење с в. правење.

мала прасад. — Тури сламу у кочар, да не
oséбну прачићи.

праи несвр. в. прави.

прачор м зб. им. од прасе, много прасади.
— Утерâ прачор у кôчар.

прајне свр. направи нешто на брзину. —
Млóго сам гладан, прајни нешто да едем.
ж вуна која је одмашћена **
опрана. — Само се прана вуна може да
нóси у влачару.

прана вуна

прангаџија м обешењак, враголан. — Не

прашак за погачу м сода бикарбона. —
Ако ти треба прашак за погачу, ћу ти
дам едну кесицу.
прашење c iliљитко Коћање винограда,
њиве ради сасецања корова. — У пра
шење лојзе ће ни отиду пет радника.

сâм дозволил да мој син буде прангаџија.

праши несвр. плитко окопава њиву, ви
прангија ж фиг. здрава, једра жена. —

ноград ради сасецања корова. — Јутре
ће прашимо лојзе у Виник.

Петкана, жена ко прангија.

прански сапун м сапун за прање. — Имам
јóш два калопа прански сапун.

прашинка ж дем. од прашина, честица
прашине. — Не дам да прашинка падне на
ЊéГ.

прање с рубље (припремљено за прање
или тек опрано). — Однела прање на
реку. — Прострла прање на жицу.

прашти несвр. одјекује, јако се чује. —
Код) деда увати матику и почне да копа,
онó сâмо прашти.

прасећина ж прасетина. — Код му
изнесеш јагњећину, бн би тел прасећину
и не мож му угодиш.
праси се несвр. пеј. повраћа. — Пивнул
малко, па се праси.

прасиште с аугм. и пеј, од прасе. — Улеже
прасиште у градинче, па све разришка.

првак м прва, најбоља ракија што
потече из казана. — Првак се остаља за
лек.

првенче с прво дете. — Доцко ми е пр
венче, њег си највише волим.

првина ж нешто

што се први пут види,

праска. — Праска на децу, да и(x) уџувапи.

догоди. — Не ми првина да се качим уз
брéc.

прасковача ж. ракија од брескве. — Збра

први-првцати пут први пут (нагла

праскве, да испечем неки казан праско

шено). — Први-првцати пут ми улеже у
кућу.

праска несвр. Љутито виче. — Само

вачу.

прасуља ж бременита свиња. — Чувам

прво прил. најпре. — Прво треба да опр
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прдне мртав (никад). — Прдал па
повукал (рекао па порекао).

прво и прво прил. најпре (наглашено). —
Прво и прво треба да намириш стоку, па
д-идеш куде оћеш.

прдољак м звук прдења. — Како иде, токој
пушта прдољци.

прво и првцато прил, деч, в. прво и прво.

прдоња м в. прдља.

прво зрно с први сазрео плод. — Окуси

преáпесвр. прегризе (о језику). — Едо брзо

прво зрно од) црешњу.

па преапа език и сâг не мог да едем.

првокбче с младунче неке животиње

преáпе език свр. фиг. умре, угине. — Деда
Милан преапал език. — Наша мачка

које је прво угледало свет.

преапала език.

првопраскиња ж свиња која се први пут

пребој м део баште. — Еден пребој ћу за

опрасила.

садим с копус а други с поприку.
Прворбтка ж жена која се први пут
породила; воћка која је први пут

пребради (се) свр. поправи (се) марама

донела плод.

на глави, поново (се) забради — Кодју се
смбкне крпа на главу, она ју пребради, —
Смокнула ти се крпа, пребради се.

прворбткиња ж жена која се први пут
породила.

првотелка ж крава која се први пут

пребрекће свр. учини подношљивим
отежано надимање услед преобилног

ofПелила.

узимања хране. — Наéл се па не можда
пребрекће.

прдак м цев на гајдама кроз коју пролази
звук који служи као пратња мелодији.
— Његово гајде има доб5р прдак.

преваља свр. 1. помери котрљањем. —
Преваљамо трупци до сâм стругару; 2.
поднесе, препати (о муци, терету). —
Преваља толке муке и невоље па остану

Прдење с чујно пуштање гасова. — Изре
зили ме спрдење, сви мисле да ја прдим.

жив, а он се само жали.

прдéшка ж пеј, дете. — Куде појдем и
прдéшку водим с мен. — Дојди сама,
остави прдешку дом, да се поврéимо.

преваља се свр. 1. помери се котрљањем.
— Овој труп5ц бес петорицу људи се не
мóж преваља; 2. фиг. једва се заврши,
положи (о разреду). — Некако се едва
преваља у други разред. — Не тражим од
њег млого, нек се само преваља, да га не

прди несвр. 1. чује се како пушта,
испушта гасове. — Код иде, само прди; 2.
— Прди му кућа празна (зврји празна).

бкају понављач.

прдлан м аугм. од прдло. — Код смо били
мали, од прдлани смо праили свирајке.
прдло с надземни део црног лука на чијем
се врху налази цваст. — У трећу годин
лук истеруе прдлó.

преварант м варалица, препредењак. —
Преварант, од варање живи.

преварепо млекб с млеко које се при
ликом кувања згрушало. — Нећу да
пием преварено млеко.

прдља м онај који прди. — Иде дедин
прдља, сЗ(г) ће се ватате за носеви.

превари свр. измами. — Овој ће време да
превари сливе, рано ће процовте.

прдна ж она која прди. — Еве ју, иде онај
прдна да се испрди куд нас.

превари се свр. прекува се, згруша се (о

прдне свр. 1. чујно пусти, испусти гасове.

млеку). — Пази да се млеко не превари.

— Кот прдне ће те заглуши, 2. изр.: Кат

преведе рачун свp. изр.: Да преведемо
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По матевачки пут има пуно преглабице,

рачун (сведе рачун).

не иди по њег.

превćз м невестин вео, танана, прозирна
тканина која се невести ставља преко

преглоби свр. уједе много (о псу). — Куче
му преглобило ногу.

лица. — Свака младевеста носи превćз.

превејан, -а, -о превртљив. — У Станка

прегљача ж кецеља. — Кот појде негде,

нема више коквć да тражим, млого е
превејан.

моја мати препаше најбољу прегљачу.

прсвеје свр. поново овеје. — Превејамо
жито за семе.

превести (се) свр. стави (се) невести
превез преко лица. — Не мож младевеста
да излегне док ју не превесте; — Чекамо
да се младевеста превести.

прегори свр. 1. престане да даје млеко (о
овци, крави...). — Три дена несмо музли
краву и она ни прегорела; 2. сасвим
нзгори. — Прегоре кубе, мора поново да
га кладем; 3. нагори (о хлебу, шећеру). —
Вади леб из релну, дати не прегори.

прегости свр. – Млого ме прćгости (каже
се цицији).

превешћен, -а, -о прекривен превезом
преко лица. — Изведоше превешћену
Младевесту.

прегрми свр. прође, издржи тешкоћу,
невољу. — Кот сам овој прегрмел, остало
e колај работа.

превољи свр. принуди, надјача, надвлада,
сломи нечију вољу. — Ако не превољи,
нéћ се игра.

прегусла свр. фиг. превари. — Варди се да

преврело сирење с сир који одстоји

предзне свр. предахне, мало се одмори. —

после сољења. — Имам преврело сире

Чекај малко да предзнемо, па ће д

те не прегусла.

ње, немам младо.
идемо.

преврже свр. превеже. — Преврза стоку у

предвои свр. 1. преполови. — Предвоише

ладовину (преведе с једног места на
друго). — Преврза турбен (превеже
одозго). — Преврза џакови.

лéбна пола; 2. подели на два дела која не
морају бити једнака. — Узć дáске и

предвои пресек, млого ми беше широк,
3. издвоји неки део из целине. — Не мож
светој да понесеш, предвој малко.

преврљи свр. пребаци. — Кат се запнем, с
камен ћу преврљим кућу.

преврскује несвр. врска, имуника у говору,
о тежано говори услед узимања
алкохола. — Напил се, па само превр
скује.
преврта несвр. преврће. — Донâс ће превр
тамо сено у ливаду.

предвои се свр. преломи се на пола. — Пре
двои се на двćполовине.

преде несвр. 1, упредајући вретеном
прави нити. — Моја сестра убаво преде,
2. испушта звуке ниског тона који се
преливају (о мачки). — Код) турим ма
чку у скут, она почне да предé; 3. фиг.
лоше прође. — Има да ми преде код га
уватим.

преврта се несвр. окреће се, преврће се. —
Целу ноћ не спим, само се превртам по
кревет.

превуче свр. 1. превезе нешто. — Преву
комо сва дрва из браниште; 2. фиг.
поднесе, претати (о муци, терету). —
Коквć e све превукал преко главу, добро
е што е јоште жив.

предиво с неодређена количина испре
дене вуне која служи за ткање или пле
тење. — Неко ми дирал у предиво.

предњача ж направа од дасака тра

преглáбица жрупа, удубљење на путу. —
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прéјде свр. 1. пређе. — Едва прејдо преко
брв, 2. фиг. превари. — Преш5л ме сог,
ал' неће више; 3. прекипи (о лонцу). —
Пази да ти не прејде грне.

предњишта с пл. т. предњи део кола са
рудом и точковима. — Предњишта не
како пројдоше, ал” söдњишта не могаше.

прéјде се свр. фиг. превари се. — Прејдосе,
дадо више паре.

предреши (ce) свр. пресвуче (се), дотера
(се). — Чекај да предрешим дреје, немој
да си токов, — Не се предрешил, него у
нóво отишол у кошару.

прекај предл. поред, уз. — Буди прекај
стöку, пази да не улегне у детелину.

прекален, -а, -о прекаљен. — Прекален

пређа ж испредена вуна која служи за

раденик беше и бн.

iTI Кање 11.111 ili nefrieНое.

прекáнта свр. фиг. превари, обмане. —
Пази дате не прекáнта.

пређи прил. пре. — Немој да се баиш, дојди
пређи слонце.

прекапе свр. много смрзне, премрзне (о
рукама, ногама, ушима). — Не понесо
рукавице па ми прекапáше руке. — Пре
капаше ми ноге стојејђи на мрзлицу.

преебе свр. фиг. превари, обмане. —
Преебаше га па му узćше све паре.
прсcбе се свр. превари се. — Прееба се што
појдо с њи.

прекара свр. 1. превезе. — Прекарамо сла
му од гувно, 2. претера (у нечему). —
Прекарал у пиéње. — Прекарала дара
мéру (много претера, преврши сваку
меру); 3. проведе, проживи (године,
живот). — Цел живот прекарамо у сиро
тињу, 4. претури (преко главе), до
живи. — Прекарали смо млого, па ће и
овој зло да прекарамо.

прежени свр. ожени се пре старијег бра
та. — Тодор преженил Милана.

прежењује несвр. жени се пре старијег
брата. — Нćћу да прежењујем брата, нек
се бн прво жćни.
прежмава несвр. жмирка, дрема. — Изр.:
Прежмава како сČјка на југовину.

прекардаши свр. претера у нечему. — Ва
прежми свр. фиг. преседи. — Прежмал цел

чко е по душу добор, ал” воли и да пре
кардаши.

дан.

прежње свр. прежање преко међе. —

прекачи се свр. пењући се пређе преко

Прежњел у моје. — Прежел ми пченицу,

неке препреке. — Прекачи се преко SИД.

има за два снопа.

прćза несвр. преже, упреже. — Напој
волови па презај.
презање с стављање јарма воловима.

презивља се свр. презива се. — Коко се
презивљаш?
презимењак м онај који има исто пре
зиме. — Ја и мој презимењак се добро сла

прекваси свр. в. прекардаши. — Изр.:
Преквасила дара меру (много претера,
преврши сваку меру).
прекине свр. 1. прекрати, раскине. —
Прекинул кон3ц б5ш где не треба. —
Прекинул свадбу, 2. престане. —
Прекинул с Млаџу да се дружи. — Пре
кинул да купује од њег.

прекипи свр. фиг. дође до стања неиз

Га М ().

држљивости. — Код ми прекипи, нећу
гледам куде ударам.

преŠида свр. растури и поново сазида
нешто због дотрајалости, презида. —
Едва реши да преšидам sitД o(д) туглу.

прекисели свр. буде сувише кисело. —

— ) 51
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изопиваше.

прекисељен, -а, -о сувишне кисео. — Böли
да еде прекиcéљен копус.

прекосвет прил. далеко, веома далеко. —
Нема га, као да е прекосвет отиш5л.

преклапа несвр. склапањем пресавија. —
Баба и мати преклапају ткано.

прекриви шију свр. фиг. умре. — Деда
Páка прекривил шију.

преклоп м место где је нешто склапа
њем пресавијано. — Пукло на преклоп. —
Укоравело се на преклоп.

прекрсти свр. 1. да ново име. — Прекр

преклопи свр. пресавије савијањем. —
Преклопимо ћелим па га туримо на
перде.
преко предл, кроз. — Пројде преко њиву и
нáпраи пут.

Марјан, 2. сипа воду у течност, раз
блажи је (о млеку, вину и сл.). — Пре
крсти вино и изнесе га пред гости.

стили га: не бKa се више Јован него

прекрупа ж крупно самлевен кукуруз за
исхрану стоке (за јарму). — Купи
млинче за прекрупу.

преко прил. у току, за време. — Дојди
преко Велигден.

прекрца свр. 1. издржи, преживи. —

прекове свр. поново закује. — Тарабе се

Прекрца и овуј зиму, 2. претера више (о
времену). — Ја сам своč прекрцал, а ти

мбра прекову, несу добро заковане.

гледај себ.

прекодби прил. у току дана, дању. —

прекрши свр. 1. преломи. — Узе остан па

Прекодбн на ништа не мислим, само
пазим на децу.
прекодел М удаљено место, нешто да
леко. — Отишал у прекодел. — У преко
дел имамо ливаду.

ми га прекрши; 2. фиг. премлати. — Кад
га уватим, има га прекршим; 3. —
Прекршил на патку ребра (каже се
хвалисавцу, ономе који је сасвим мало
радно а хвали се да је много урадио).

преком прил. преко. — Изр.: Преком прече

прекрши се свр. — Прекршил се од работу

наоколо близу.

(каже се хвалисавцу).

преконоћ прил. ноћу, у току ноћи. —

прекурца свр. поквари, упропасти. —

Дојдоше преконоћ и уватише га на

Дадо му сат, он ми га прćкуpца.

легало.

прекурчи свр. в. прекардани. — Ивчу не
прекопа свр. поново копа, поново окопа.
— Деда ни наредил да прекопамо лојзе. —
Момурза ти не добро окопана, мора ју
прекопаш.
прекор м -Могаре от прекор не умира
(каже се бестидноме).

вóле, прекурчил на сви.

прекута (се) свр. поново (се) сакрије,
сакрије (се) на друго место. — Скута
паре на едно место, па и (x) после
прекута, — Скуташе се, па се прекуташе.

прелаз м место где се прелази каква
прекбрљив, -а, -о онај који упућује пре
коре. — Мајка ми је млого прекорљива.

препрека (поток, плот и сл.).

Прво ће те јутро прекорити: “Да си
добра, не би сâма дошла” (нар. песма).
прекорљиво прил. с прекором. — Никад

прелепен, -а, -о поново лепљен, пре

ми ништа добро не рече, него све
прекорљиво.

прелепи свр. поново залепи (о гуми). —

прекоруку прил. прекоруке. — Пију вино
прекоруку. — Пише прекоруку па се

лепљен. — Има пуно прелепени листови
на књигу.
Мóра гуму на точак да прелепим, несâм
ју добро залепил.
прелита несвр. прелеће, прелета. — Една
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грлица стално прелита нашу кућу. —
Наш петол прелита преко тарабе у деда
Páкин обор, па се он љути.

преметне се свр. в. премете се.
премива несвр. још једном благо пере по
површини. — Баба премива сирење.

прелбмен, -а, -о преломљен. — Преломена
премивање с још једном благо прање по

погача не моlж) се састаи.

површини. — Доста с премивање, изне

прелуши се свр. ољушти се, прељушти

сите сирење да малко замезимо.

се. — Прелупила му се грбина.

премије свр. још једном по површини
прељева несвр. 1. прелива. — Не прељćвај
кóву с млеко, да ти се не расипује код ју
носиш, 2. фиг. има превнине. — Не

опере.
„“

премира несвр. обамире, губи

свест,

прељева се несвр. прелива се, излива се из

преврће очима. — Не мре, само премира,
мбра да будемо уз њег. Мож без нас, за
резил, да умре.

препуњеног суда. — Прељева се вода
преко блук.

премита (се) несвр. 1. поново (се) мете,

прéљка ж пређица на каишу или опан

чисти. — Ја метем, бн премита, — Што ли
се мете код се па премита; 2. отежано
говори, буни (ce), брка појмове. —

Прељева ми, па да му стално дâвам.

цима који се закопчавају. — Најди ми
другу прељку, овај ми се покварила.

Напил се, па премита код вреви; – Не

сигуран, па се премита код вреи.

преманда свр. фиг. превари, обмане. —
Куга он не премандал, па ће и теб. —
Нешто ме омаја, па ме зачас преман

премишља

Да Ше.

премапе свр. 1. престане. — Преманул да
се задева. — Преманула киша да пада; 2.
попусти да боли, престане да боли. —
Попи чај и мешина преману да ме боли.

се несвр. много размишља,

оклева. — Узни, не премишљај се, ће се
кáеш ако не узнеш.

премлати свр. изудара тешко. — Пре
млатише га у црешње.

премотује несвр. премотава. — Премо
тују прéђу.

премањује несвр. 1. престаје. — Пре
мањују да ме дирају. — Премањује киша
да пада; 2. престаје да боли. — Коко попи
лéк, токој почć да премањује рамо да ме
боли.

премени (се) свр. обуче (се) у чисту или
празничну одећу, дотера (се). —
Пременише га у ново и пуштише д-иде
на свадбу: — Премени се, немој Д-Идеш
како распаранда.
премењен, -а, -о лепо обучен, дотеран. —
Пази на себе, увек иде премењен.
премењује се несвр. облачи се у чисто
или празнично одело. — Башта и мати се
премењују, треба д-иду на свет3ц у
Карлини.

премете се свр. збуни се. — Премето се, па

премре свp. скамени се. — Премре од!
стра кот сам тој чул.

премушта свр. превари, обмане. — Пре
мунташе га, па му узеше све паре.
премучи се свр. поднесе неку муку,
незгоду. — Некако се премучимо овуј
гóдин, а за другу ће видимо.
пренада се свр. изгуби наду (у некога да
ће доћи, јер је каснио, а ипак је дошао).
— Чекамо те, чекамо, па се и пренадамо,
добро е ка ци и сâг стигал.

пренајде свр. пронађе, открије. — Пре
нашли му неку чудну бољку, па мора да
лежи у болницу.

пренесе свр. 1. пресели, однесе с једног
места на друго. — Да бће мачка да

каза друго.

пренесе мачићи на таван, да ју више не
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смитате. — Пренесомо џакови у амбар, 2.
учини да нешто постане нечије
власништво. — Пренел му сво имање, а

препéк мракија препеченица. — За свет3ц
чува препéк. — У овој буре чувам препéк.

Преписување с преписивање. — Сваки дон

мéн ништа не дал.

им учитељ дава понешто за преписува
ње и понешто за читање.

препосује несвр. поново носи оно што је
већ ношено (о одећи, обући). — Све што
е брат носил, ја преносујем.

преобрне (се) свр. преокрене (се) (о
нечему), промени се (о мишљењу). —
Преобрнуше буре на другу страну. —
Преобрнуше га и он постану голем
домаћин у село, — Све овој мора се
преобрне и постаи како е било. — Мора се
преобрне, ако мисли да опстане.

препита свр. испита, преслина. —
Учитељ га препитал декламацију, а он ју
не научил. —Препитаји(х) да видиш да л'
знају што су учили.

препита се свр. преслиша се. — Мора се
препитам да видим да л' сам научил.

препитување с пропитивање, пресли
шавање. — Кад) це научи, добди препи
тување.

преобрта (се) несвр. од преобрне (се).
преобукување с преоблачење. — Досади с
тöј њигово обукување и преобукување.

препише имање свр. пренесе имање
судским путем. — Башта преписал
имање на брата, а за мен ништа не
оставил.

преобукује (се) несвр. преоблачи (се). —
Преобукује дете поред кубе, да не
oséбне, — Не можда излегне, преобукује

преплакиња несвр. поново пропире (о
посуђу). — Баба преплакиња судови, да
буду почисти.

сс.

преобуче (се) свр. од преобукује (се). —

преплакне свр. поново пропере. — Да
преплакнем судови, па ће седнемо да

Преобукла децу па личе на кукле, —
Чекај ме, само да се преобучем па ћу

едемо.

излегнем.

преплатне свр. пребледи. — Тике пре

преодење с прелажење. — У град нема
преодéње улицу где бћеш него куде
трćба.

платне и седе.

преплатнеје свр. од преплатне. — Нема,
нема, па преплатнéје. Токој цéл дЗн.
Какво ли му е? Мора га водим ку(д)
дóктура.

пребди несвр. 1. прелази. — Пази коко
пребдиш преко бpв, 2. сели се. — Пребди
у град да живи.

преплаши свр. престраши. — Пази да ти
неки не преплаши дете.

преорé свр. 1. поново све пооре. — Не
добро поорал па мора да преорé; 2. зађе
плугом преко међе. —У крв му да преорé
неку бразду у туђо.

Пре ПЛИТа несвр. 1. поново плете,

пребтне свр. преотме. — Готово, ће му

изнемоглости. — Преплита краци, не

расплете нешто па поново плете. —

Преплита џемпир, 2. једва иде од
мож Д-иде срчено; 3. фиг. отежано

преотну девојку.

говори. — Преплита с език.
препати свр. много испати, напати. —
Препатили смо голему муку.

преповије свр, бебу развије па је поново
повије. —Преповиј дете, умочало се.

препаше (се) свр. поново (се) опаше. —
Препаса вутарку да ми не падне, — Несâм
се добро опасала, па се препаса.

препознâва несвр. препознаје. — Не
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препрода свр. купи нешто па га прода. —

преполови свр. подели на пола.

Купил јаре па га бдма препродал и
зарадел две банке.

преправен, -а, -о преправљен. — Препра
вена кућа за мен, а попраена за њег.

препродава несвр. препродаје. — Све што
препрасн, -а, -о в. преправен. — Све
купи препродава.
препраене ствари стоé на едно место.

препродавање с препродаја. — Препро
препраи (се) свр. 1. преправи (ce),

давање ми некако не иде од руку.

прекроји (се), преобрази (се). — Пре
праимо стару кућу. — Препраише му
кожуче. — Препраимо га, више не оној
човек, — Тарабе се мора препрае. —
Копоран се треба препраи. — Рака ме
само резили, мора се и он едонпут
препраи; 2. буде (се) по нечијој вољи. —
Увек ми препрае, не давају да буде коко
jä мислим, — Штогодер почнем, све ми се
препраи.
препраља несвр. 1. преправља, прекраја,
преудешава. — Препраља кућу. —
Препраља чашире, да му буду потесне,
2. бива по нечијој вољи. — Неки чудни
људи, не знају шта бћеју. Ја бћу овакој,
они ми препраљају; ја бћу онакој, они ми
па препраљају. И наш5л сам се у бездер.
Насмели ме, не знам кокво да праим,
препраља се несвр. преображава се,
исправља своје грешке. — Почел да се
препраља, ће буде човек од њег.

препрти свр. поново упрти. — Препрти
га, не се добро упpтил.
препуни свр. превише стави, превише
наспе. — Препунил канате з-грóјзе. —
Препунил чашу с вино.
преработи се свр. — Преработил се (каже
се лењивцу, ономе ко избегава да ради).

преради свр. фиг. превари, обмане. — Пази
да те бн не преради, сви га знају као то
квóг.

прерани свр. 1. прехрани, исхрани. — Не
мóгу чељад да прераним; 2. нахрани
више него што треба (о стоци). —
Преранил волови, па ће пукну.

прерани се свр. прехрани се. — Идемо у
надницу да се преранимо.

пререди свр. препокрије (о крову). —
Пререди ћерамиду на кућу.

прерипи свр. прескочи. — Прерипијендек
препраљан, -а, -о преправљан. — Узел нов,

и падо у траву.

а мéндал препраљанастал.

препраљање с преправљање. — Цел век
сам провел у опраљање и препраљање

прерипне свр. в. прерипи. — Наше петличе
прерипну преко тарабе, па се умеша у
туђе кокошке.

старе ствари.

прерипување с прескакање.
препраљен, -а, -о преправљен. — Препра
љене лојтре и канате.

прерипује несвр. прескаче. — Нема брвна
реку, па морамо дају прерипујемо.

препрегне свр. волу промени страну
(дешњака упрегне на место левака и
обратно). — Бађав препрего волови,

преpóди свр. много понесе, обилно роди,
донесе (о плодовима). — Овуј годин
сливе су преродиле.

неће ни да мокну.

препреза несвр. од препрегне. —Препреза
волови, мисли да ће боље да вучу.

преприда несвр. препреда. — Мати
преприда предиво. — Тој се едонпут
преде, а не да га после препридаш.

преруби свр. пресече. — Преруби ми ов5ј
кривак овде.

прес.5пе свр. пресахне, пресуши. — Пре
сонули кладанци, пресонули и бунари.
пресади свр. поново засади. — Градушка
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врљамо на праци.

убила момурзу, мора дају пресадимо.

прескочи свр. остане, преостане. — Што

пресамије се свp. савије се (од бола и сл.).

од људи прескочи праци ће поеду.

— Пресамил се, па само стење.

прескрца свр. издржи, преживи. — Деда

преседне свр. 1. пређе из возила у возило

Прескрца и овуј зиму.

(о возу, аутобусу). — У Сталаћ треба да
преседнемо у други воз, 2. нелагодно се
осећа, нешто непријатно доживи. —
Код он дојде, све ми преседне. — Преседе
ми ручак.

преслава ж летња слава (споредна), кад
се не зову гости или се зове мање него

кад је слава, која је обично с јесени или
преко зиме. — На преславу зовем само
свои близни, а на свет3ц сви.

преседи свр. одседн. — Преседе цел дан,
ништа не повати у руке.

преслави свр. прослави. — Некако пре
славимо свет3ц.

преседник м председник, — Жалил се кут
преседника, мисли да ће бн да му

пресно млекб с млеко које није кувано. —

помогне.

Деда ни давал пресно млеко да будемо
пóздрави.

пресеје свр. 1. поново посеје. — Детелина
му нć никла, па мора дају пресеје, 2. баци

пресблм прокувана слана вода, преслана
вода. — Турила сирење у пресбл. — Да
напраим пресол за сирење.

преко међе (о семену). — Пресејал

пченицу у комшиско.
пресек м преграда за жито у амбару. —
Напунимо три пресека сос пченицу.

прссóлен, -a, -o 1. преслан, пресољен. —

пресече свр. 1. пререже. — Носимо колач у

пресолено, 2. фиг. много скуп, прескуп.
— Пресблено, ништа се не купује.

Боље ти е да досолиш, а не да едеш

цркву да ни га поп пресече, 2. фиг.
уплаши. — Кот чу тој, нешто ме пресече
преко мешину.

преспи свр. преспава, преноћи (код кога).
— Преспал ручак. — Преспи куд нас, па си
јутре иди.

пресече се свр. фиг. уплаши се. — Пресеко
се код видо змију.

пресрита несвр. пресрета. — Пресрита га
Па га биe.

пресипе свр. пресипа. — Пресипи млеко ис
кову у влаше.

престаља (се) несвр. представља (се). —
Тој за њег ништа не престаља, тој ће он
лáко да подигне: — Престаља се да е

пресипување с пресипање.
пресишује несвр. пресипа. — Пресипује

нешто голčмо, а он ништа нé.

ракију из балон у шишићи.
престањује несвр. престаје. — Почела
киша да престањује.

пресиса свр. фиг. попије преко мере (о
алкохолу). — Пресисал, па се праси.

престои свр. 1. од дугог стајања се
пресица несвр. 1. пресеца. — Пресица ни

уквари, прокисне (о јелу). — Престојал
пасуљ, немој га едеш, 2. одстоји. — Целу
нóћ престојал пред врата, не смел да
улегне у кућу.

пут; 2. трасира (о путу). — Пресицају
пут б5ш кроз моју њиву.

прескака несвр. 1. прескаче. — Прескака
преко плот и бере туђе јабуке; 2.
претиче, остаје нешто од нечега. —
Нé{ћ| це праим доб5р иако ми прескака.
— Сипи на децу онолко колко могу да
поеду, а не да им прескака, па да тој

прčстолница ж престоница, главни град.
— Има д-им чок у престолницу да се
жалим.

престрели (се) свр. препадне (се),
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уплаши (ce). — Престрели ме нешто у
срце кот чу да мужеви позивају у војску,
— Не се престрелил код је чул да га траже
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ред претерување дрва и (з) шибу, 2.
превршавање мере у нечему. — У пијење
нема претерување, ел вино мирује у буре
а бучи у главу, 3. провођење (о дану,
празнику и сл.). – Млого смо се
истрошили око претерување свадбу, па

четници.

преступи свр. уђе у кућу. — От коко сам
преступила праг у твоју кућу, отoг главу

сö(г) гледам да се некако искобељам из

не мог да подигнем.

дугови.

пресуван, -а, -о пресован. — Монопол
претерује несвр. 1. превози. — Претерују

узима само пресуван дуван.

дрва из браниште у ливаду; 2. превршава
меру у нечему. — Претерује у пијење; 3.
проводи (о дану, празнику и сл.). —
Претеруједни у самотињу. — Претерује
свадбу.

пресување с пресовање.
пресувује несвр. мана се за нешто преко
нечега. — Пресувује руку преко плот и
береми сливе.
пресуне свр. маши за нешто преко
нечега. — Пресуну руку преко тарабе и
дóвати јабуку.

претеслими свр. преда (о новцу). — У
недељу 15. марта 1841. у Горње Матевце
претеслимимо паре од вилајет на Жику
Ђорићевскога и на Игу Шићерковога и
на Ранђела Еливућевога (из записа који
се налази у књизи "Пентикостар"
цркве Горњоматејевачке).

претáка несвр. претаче. — Деда и башта
претáкају вино.
претежи свр. постане теже на другој
страни. — Нека паланsа малко претежи,
а не сâмо кијац.

претежује несвр. постаје теже на другој
страни. — Претежује на десну страну,
мóже кола дати се изврну.
претекне свр. 1. престигне. — Тркали се и
Добри га претекал, 2. преостане. — Ако
ми претекну паре, ћу купим нешто за у
кућу.

претиска несвр. 1. притиска. — Нагазил
ми ногу па ми ју претиска; 2. фиг. стеже,
притeже, приморава. — Претиска децу
да уче. — Претиска га да работи.

претискашње с приморавање. — Пре
тискање не помага, дај му вољу па ће

видиш коко ће учи.

претисне свр. 1. притисне. — Поклопи, па
с камен претисни; 2. фиг. примора,
притегне, стегне. — Мора га претиснем
да учи. — Претиснул сам га, сâг седи дом.

претера свр. 1. превезе. — Претерамо
сламу од гувно, 2. превршни мера у
нечему. — Претера га у инат, 3. преживи.
— Толке године сам претерал, а он ће ме
учи коко треба да се работи; 4. проведе
(о дану, празнику и сл.). — Два дена
претерамо дом. — Претерамо светац.

претица несвр. 1. претиче, престиже. —

Иде срчено и сви нис пут претица; 2.
преостаје. — Све му претица.

прéтовар м преседање, премештање из
једног саобраћајног средства у друго. —
У Сталаћ имамо прéтовар за Врњци.

претерéтеш, -а, -о преоптерећен. — Млого
е претерстен, од работу главу не диза.

претовара несвр. истоварује из једних

прстеpćти (се) свр. преоптерети (се). —

кола и товари у друга (о огреву, роби и
др.). — Претовара дрва. — Претовара џа

Не препуњујте кола, да не претеретите
волови: — Претерстила се с работу па се

кови.

поболела.

претерување с 1. превожење. — Дошло на

претовари свр. 1. натовари више но што
треба. — Претоварил кола па му се
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покршила; 2. пренесе товар из једних
кола у друга или преудеси товар. Претоварите дрва у моја кола. —
Претоварите малко од могаре и на коња;
3. фиг. преједе. — Претоварил мешину,

Претури тој точак овама овај там, па да
видимо коко ће иду.

претури се свр. изврне се. — Претурише се
кóла, едва и (x) успраимо.

претуца свр. повреди, јако се удари. —

па сал стење.

Куде претуца прсти на ноге? -C чук си
претуца големчић, па ме сЗг боли.

претопара се несвр. често мења одело,
често се свлачи и облачи. — Као да има

преће несвр. прекрива жеравицом и

млого, па се само претопара.

врелим пепелом, запретава. — Гледамо
коко баба преће компири у пепел и

преточи свр. пренесе, премести цревом
из једног суда у други (о вину, ракији). —

чекамо да се испечу.

Преточимо вино из големо буре у мало.

префриган, -а, -о лукав, препреден. —
претргне се свр. изр.: Претргал се од
работу (каже се ономе који се прене
маже, који се (тобоже) прекинуо од
рада).
претребен, -а, -о — Ние ни он неко пре
требено жито (каже се ономе који није
добар, у кога се нема поверења).

Префриган како лисица.
прецовти свр. прецвета. — Праскве пре
цовтеле, сšг цовте сливе.

прецеди свр. поново процеди. — Прецеди
овој млеко, можда има неки рус у њег.
прецедник мв. преседник.

претрза се несвр. од претргне се. — Изр.:
Не претрза се млого (каже се ономе
који се не труди да што уради).

прецепи (се) свр. преплаши (ce), јако (се)
уплаши. — Пази да ми не прецепиш дете,
па после не знам какво да му чиним код)
це трза у сан: — Прецепи се код Видо
змију.

претрпе свр. изненада се уплаши. — Код га
видо, претрну од) стра.

претрупи свр. 1. прекрати, пресече дебло
(тестером, секиром). — Бес трупару не
мóж да претрупиш туј греду; 2. подели
на два дела по ширини, преполови по
ширини. — Кот смо се делили, њиву у
Köмрен несмо цепили него смо е
претpупили и свак добил по пóла; 3.
прегризе (о стоци). — Улегле свиње у
њиву, па ми претpупиле дваес струка
момyрзу.

прече прил. 1. важније. — Прече ми да
нараним стоку, па тог да се одмарам; 2.
ближе. — Прече ми е ако идем по овуј
врвину.
Пречиста религ. седмица у којој је велики
празник Ваведење Пресвете Бого
родице, 4. децембра по новом кален
дару. — На Пречисту се не перé.

пречица ж преки, краћи пут или стаза. —
Увати овуј пречицу, пре ће стигнеш на

претупа свр. фиг. превари, обмане. — Пази
се дате не претупа.

Дáбила.

претури свр. 1. преврне. — Претурил све по

пречопрљи се свр. направи колут

кућу и не нашол оној што е тражил, 2.
изврне. — Претурил кола на окуку, 3. до
живи, преживи. — Преко главу претурил
öба рата, па мора да пати од живци; 4.
преведе, без довољно знања положи (о
разреду). — Претурише га у други разред
иако си ништа не знал, 5. премести. —

напред или назад. — Н-умем да се
пречопрљим преко главу, па ми се деца

смеју.

пречука свр. 1. фиг. превари, обмане. —
Пречукаше га, узеше му све паре:2. фиг.
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ПрсШИВа несвр. поново ушива. — Ушива
па прешава.

57)

близило се да си Идемо дом.

прибогу прил. као на пример. — Доживел

прешуши свр. пресуши. — Прешушил
бунар, нема ни капку воду.

сам да живим сâм као прибогу они што
немају децу.

пржено с општи назив за јело справљено

приварди (се) свр. припази (се). —

пржењем. — Оћеш да ти бапка напраи

Приварди ми бвце да отидем за воду, —
Приварди се од Рујчу, он бће да убоде.

нешто пржено? — За ручак имамо
пржено.

приварка (се) свр. в. приварди (се).

пржено јајце с кајгана. — Јутром га чека
пржено јајце. — Доцко воли да еде само
пржена јајца.

привата (се) несвр. прихвата (се). —

Пржуља ж справа за пржење кафе. — Го
спе печу каву у пржуљу. — Моја баба је за
свет3ц у пржуљу пéкла рж и од њег
праила каву за гости.

привати (се) свр. прихвати (се). —

при предл. уз, код, поред. — Примен треба
неко да буде. — Нек живи неко примен. —
Нćк се најде неко примен.

Привата што му се каже: — Што се
Приваташ код не можеш да урабóтиш?
Привати га као човека, а он бил змија; —
Приватил се да га чува.

приваткиња ж бот, бресква чије се месо
не може одвојити од коштице.

приватник м приватни послодавац. —
Кут приватника има да работиш, а да не
питујеш за плату.

прибере свр. 1. скупи, прикупи. — Да
приберемо поље, па ће тог да праимо
свадбу, 2. површно уради. — Прибрал
сливе као од беду, 3. фиг. ослободи
мука, смилује се (о Богу). — Моли Бога
да га прибере.

приведе дете несвр. преудајом поведе са
собом дете. — Привела сам едно дете, а
затекла два.

привечер прил. предвече. — Дојди ми
привечер на пенџер, има нешто важно да

приберс се свр. 1. опамети се, дође себи. —
Прибери се, не прави више џумбус!; 2.
скупи се, буду на окупу. — Кад се при
беремо, ће седнемо да ручамо, 3. нађе се,
буде код куће. — Прибери се еданпут

ти кажем.

привија се несвр. прибија се уз кога,
тражи нежност од кога, приклања се.
— Дете се привија уз матер да му даде
сису.

дóм, да знамо да си дом.

прибива штćгу несвр. подсмева се. —

привреми свр. дође време нечему. — При

Свакоме прибива шегу, а не види да га
сви исмејују.

приврже свр. привеже, овлаш веже. —

времила свиња за прасење.
Привржи коња за сливу.

прибије се свр. 1. заради да се истуче. —
Прибило му се, сврби га дупе, 2. помери
се ради добијања простора. — Гости,
прибите се малко, да седне Микаил, 3.
приљуби се уз што. — Прибил се уз sид,
па се не мож одлепи од њег.

прибира несвр. 1. сакупља, прикупља. —
Баба и деда прибирају бачу, 2. окупља. —
Прибира стоку да ју тера дом.

приврзан, -а, -о привезан, овлаш везан. —
Колко да е приврзан.
приврта несвр. 1. окупља, окупља око
себе. — Приврта овце на ливаду; 2. чува,
пази. — Привртам децу кôлко могу.

приврти свр. 1. сачува, уштеди, при
штеди. — Онолке паре, а не привртел ни

парку; 2. буде увек присутан, буде увек
приблизи се свр. приближи се. — При
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едно место и ћути си.

приица ж дем, и хип. од прија. —Тбе моја
слатка приица.

приврти се свр. 1. нађе се, буде код куће. —
Приврти се дом, можда ће неки да те
тражи; 2. веже се, буде уз неког ради
заједничког живота. — Привртел се уз
мéн као да са|м) му ја башта и мати.

приичин,-а,-о в. приин.
прија ж мајка једног од брачних другова

пригмéчи свр. пригњечи. — Греда ми
пригмечи ногу.

пријана ж в. прија. — Пријано, кокво ра

приготви свр. припреми на брзину нешто
за јело. — Забаљај гости док ја нешто
приготвим за ручак.

пријанин,-а,-о који припада пријани. —Тб

пригрди свр. пригрокће (о свињи). —
Зошто ли свиње пригрдеше, да се несу од
нешто уплашиле.
пригрне свр. 1. мало се огрне. — Пригрни
гуњу, да не оšćбнеш, 2. на брзину огрне
(о њиви, винограду). — Пригрнум о мо
мурзу, па се преселимо у лојзе.

према родитељима другог брачног
друга.
бóте деца?

е пријанин ћелим, добиен на Младенци.
пријанка ж хип. од пријана. — Пријано,
пријанке, када ће дојдете куд нас?
пријанкин,-а,-о који припада пријанки.

пријанче с дем, од пријанка. — То с моé
пријанче, ником га не давам.

пријатељ м отац једног од брачних
другова према родитељима другог
брачног друга.

придм приде, додатак. —Трампимо се, па
му за овцу дадо две банке прид.

пријатељица ж в. прија. — Спремамо се ће

придава несвр. 1. расте, повећава те

ни дојду у гости пријатељ и пријатељица.

жину. — Овај месец прасе придало ćдно
пешескила. — Ич не придава, као да га не
ранимо; 2. придаје, мари, обраћа пажњу
(на некога, на нешто). — Пре придавал
важнос на све, па се од) тој и оболел.

пријатељичка ж дем, и хип. од пријате
љица. — Увати се до пријатељичку да
Играм.

пријде свр. приђе. — Пријди му, неће те
уáпе. — Пријди ако смеш! — Не сме му
пријде.

придигне се свр. оздрави мало, опорави
се. — Беше млого болан, сŠг се малко

пријин, -а,-о в. принн.
придигал.

-

прикаден, -а, -о загорео, пригорео. — Као

приЖижа несвр. јако греје (о сунцу),
да екопус малко прикаден.

припица. — Прижижа, да пограбимо с
работу, ће крне неко невреме.
призам прил. до земље, уз земљу. — Оној
гројзе што е призам, све се подувало.

прикади свр. загорн, пригори. — Пази како
кладеш бгањ, да не прикадиш пасуљ.
прикади се свр. — Прикади се дом (буде
код куће).

призетком човек који је призећен. — Изр:
прикаже свр. 1. покаже, истакне (неш

Призетко е поцрн од гаврана.

то). — Нема кокво да прикаже. — Кад му
неки улегне у кућу, моlжј се само
обрука; 2. опише, покаже. — Приказа
дóктуру куде ме боли и он ми преписа

призива несвр. дозива к себи. — Она га
призива, бн се не оšива.

прииде се свр. — Приишло му се напоље

лекови.

(да обави физиолошке потребе).

приин,-а,-о који припада прији. — Приина

прикаже се свр. 1, покаже се, уздигне се. —
Приказал се како прави домаћин; 2.

тöрта била најубава.
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причини се, привиди се. — Нćшто ми се у
cáн приказало.
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што је започео.

прикрајчује несвр. завршава са радом,

приказање с привиђење, нека фанта

долази до краја рада. — Прикрајчујем с
копање.

стична појава, халуцинација.
прикај предл. уз, поред. — Стои прикаj stiju.
— Станул прикај бандеру.

прикрпи свр. на брзину нешто закрпи. —

прикакрај прил. са стране. — Иди прика

прикрпи се свр. фиг. изађе из сирома

Прикрпи џакови, пад-и|де|м на вршу.
интва, побољша имовно стање. — Не

крај да се не замажеш.

како се прикрпимо, мож) се живи.

прикаламути свр. на брзину припреми
јело. — Млого сам гладан, прикаламути
нешто да едем.

прикан м аугм. од прики. — Е, мој прикане,

прикрцне свр. притвори. — Прикрцни
врата. — Прикрцни пенџер да не улазе
мује у собу.

не може тој коко ти мислиш, него коко
кажу браћа.

Прикупи свр. докупи, купи још мало. — Да
несмо прикупили жито, останули би
гладни.

прикара се свр. присвађа се. — Прикарало
му се, беж од њег.

прикачи свр. придода нешто с циљем да
се напакости. — Прикачише му јбш да е
и крал, па га осудише на две године.

приким друг, пријатељ. — Прики, пошто
су ти теј поприке? — Срето се с прики, па
седомоу кавану да малко поврéимо.

прикуpчи свр. прекомерно досади, пре
Пера, да не може више да се издржи. —
Прикуpчи ми, па га истера искућу.
прилепен, -а, -о површно залепљен,
прилепљен. — Прилепене паре, едва и (x)
разлепи.

прилепи свр. 1. површно залепи. — Некако

прикица м дем, и хип. од прики. — При

прилепи гуму на точак, Кот стигнем дом,

кице, дојди куд мćн, да се сити испри

морају прелепим, 2. фиг. удари шамар,

чам ().

онамари. — Сал се он чуе, прилепи му
едну шљакавицу те га умири.

прикљешти свр. притисне, принуди,
притера у теснац. — У суд га прикље
штише и он признал свć.

прилепи се свр. 1. залепи се. — Прилепиле
се паре, едва се одлепише; 2. фиг. услади
се. — Гибаница ми се прилепи за срце, 3. —
Прилепил се као таксена марка (буде
стално уз кога, досади коме).

прикове свр. не закује како треба. —
Приковал тарабе, и па му падле.

прикод м приход. — Од њиву у Равниште
примбкне се свр. примакне се. — Прима
Имамо мали прикод.
кну се уз остал и поче да еде.

прикбди несвр. приходи, доноси корист.
примбц-измбц м каже се нераднику који
— Нćмам корис од њег, ништа не при
зна да се примакне кад се једе а одмакне
кад треба да се ради.

кóди.

прикбље свр. закоље. —Деда ће дојде, само
примациња (се) несвр. примиче (се). —

да прикбље прасе.
вршнне. — Дошол сам до прикрајчак
лојзе.

Примациња столичку ус кубе, бће се
греје; — Код) треба да се работи, бн се
одмациња, а код) треба да се еде, он се
примациња.

прикрајчи свр. дође скоро завршетку

примете свр. 1. почне да мете. — Код

рада; још мало па ће завршити оно

Младена примете, дигне се прашина да

прикрајчбк м сасвим мали део неке по
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не мож око да отвориш, 2. метлом.
скупи. — Примети малко плеву, да ју
кокошке не рашчобрљују.

принуђује несвр. присиљава. — Принуђују
ме да лажем.

примете се свр. добије се воља за

прибди несвр. 1. прилази. — Јарићи ми
прибде, не беже од мен; 2. долази,

метењем. — Кад ју се приметć, она
помете све собе, а кад не, не. — Примело
ју се, па и обор помете.

посећује. — Мој син отиш5љ у град, ал” ми
прибди. Неће ме напушти као што су тој
учинили други.

прими узвик којим се коњу наређује да

прибка свр. 1. почне да виче, привиче. —

подигне ногу.

Кот приока, сви претрнуше; 2. подви
кне. — Прибкај на децу да се умире.

прими свр. — Примили га у вабрику (за
послио се).

припадне свр. 1. постане чије власни
штво. — Нека Бошку припадне лојзе у
Гáне а мéн у Виник, 2. изненада се јако
препланин. — Припала ми мука, па едва

прими се свр. 1. омлади се. — Примил се
вилдан, почел да расте, 2. прихвати се
нечега. — Примил се да работи, има да
работи.

стоим.

примита свр. прикупља, скупља. — При

припажује несвр. обраћа пажњу на кога,

мита Плеву, да Ју КОКОШКе не рашЧО

на што, чува. — Припажује на бвце да не

брљају.

улегну у детелину. — Припажује на грне
да не прејде. — Док сам у поље, свекрва
ми припажује децу.

примица (се) несвр. в. примациња (се). —
Примица столицу уз остал, — Примица
се ус кубе, оšćбал.

припажује се несвр. пази се, чува се. —
Припажује се откуче да га не уáпе.

примка ж препона, прегиб између трбуха

припази свр. обрати пажњу на кога, на

и ноге. — Боли ме у примку.

нито, причува. — Припази на децу. —
Припази на млеко да не излегне. —
Припази ми на дете док се не врнем из
бáчу.

приморава несвр. присиљава. — Примо
равају га да учи.

примршти свр. закрпи поцепано место
без уметања парчета него само
концем, притeжући један крај поце
паног места уз други. — Примршти
врćћу, колко да има у кокво да сипем
пченицу, други пут ју ши!jl.

припази се свр. причува се. — Припази се
од њег.

припаше (се) свр. опаине (се) (о кецељи,
панталонама). — Припаши прегљачу,
па сеј брашно, — Припаши се, видиш,

примучни свр. ухвати чежња, мука. —
Примучнело му за дом, па се врнул из
град. — Примучне му па излеже напоље.

гáће ће ти падну.

припéчина ж припека, јака врућина. —
Опрла припечина, мора се иде у
ладовину.

принесе свр, донесе близу. — Све сајм) му
принела, само да еде.

припит,

-а, -о мало пијан, подна пит. —

принова ж беба, новорођенче. — Чекамо
Малко е припит, беж од њег.

принову. — Добили смо принову.

принови свр. добије бебу, породи се. —
Када ће Милева да принови? — Још мал
ко па ће и наша снајка да принови.

припица несвр. јако греје (о сунцу). —
Припица, ће се поквари време.

припица се несвр. греје се (на сунцу,

приноси несвр. доноси (о јелу). — Не
приноси ми, несâм гладан.
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припис свр. притисне, присили. — Кот га
припнем, мора да казује.

прискрца свр. зашкрити. — Прискрцкаше
врата, тој се деда врта иlзЈ задругу.

приповсс м прича. — Остал приповес от
стари људи да се заветина мора поштује.

прислушпе свр. крадом ослушне, при
слушна. — Прислушну на врата и чу коквć
врćве од мен.

припоје свр. почне изненада да пева. —

присмрди свр. засмрди. — Присмрде не

Припоја у сав глас, да га сви чују.

што у собу.

припраи (се) свр. припреми (ce),

Присписе свр. приспава се. — Приспало му
се, па не види бčлумачку.

приправи (се), направи (се) нешто,
склепа (се). — Припрај нешто за ручак. —
Припраимо си убаву кућицу и сог може
Бóг да ни види: — Ел ce припраи нешто за
едéње? — Овакој се више не може, мора
се припраи нека кућица.

присрита несвр. дочекује (о гостима). —
Моја мати увек присрита гости коко
треба.

пристав м — Иде како пристав.

припрди се свр. почне да прди. — Код га

пристâља несвр. 1. пристаје, прихвата. —

видим, бдма ми се припрди.

Пристáља на све, само да га не бием; 2.
поставља (о ручку). — Што не
пристаљате ручак?

припре свр. притисне, присили, притера
у теснац. — Припрли га, па нема куд,
мбра да пристане.

пристаљâње с 1. пристајање. — Приста

припрос, -та, -то прилично прост,

љање не долази у ббsир, него коко ја
кажем; 2. постављање (о ручку). —
Помогните у пристаљање ручак.

приглуп. — Момче је малко припросто.

приработи се поље свр. заврше се пољ
ски радови.

пристањује несвр. пристаје, прихвата,
пририпа свр. почне да скаче, поскака,

слаже се (с чим). — Пристањујем, па како

поскаче. — Прири па ми нешто срце. —
Видоше змију и прири паше да ју убију.

испадне.

притеса цок, -цка, -цко ужи него што
треба. — Кожуче ми притесацко, ал' ће

природи (се) свр. роди (се) дете у другом
браку. — Доведо ћерку и природи сина; —
Едно дете доведо, а едно се природи.

помине.

притеснеш, -а, -о притешњен. — Малко
смо притеснени, ал' не мари.

прирођен, -а, -о рођен у другом (или ком
следећем) браку. — На прирођено дете

притка ж колац за подупирање усева. —

млóго пазим.

Овéј су притке за пасуљ.

прирушsa cвр. почне гласно да плаче,
гласно заплаче. — Прирунsа код га

притреба свр. затреба. — Дојди код) ти
нешто притpćба.

прикљештише да призна.

прируца свр. почне да виче, привиче. —
Тике чу коко неки прируца.

притропа свр. почне да лупа, прилупа. —

присирома прид. непром. сиромашан, али

прићевне свр. нагло наиђе воља за нечим.

не толико. — Присирома, ал' се не

— Прићевнуло ми да се карам и ћу се
карам, ал' не знам с куга.

Усред ноћ нешто притропа на пенџер.

Подава.

прискpби свр. приштеди, уштеди. —

приумира свр. почне да умире, заумире. —

Прискpби неку цару, они ју нашли и

Кот Петка на при умира, сви се
поплашимо.

потрошили.
— ) 63
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прицврлеп,-а,-о прегорен а недопечен. —

пркљача ж пеј. мршава, висока женска
особа. — Престарčл, па се оженил сос
пркљачу.

Месо само прицврлено, ич не слатко.

прицВрли свр. припече (о ватри, сунцу). —
Овој месо ич не ваља, само сте га
прицврлили. — Прицврлила sвезда, нема

пркне свр. почне да расте, крене да ра
сте. — Посадимо цвеће а оно ни да прк
Не.

копање.

прицврљи свр. в. принцврли.
причаљка ж измишљотина, ружна при
ча, казивање. — Чул сам неку причаљку
од теб, Ел истина?
причека свр. дочека, прими, угости. —
Свакога сам причекала и испратила.

пркно с мед. пеј. чмар, анус.
пркос м бот, врста баштенског цвећа.
прлен, -а, -о прљен, опрљен. — Прлено
пиле, мо(ж) се пече.

прли несвр. 1. стави очерупано пиле (ко
кошку) изнад ватре како би скинуо
остатке (длачице и сл.) са њега. — Дćда
jóш код прли пиле. Тој би баба зочбс учи

причéc м причешће. — Идем у цркву на
причес.

нила; 2. пече, жеже (о коприви). — На
кишу коприве толко не прле, ал' кад је
слонце, бегај од њfi(x) долеко, 3. фиг.

причитљив, -а, -о предусретљив. – Млого
причитљив неки човек.

краде. — Прли куде стигне.

причука свр. почне много да лупа, много
залупа. — Причукаше на врата, а Милоја
пóбеже кроз пенџер.

прлог м запуштено зиратно земљиште.

прљ м мотка која служи као полуга за
приша м пријатељ. — Пришо, прикане,

подизање и померање тешких терета.
— Едва с прљеви укачимо б5чву у кола.

пошто даваш јагње?
пришива несвр. 1. површно ушива (о
дугмету). — Мати ми пришива пулке на
кошуљу, 2. фиг, руга се, изопачава ис
тину. — Pöђен да сваком пришива, ал”
кот су и њем пришили, бн се млого на
љутил.

пришије свр. 1. површно ушије (о
дугмету). — Приши пулку, она се
öткину; 2. фиг. онамари. — Пришише му
едну заушку и зочбс га умирише; 3. фиг.
наруга се, изопачи истину. — Воли да
пришије, а не воли да му се пришива.

прне свр. пркне, полети. — Прну фазан, па
се уплаши.
прњица ж 1. њушка, губица. — Вол се
стукну код га с остан удари по прњицу, 2.
пеј, нос код човека. — Заслужил да му
разбием прњицу.
пробада несвр. има прободе. — Пробада ме
нешто у мешину.

пробари свр. прокува. — Пробари ба
ранију, па ју тури у замрзивач.

пробере свр. 1. одабере, изабере. —
Пробра најкрупне јабуке и с њи напуни
крошњу; 2. набрзину обере. — Идемо да
проберемо лојзе, да га скорци не

пришије се свр. фиг. наруга се, изопачи се
истина. — Да види коко е кот се нешто

пришије.

покљуцају.

пришљамчи се свр. прилепи се, дође
непозван. — Куде се еде и п(1е он се
пришљамчи.

пркља се несвр. уплиће се, мена се (у

пробива несвр. пробија, буни. — Пробива
рупу кроз slijД.

пробива се несвр. пробија се. — Изр.:
Пробива се кроз живот.

нечије односе). — Не пркљај се у оној
што не знаш.

пробирџија м пробирач, избирач. —
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провpже свр. брзо повеже, површно по

воли.

пробирџика ж пробирачица, избирачи

веже (о сноповима). — Да провpжемо
jóш овој, па да ручамо.

ца. — Родила се пробирџика, токва ће и

провpтен, -а, -о пробушен. — Дал сам) му

остане.

целу доску, бн ми врта провpтену.

пробовује несвр. испитује, оцењује
својство, укус каквог јела, пића и сл.
узимајући малу количину. — Пробовyје
коквćе вино, па ће купи едбн балон.

провpти свр. пробуши. — Провртеше кацу,
па турише бурму.

прогази свр. направи стазу (о снегу). —
Јóш људи несу прогазили пут.

пробојац м гвоздени шиљак затупаста
врха за пробијање плеха, тањих плоча
и инина. — Дадо му пробојац, а он ми га не

прогледа свр. 1. почне да гледа. — Мачићи
јóш несу прогледали; 2. фиг. опрости,
пропусти. — Сок сам ти прогледал крос
прсти, ал' други пут нећу, 3. фиг. почне
боље да живи. — Коко добимо неку пару,
токој прогледамо.

врну,

проборави се свр. освести се, дође себи. —
Нешто ме бмаја, едва се проборави.

проборâи се свр. в. проборави се.
пробритви (се) свр. на брзину (се)

прогори свр. добије рупу деловањем ва

обрија. — Синко, пробритви ме, тресе ми
се рука: — Зарутавел сам као поп, мора се
пробритвим.

прогризе свр. гризући пробуши. — Миши
ми прогризли све вреће.

пре. — С цигару ми прогоре миље.

продава ж продаја. — Тој не за продаву.
пробурази свр. распори. — Бил киван на
продава (се) несвр. продаје (се). —

њега, узе нож и пробурази га.

Продава украдено; — Продава се њива у
Köмрен.

провали свр. силом пробије, пробуни. — С
јексер ми провали кôву.

продува свр. дувањем прочисти. —
провали се свр. распукне се испустивни
све оно што се унутар накупило. — Кад
му чир дозрел, сам се провалил. Одонул,

Продувај црево, нешто се заглавило у
њег.

проведе свр. помогне коме да прође кроз

продужи свр. настави, учини нешто
дужим. — Овој ти е јуже кратко, мора га
продужиш.

што, мимо чега. — Провел га кроз
имање. — Проведи ме от куче.

проеде свр. почне да једе. — Пушти га, код

више га толко не боли.

огладни, ће проеде и бобову сламу.

проведе се свр. фиг. лоше прође. — Изр.:
прожени (се) свр. ожени (се) некако. —

Провел се како бос по трње.

Проженимо га некако, сâг нека кући
кућу, — Прóжени се надве-натри, не
бстану нежењет.

прóвиран, -рна, -рно }{{tКНСе(), МалO KifСе(}
(о вину). — Пимо неко провирно вино, па
ме сâг боли мешина.

прожње свр. набрзину пожање. — Отишли
провpáстри свр. површно поткреше. —

да прожњу њиву на Врбицу, па ће иду у

Проврастри оној бресток, млого се
раширил.

провpćВи свр. проговори, поразговара. —

Köмрен.

прозéва се несвр. фиг. отеже у раду. —
Сви работе, а он се прозéва.

Moć дете провревило у другу годин.

прозеваљка ж прозевање. — Увати ме
провpćи свр. в. провреви.

нека прозеваљка, па се сал прозéвам.
— 265 —
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прозукне свр. провиди се, прозири се. —
Прозукле му уши.

прокишњује несвр. прокишњава. — Мбра
се качим на цреп, прокишњује ми у собу.

прósиран, -рна, -рно провидан. — Узни
прĆsирну артију.

проклeство с в. проклeсто.

проšира се несвр. провиди се, види се

проклeсто с проклетство. — Прати га

кроз њега. — Омршавел, па му се уши
проšирају.

неко проклeсто.

проклетија м 1. проклетник. — Онај твој
произлази несвр. произилази, долази. —

проклетија утера волови у њиву и
направи чудо, 2. проклетство. — Вуче
неку проклетију.

Глад произлази от сиротињу, а сироти
ња од лењос.

прóја ж хлеб од кукурузног брашна. —

прокљуве свр. пробије љуску на јајету (о

После рат смо само гулили проју.

пилету које почне да се изводи).

прóјан, -јна, -јно кукурузни, од кукуру
зног брашна. — Имамо само пројно бра

прокове главу свр. пробије некоме главу
захтевајући нешто од њега. — Прокова

шно, пченично немамо.

ми главу дају дам оној што се недава.

прóјде свр. 1. прође. — Пут ме нанел да
прóјдем поре(д) твоју кућу; 2. мине,
заврши се период нечега. — Прошле су
црéшње, дош5л други ашáв, 3. пробије
се, продре кроз нешто. — Јексер му
прош5л кроз сандалу па га убол, 4.
престане бол, умине бол. — Попи чај и
лоше ми пројде; 5. протекне (о
времену). — Никако време да пројде, 6.
излије се (о млеку приликом кувања). —
Пази да млеко не пројде. — Прошло
млеко, 7. фиг. ослободи се чега. — Попил
лáдну воду и прошла му мука.

прокопша свр, усрећи се. — Ако, нека
крадне, неће да прокопша.

прокрадне свр. почне да краде. — Прокрал
и он, а беше поштен.

прокрадне се свр. неопажено прође. —
Прокрал се, никој га не видел.

прокрéчи свр. површно окречи, набрзину
окречи, окречи ради реда. — Мора за
Велигден кућу да прокрéчим.

прокурца свр, упропасти, прода у
бесцење. — Прокурца своимање. — И оној
малко што имаше, они га прокурца
ILIC.

пројури напоље свр. добије пролив. — Јел
зелене сливе, па га пројурило напоље.

пролати несвр. пролеће (о снегу). — Про
лати снег.

прокара свр. 1. провезе, протера. — Нис
пут прокара пуна кола сламу; 2. прожи
ви, проведе. — И овуј годин некако про

пролема свр. изудара, истуче мало
(некога). — Мора га пролемам, да се
малко уџувапи.

карамо.

прокида свр. набрзину обере. — Проки
дамо поприку, да ју слана не обере.

прóлет м пролеће. — Ће живнемо код|

прокипи свр. проври. — Нека пасуљ

пролети прил. у пролеће. — Пролети дон

Дóјде пролет.

прокипи, па ће едемо.

зачас пролети.

прóкисел, -а, -о накисео, киселкаст. —

пролети свр. фиг. прође. - Кад нешто

Овéј су ти јабуке прокиселе, а овеј благе.

работиш, време ти брзо пролети. А
онакој неће.

прокисне свр. уквари се услед стајања на
топлоти (о јелу). — Прокисал пасуљ,

пролбћка свр. промућка, пропере ра
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кијом (о зубу). — Пролбћкај зуб с ракију,

промешка свр. промена, претури.

па ће болеж да те премане.

-

Промешка по џепови, ал' не најдо
ниедну парку да дâм на дете.

промбкне свр. промакне. — Коко тој да ми
промбкне?
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промише свр. 1. престигне. — Промину га
у Превалац, 2. прескочи, остави нешто
неурађено. — Проминул два реда, не и{x}
окопал, 3. прође. — Овај недеља некако
прóмину бес кишу.

промбKпе се свр. 1. провуче се кроз инто,
између чега. — Промокнул се крос
тарабе да набере сливе, 2. избегне какво
зло. — СЗк си се промокнул, други пут
нећеш. — Промакал се, несу га били.

промињување с прескакање нечег у раду.
— Сваки струк треба се окопа, нема
промињување.

промоциња се несвр. провлачи се кроз
нешто, нзмеђу нечега. — Видел сам га
како се промоциња кроствоéтарабе.
проманда свр. 1. изудара, истуче (кога). —
Изазва ме, па га малко проманда; 2.
површно уради, уради нешто на
брзину. — Промандал по кућу као лисица
с реп.

промињује несвр. прескаче, оставља
нешто неурађено. — Кот копа, проми
њује гиже.

промица (се) несвр. провлачи (се). —
Промица савељку кроз зев, — Промица
се кроз жицу.

проманда се свр. 1. изудара се, истуче се.
— Млого е трклет, тражи да се проманда;
2. прошета се, пролуња. — Малко се
проманда по село.

прóмичан, -чна, -чно који се може по

промациња се несвр. в. промоциња се.

промрда свр. почне да мрда. — У бању ми

днети, подношљив. – Изр.: Промична
зима (која се може поднети, која није
много хладна).
промрдаше прсти на ноге.

промаши свр. површно очисти метлом.
– Иди зачас промаши обор, да буде чис
код) дојду гости.

промрждеља свр. прогњави, изгњави. —

промени свр. 1. размени, уситни (о
новцу). — Иди у задругу да ти промене

промрждбри свр. заромиња, зароси

петобанку; 2. замени. — Отидоше у
задругу да промене сандале, мале му, 3.
размени. — Променише оп5нци. — Про

Прóмрждеља маче, па га остави.
ситна киша. — Промрждори па стану. И
прашину не угаси.
промузлб с свечани премлаз уочи Ђур
ђевдана.

менише места.

промуљи свр. промоли. — Промуљил
промени се свр. 1. замени се (о новцу). —
Променише се паре, старе више не важе;
2. размени се. — Променише се с оп5нци.
— Променише се с места.
промењује несвр. 1. размењује, уситњава
(о новцу). — Промењује стодинарку; 2.
размењује, мења. — Промењује опонци,
мали за Голćми.

промењује се несвр. 1. замењује се,
повлачи се (о новцу). — Почеле паре да
се промењују; 2. размењује се, мења се. —
Промењују се: дава овцу за козу.

главу исчерге као миш из рупу.

пронајде свр. пронађе. — Код пронајду воду
у обор, ће почну да копају бунар.
пронабди несвр. проналази. — Кокво ти
дóктури пронабде? Ништа, а болан сам.
проникне свр. никне, поникне. — Рано ни
проникли компири. — Проникал ар
паџик. — Проникнул копус.

проница несвр. прониче, изниче. — По
чела пченица да проница.

проницује несвр. в. проница.
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проноси свр. почне да носи. — Нема у
коквć да се обучем, па проноси црквено
и мртвено.
прошњушка свр. пеј. претражи, испрету
ра (о стварима). — Проњушка по ковчег
да види коквć има у њег.

Čднесе прање на рćку да га малчице
пропере.

пропече се свр. мало се пече. — Младо
прасе, не треба млого да се пече. Нек се
само пропече.

пропиe се свр. почне да се опија. — Пропил

пробди свp. и несвр. 1. прохода. — Башта и
мати едва чекају да им дете пробди; 2.
пролази. — Пробди с кола кроз моју
ливаду; 3. протиче (о времену). — Тртка
се, а време пробди; 4. услед загревања
излази из суда (о млеку). — Ајде брзо,
млеко ће почне да пробди.
пробди се несвр. прохода се, инета се. —
Да се малко пробдимо, да ни се лебац

му се и син.

пропије се свр. в. пропиe се.
пропита свр. в. препита.

пропита се свр. в. препита се.
пропитување с в. препитување.
проплакиња

приеде.

проођује несвр. почиње да хода, да чини
прве кораке, проходава. — Ко (д) дете
пóчне да проођује, немој га плашиш.
пропадне свр. 1. падне кроз нешто. —
Пукнул лед, и пропал у реку; 2.
омршави, ослаби. — Млого пропал,
типина остала од њег; 3. осиромаши. —
Били газде, а сак пропали; 4. сроза се у
моралном погледу. — Пропал от пиéње,
5. страда. — И он ће пропадне, ће видиш,
6. изр: Пропадне од бесноћу (избезуми
се). — Пропадне од муку (разболи се). —
Пропадне од работу (изнемогне од
претераног рада). — Пропадне от срам
(осети стид од нечега). — Пропала
ствар (изгуби поверење). — У земљу про
падне (изгуби се).

несвр. поново овлачи пере,

пропире (о судовима). — Баба опрала
судови, па и (x) cáк проплакиња.
проплакне свр. поново пропере (о
посуђу). — Опрани судови ће баба да
проплакне, да будну почисти.

пропоје свр. 1. пропева. — И наше петличе
пропојало, 2. фиг. присилом проговори,
каже, изда. — Пропојал кот су почели да
му крше ногу.

проправи свр. прочисти мало (о јарузи).
— Дедо, проправи ваду да баба навāди
градину.

пропраи свр. в. проправи.
пропраља несвр. чисти (о јарузи). — Дćда
пропраља ваду, да баба може да навāди
бáчу.

пропрли свр. 1. пропече. — Само си про
прлил месо на жар, ич не слатко; 2.
стави очерупано пиле изнад ватре ка
ко би скинуо остатке са њега (о дла
чицама и др.). — Пропрлимо пиле над
öгањ и одма га туримо у релну да се печé;
3. фиг. ожени. — Мора га пропрлимо,
заглеђује се у девојке.

пропас ж 1. пропаст, сиромаштво. —

Одвел их у пропас. — Иду у пропас:2.
понор, бездан. — У Пропас испропас
извира наша река.

пропасник мрасипник, онај који троши,
упропашћује имовину. — Он домаћин, а
син му пропасник - неће да работи и воли

пропушта несвр. 1. пушта нешто да
прође кроз нешто. — Пропуштају ми

да пиe.

пропати свр. преживи много патњи. —

оп5нци, боље да си седим дом; 2. склања

Кокво сам све у живот пропатил, добро е

у страну уступајући коме пролаз. —
Пропушта га да и он иде малко први; 3.
омогућава прелаз у виши разред. —

и што сам жив.

пропсpć свр. набрзину опере. — Мати
- 268 —
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Ништа си не зна, само га пропуштају. И
токој ће заврши школу; 4. допушта да
нешто прође. — Пропушта испити.

прослави свр. почне да слави. — Овуј

пропушти свр. 1. пропусти. — Пропушти

прославља несвр. в. прослављује.
прослављује несвр. слави. — Сас музику на

га да пројде; 2. пусти нешто да прође
кроз нешто. — Пропуштили ми опЗнци,
па ми ноге голочочка; 3. склони у
страну уступајући коме пролаз. — Про
пушти га, нек и он малко иде први; 4.
омогући прелаз у виши разред. —
Пропуштили га испрви у други разред, а
сирома ништа си не знал, 5. допусти да
нешто прође. — Пропуштил млого
штошта у живот, 6 изр.: Пропушти
кроз) шáке (истуче). — Пропуштил га
(опростно, прогледао кроз прсте).

прорине свр, уклони снег лопатом да би

годин прославимо Гмитровдан, до тЗ(г)
га несмо славили.

дете прослављују рођендон.

проспи се свр. 1. испава се, настава се. —

Идем малко да се проспим, па ћу на
ставим с работу, 2. размисли се, дође
себи. — Кат сам се проспал, видел сам
куде сам погрешил.

прбcрадник м неквалификовани радник.
— Ради као прос радник, а бће голему
плату. Куде тој има?
прóсти свр. изр.: Бог да му душу прости. —
Да простиш, дете ти се уалило.

направно стазу. — Едва прорину снег до

простирка ж слама која се простире

лесу.

стоци. — Тури више сламу, нека про
стирка будне подебела.

прорињује несвр. лопатом уклања снег
да би направио стазу.

просторка ж пртени комад тканине
пророди свр. почне да рађа (о воћу). —

који се ставља на врећу напуњену жи
тарицом или пртена поњава која се
простире преко сламарице на којој се
спава. — Кад) туриш простóрку, добро
увржи врећу. — Мати ткаје за простóрке.

Ваљда ће овуј годин јабуке да ми
прорбде.

прос, -та, - то прост, није сложен, није
компликован, — Изр.: Прос као пасуљ.

просвести се свр, дође себи. — Кот се

прóстре свр. 1. покрије столњаком сто
ради обеда. — Прбстри остал па тури

просвести, видо куде сам погрешил.

ручак, 2. рашири веш на жици да се
просење с прошиња, просјачење. — Беше
газда, а сЗк се дал на просење.

суши. — Помого матер да простре бПра

просењи се свр. истањи се до провидно

нешто. — Прбстри бдар. — Прбстри на

но да се шуши; 3. прекрије нечим
волови.

сти. — Просењиле ми се чашире на ко
лčна.

проструже (се) свр. 1. набрзину (се)
остpуже, скине блато с нечег. —
Простружи матику да побоље копаш, —
Сандале се простругоше, мо (ж) се

просече пут свp. трасира пут. — Про
секоше пут кроз нашу њиву.

просица несвр. чини, прави пролаз, про

оперу. 2. фиг. површно (се) обрија. — Не

сеца. — Просицају пут кроз њиву. —Туј ће
да просицају пут.

óбритви ме коко треба него само

проскита се свр. 1. дем, од скита се. —
Проскита се малко по село: 2. ода се

берберин, — Да се простружем па да
отидем на свадбу.

лошем понашању, лоше се понаина. —

просуче свр. набрзину направи коре за

Човек, домаћин, а син му бараба, про
скитал се и пропил.

питу, гибаницу. — Просуко неку бвгу да
напраим гибаницу.

проструже, а рачуна се да
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протегне (се) свр 1. испружи (се) у неком
правцу део тела. — Кот се мачка
разбуди, она протегне ноге: — Видо коко
се мачка убаво протегну; 2. легне (се)
испруживши ноге ради одмора. — Ћу
легнем да малко протегнем ноге, —
После ручак воли да се малко протегне.

протеза се несвр. 1. протеже се. — Про

остал сирома.

проубави се свр. пролепша се. — Под
младил се, па се и проубавил.

прóфисор м професор. — Учи га профи
сор.

прóфисорка ж професорка.
профућка свр. протраћи. — Све профућка

теза се коко мачка на слонце; 2. фиг.
устеже се, избегава да ради, одуго

у кавану.

влачи са радом, безвољно ради. – Ајде,

процовти свр. процвета. — Само што

äјде, немој се протезаш, ништа неси
уработил.

процовтеше ораси, паде слана па и (x)

протера гости свр. изгостује, проведе у

процвили свр. ослаби, онемоћа, постане

гостима. — Добро протера гости куд
бáџу.

прозиран. — Сва су му деца процвилела. —
Цвеће от стојање у подрум процвилело.

протица несвр. 1. протиче. — Одврни воду
да ни не протица кроз обор, 2. испушта
(о течности). — Каца ми протица, мора
ју шеваришем.

процврли свр. пропече. — Месо су само

уби.

процврлили, несу га испекли коко тре
ба.

процеп м процепљено дрво. — Нећу турам
прсти у процеп. — За куга датурам прсти
у процеп?

прóтока ж нужник, клозет. — Иди у
прóтоку, немој поза кућу.
протолмачи свр. протумачи, објасни,
прочита. — Врéви госпоцки па сваку реч
мора да му протолмачимо. — Едва про

прошара се свр. појави се гдегде (на
воћки зрео плод). — Црешње су се про
шарале, још несу зреле.

прошевина ж просидба девојке. — Идемо

толмачимо писмо.

на прошевину у Месечинови.

протресе свр. 1. продрма, затресе. —
Протреси сваку сливу, па што падне
падне; 2. фиг. лоше прође, лоше се
проведе. — Ћеме запанти ако га уватим
за груди и малко протресем, 3. тресући
отресе што са себе (о снегу, прашини),
збаци што с ногу (о блату и сл.). — Про
треси барлу од снег. — Протреси сандале
па улегни у кућу; 4. фиг. испита, про
вери знање. — Донбс ни учитељ про
тресал и видел колко смо знали.

прпало с мотоцикл. — Мисли да е голем

протресе се свр. фиг. постане памет

прскалица ж направа за прскање винове

нији, сналажљивији. — Беше глуп, сак се
протресал и просвестил.

лозе. — Ја пуним прскалице, а башта и
чича прскају лојзе.

протуран, -рна, -рно сналажљив, вешт. —

прсне свр. 1. пукне, напукне од велике

Деца су му некако припроста, несу
протурна.

топлоте (о чаши, боци). — Сипа шер
бет у чашу, а она одма прсну; 2. улети
нешто (о оку). — Нешто ми прснуло у

што има прпало. — Уз девојку дали и
прпало.

прс м прст. — Што он има у главу,ја имам у
мали прс.

прси плева много, превише. — Гости, прси
плéва.

прскавица жбот, в. Џанарка. — Прскавице
су сливе џанарке, само су поситне од њи.

проћерда свр. потроши. — Све проћердал.
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ни помогне да напČимо стоку.

прцбљак м фиг. мали, ситан човек, де

прстЗк м дем, од прс, прстић. — Извади на

чачић, шврћа. — У њину вамилију све

сами прцбљци. — Онолкибицман, а с пр

дететрнчак из прстЗк.

цóљци се дружи.

прстенчак м дем. од прстен, прстенчић.
— На прст.5к иде прстенчак.

прцбљче с дем, од прцољак. — Све сами
прцбљци и прцбљчићи излегли на пут да

прстенче с дем, од прстен. — Купи ми
прстенче за девојче.

се играју.

прч м пеј. матор, одвратан човек,

пртен,-а, -о конопљан, од конопље. —Још

старкеља. — Оној прч ми загорча живот,
све му нешто не ваља, не добро.

иде у пртене гаће.

пртепо поим. прид. Платно од конопље.

прчи се несвр. фиг. сили се, прави се

— Још иде у пртено.

важан. — Прчи се, а за ништа не.

прти несвр. 1. прави стазу у снегу. — Кој

прчина м аугм. од прч. — Онуј прчину не

сóг да прти снег?-Умори се пртејђи снег,
2. ставља некоме на леђа (о терету). —
Деда прти бошту с мливо, 3. фиг. једе. —
Прти туј и ћути.

мóгу да гледам више, прави ми свађу
између мен и мужа.
прШТи несвр. лети, прска. — Пршти блато
на све стране.

прти се несвр. ставља себи на леђа (о
пу узв. ономатопеја за пљување.

терету). — Прти се, ал' не мож) се
упрти.

пув м бот, лоптаста печурка која се
распадне у прах кад сазри. Њен прах се
посипа на ране да би брже зарасле Ly
copedron bovista.

пртина ж угажена стаза у снегу. — Не
газите по снег, газите по пртину.

пруслук м прслук. — Испот капут носи
пувало с фиг. и пеј. онај који себе хвали,

пруслук.

који се прави важан, који себе уздиже. —
Пувало, за ништа не, само зна да се пува.

прусЛуче с дем. од пруслук, прслуче. —
Шће ми пруслуче, кумé треба нека га

пувалце с дем. од пувало. — Не мож) се
живи од оној пувалце, само се оно чуe.

нóси.

прут м перут. — Не знам више кокво да
работим, имам млого прут у косу.

пувандер м в. пувало.

прутбкм дем. од прут, прутић, штапић.
— Намодри му дупенце с ПрутЗк, да за
панти да се више не бие з-децу.

пува се несвр. хвалише се, буде охол,
уображен. — Знамо га, само се пува.

пруче с дем. од прут, штапић. – Избише
ме с пручé.

пувка несвр. отежано дише, дахће, сте
ње. — Дете млого болно, едва пувка.

пручéпце с дем. од прут, штапић. — Ако

пудар м чувар винограда. — Уватише га

пуваџија м в. пувало.

узнем прученце ћу ти намодрим ду

пудари и протераше кроз) село.

пéнце.

пударина ж накнада (наплата) за чување
прца несвр. јарац оплођује козу.
прца се несвр. пари се (о кози).

винограда. — Пударина се наплаћује од)
дулум.

пудење с истеривање, отеривање.

прцко м 1. јаре од годину дана; 2. фиr.
мушкарчић, дечачић. — Дојде прцко да

пуди несвр. истерује (некога). — Кујгод

- О 71
-

-

Властимир Јовановић

584

дувава гуму. — Пумпа бициклу, 3. фиг.
му
погрешно поучава. — Пумпају

дојде у њигову кућу, бн га пуди.
пуж м део прскалице који служи за рас
пршивање бордовске чорбе. — Издувај
пуж, да ббље прскаш.

главу.

пун, -a, -o 1. испуњен, напуњен чиме до
врха. — Пун му кош с момурзу; 2. цео,
читав. — Мој син има пуне две године; 3.
који обилује чиме. — Две собе биле пуне
з-гости; 4. изр.: Пуна глава (много
мисли и брине се о чему). — Пуна капа
(доста, довољно). — Пуна кућа (доста
чељади). — Пуне гаће (има велики
страх). — Пуно као око (има у изоби
љу). — Пуно срце (веома задовољан). —
С пуна уста (врло похвално говори о
коме, о чему). — Спуне руке (донесе до
ста дарова).

пужбкм мн. пушчићи дем, од пуж, пужић.
— Напатили се неки пушчићи у бачу,
мора дају очистим.

пужćвка ж љуштура од пужа. — Моја
сестра као девојче от пужевке правила
огрлице.

пуздраж месо са жилама. — Од мршаве
свиње нема млого шушенице, него
пуздрa.

пуЗдрав, -а, -о жилав. — Дал ми пуздраво
месо.

пузне се свр. оклизнесе. — Пузну се на лед,
па се покрши.

пуно прил. много. — Позвал пуно људи на

пуклотина ж пукотина. — Загњита се

пуњеница ж в. кованица.

свадбу.

како татабић у пуклотину.

пуп узвик којим се изражава звук при
паду или удару. — Дете узетојаче и пуп
куче по главу.

пукне свр. 1. расцепи се. — Пукнула доска. —
Пукнуло дрво, 2. испали метак. — Први
пут сам пукнулис пушку кот сам бил у
војску, 3. отвори пупољке, расцвета
се. — Дрвље напупурило, само што не
пукне, 4. откине се (о канапу, жици и
сл.). — Овој) јуже само што не пукне. —
Пукну жица и паде прање; 5. изр.: Пукне
влaша (напрсне). — Пукне s ид (раздвоји
се). — Пукне од едење (много се наједе).
— Пукне окно (разбије се стакло на
прозору). — Пукне пролет (дође проле
ће). — Пукне шамар (ошамари).

пупа ж деч. стомак. — Боли пупа, боли.

пупав, -а, -о закржљао а великог трбуха.
— Некако су им сва деца пупава.

пупка ж дем, и хип. од пупа, стомачић. –
Напунило дете пупку, доста више.

пупкица ж дем и хип. од пупа.
пупуњ5к м 1. зоол. пупавац Upupa epops
L. – Пуштил ћубу коко пупуњ3к., 2. пеј.
сићушна особа. — Он голем, а жена му
пупуњ5к.

пукница ж хлеб. (Обично се тако каже за
хлеб кад га нема довољно, и кад је он
скоро једина храна). — Евé ти пукница
па еди, друго нема.

пупурбк м пупољак. — Не кидај пупурак
од ружицу, пушти га нек се ишавти.

пупурка ж в. путурок. – Улегло дете у
пулка ж дугме. — Откинула ми се пулкана

градинче, па покидало пупурке на

огрљак.

цвеће.

пумпа ж 1. прскалица. — Прочисти и по
дмáжи пумпу, јутреће прскамо у Виник,
2. пумпа (црпка) за воду, пумпа за
бицикл и др.

пупче с дем, и хип, од пупа, стомачић. –
Прејело дете, па га пупче заболело.

пупченце с дем, и хип. од пупа, стома
чић.

пумпа несвр. 1. црпе пумпом (црпком)
воду. — Умори се пумпајћи воду, 2. на

пус, -та, -то пуст. — Улазимо у пус крај.
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пуста несвр. пушта. — Кат пуста сваког у
кућу, мора нешто и да му нестане.

пуцкају до (к) горе; 2. жари кукурузна
зрна да би добио кокице. — Пуцка мо
мурзу.

пустињак м 1. усамљен човек, чудан чо
век. — Сви га напуштили, живи као пу
стињак, 2. бачене ствари (одећа и др.).
— Наш5л неки пустињак па га обукал, 3.
напуштено домаћинство (о кући,
окућници).

585

пуцкавац м бот, кукуруз кокавац Zea ma
ys everta L.

пуцкање с пржење кукурузних зрна ради
добијања кокица, добијање кокица
путем пржења кукуруза.

пустињски, -а, -о пустињаков. — Ово е
пучица ж дем. од пуника, пушчица. —

моé, још не пустињско.

Направил пучицу и дал ју на дете.

пусто с пустош, запуштено,

опустело. —

Све остало пусто. — Пусто му остало. —
Пусто село.

пуши се несвр. изр.: Избили га па се пуши
(смири, умири батином). — Млого се
пуши (неумерено се пуши, користи
дуван). — Нешто се пуши (нешто се
дими). — Пуши се леб (врео па пушта
пару). — Што ли се пуши (љути се).

пустосватица м скитница. — НесŠм ја
пустосватица, па да идем сâм. — Иде као
пустосватица.

путŠкм дем. од пут. — Иди по овај путек па
неће залуташ.

путер м бутер, маслац. — Купи две пакли
це путер за торту.

путиње с мн. од пут. — Скита се по пу
тиње.

путпудајка

пушница ж сушница за месо. — Ретко куј
има пушницу у село.
пушта несвр. ослобађа. — Пуштају га из
póпсто.

пушти свр. 1. пусти нешто. — Пуштил
камен (воденични) да меље. — Пуштил

ж зоол. птица препелица

радијо да свири; 2. пусти на слободу. —
Пуштили народ из апсу, 3. запусти
косу, браду. — Пуштил косу и браду,
жалéје башту; 4. одвеже. — Пушти куче
од ланац да се малко истрчи, 5. учини да
што тече. — Пушти воду да тече. —

Coturnix coturnix. — Прну путпудајка па
ме уплаши.

путување с путовање. — Пресело му
путување с воз, млого се прекачувал из

вóз у воз.

Пуштили му крви(з) жилу, 6. остави да
пући несвр. изр. Пући уснице (мргоди се).

иtто расте. — Пуштил да му израсту
големи бркови, 7. избаци лист, пусти

пућпуpика несвр. пућпуpиче. — Гуска
гáка, ћурка пућпуpика.

корен. — Јабука прво процовти па бнда

пушти листови. — Његов б5грен пуштил
жиле у моју њиву, 8. да, препусти
другоме нешто. — Пушти га да тера
волови, да види коко се терају, 9. изр.:
Пушти певцу крв (мокри). — Пушти га
(остави га на миру).

пуца несвр. фиг. једе халапљиво. — Седал
уз остал па пуцали пуца.

пуцало с пуцаљка од зове. — Као дете од
б5з сам правил пуцала за мени брата.

пуцка ж 1. распукнуто зрно кукуруза
које се добије жарењем, кокица. — Мати
узе решето да за децу напуцка пуцке; 2.
врста копче из два дела који се зако
пчавају утискивањем, дрикери. — Има
јелече на пуцке.

шуцка несвр. 1. пуцкета. — Сува дрва па

пушти се свр. 1. пусти се. — Не мога више

да се држим, па се пушти; 2. престане
да игра, изађе из кола.
пцетиште с аугм. од пето.
пцéто с 1. пас, псето. — Нападоше ме пцета
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на пут, едва се одбрани; 2. пеј. зао,
опасан човек. – Тој пцéто нећу више да
видим у кућу, за срце ме уапало.
пцбван, -а, -о Псован. — Пцован, и па нема

пченични

хлеб

од

пиненчног

лéб.

пчешка подупица ж фиг, неочешљана,
неуредна коса, косурина. — Коса му е
као пчешка подупина.

срам да ме погледа у очи.

пцуван, -а, -о в. пцован. — Колко епцуван
од људи, Töлко нема косу на главу.

Леб м

брашна. — За светбц мéсимо пченични

пчешки, -а, -о Пасји, псећи. — Живим
пчешки живот.

пцује несвр. псује. — Сви му пцували матер.
пчешки дрен м бот. Пасјаковина, пасји

— Не чул кад су га пцовали.
пченица ж пишеница. — Две њиве су пот
пченицу, а две под момурзу.
пченичан, -чна, -чно пишеничан. — На ма
њöк ми пченично брашно, мора д-идем
у воденицу да га мељем.
пченичка ж бот, дем. од пченица, пине
ничица. — Овуј годин пченичка добро
понела.

дрен Rhamnus cathartica L.

пчешко грбјзе с бот. помоћница Solanum
nigrum L.

пчешљак м 1. пас, псина. — Теде ме изеде
едан пчешљак, 2. псећи измет. —
Помети пчешљаци по обор, 3. пеј. лош,
опак човек. — Пази се, оној пчешљак ће
за срце да те уáпе.

Böјводина, голćма равнина.

работаж посао. — Идем на работу. — Мани
работу, дојди овам.

равнинка ж дем, и хип, од равнина. — Сва

работан, -тна, -тно вредан, радан. —
Милојко е млого работан, главу не диза
од работу.

работи несвр. ради. — Работи, па има.
работи уруке несвр. ради женски посао

су ми лојза у равнинку.

равња несвр. поравнава, равна. — Равњају
друмсос ваљак.

равња се несвр. фиг. упоређује се. — Не
мó(ж) се равнаш с Милоју, бн је у све
пóбољ од) тебе.

(преде, плете, није и сл.). — На празни
ци се не работи уруке.

рагбжаж асура од ражене сламе. — Кад)
дóјде лето, спимо на рагбжу.

páбушка ж белега, црта. — Колко рабу
шке имам у твоју књигу? - Чим рипне
повучи рабушку, да измеримо колко е
рипнул.

рагбшка ж дем. од рагожа, асурица од

раван, -вна, -вно прав (без кривина). — Иде

раденик м врло вредан човек. — Башта му

ражене сламе. — Нек деца спе на другу
рагбшку.
беше голем раденик, а он лежилéбоња.

по раван пут.

páвија ж бот, рафија, лика палме (Raphis
vinifera i R. ruffira) која се користи за
везивање у виноградарству. — Купи ра
вију, јутре ће врзујемо лојзе.

равница

ж равно земљиште, равница. —

радéње срад. — Исто ти се вата - радéње и
ли нерадење.
ради несвр. само у примерима: Ради као
сат. — Ради с пуну пару.

радник м пеј. нерадник. — Голćм радник,
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разазна свр. в. разозна.

páдување с радовање, радост. — Изр.:
Обећање луду радување.

ражени cс свр. разведе се. — Кат се ожени,
кат се ражени.

ражењен разведен (само у мушком роду).

разазнава несвр. в. разознава.
разазнавује несвр. в. разознава.
разазнаје свр. в. разозна.
разаспи се несвр. спава врло дуго. — Ра
заспал се, нец се дигне до пладне.

— Ожењен, па ражењен.

ражењет в. ражењен. — Ожењет, па раже

разатка свр. извуче потку из основе,
супротно од ткаје. — Погрешно ткала,
па мора да разатка.

Ње"T.

ражљćби свр. 1. пеј. непристојно
рашири, раскречи ноге, непристојно се
смеје. — Место да савије ноге, она и (x}
ражљебила. — Ражљебила уста до тил, 2.
нанесе тежак бол, тешко повреди. —
Ка|д) те уватим, ћу те ражљебим како
жáбу.

разатка се свр. развредни се у ткању. —

ражљеби се свр. 1. непристојно рашири,

разбашкари се свр. рашири се, несме

раскречи ноге, непристојно се смеје. —

тано се развија, живи, безбрижно жи
ви. — РазбашкарИл се, као да е Тбј њиго
во. — Разбашкарил се, па ич не мисли.

Седла, па се ражљебила, н-умé ноге да
прекрсти. — Ражљебила се, па н-уме да се
заустáи от) смејање; 2. дође, услед неке
силе, до ломљења, распадања; попу
сти, расклимата се, не буде затег
нут. — Скини нешто от кола да ти се не
ражљćбе, млого си и(х) претоварил. —
Köла ми се ражљебила, мора да и (x)
попраим,

разозна свр, схвати, разуме. — Код) дете

Разаткала се, па не диза главу од)
ткање.

разаткаје се несвр. постаје вредан у
ткању. — Кад) це Милева разаткаје, све
мањује.

разбаруши свр. рашчупа (о коси). – Köј
ти разбаруши косу? -Н-уме се очешља,
па иде разбарушен.

разбега се свр. побегне на све стране,
разбежи се. — Кот се појави мачка,
мишеви се разбегаше.

разбере свр. разуме. — Не мог) га ра

разозна, ток ће буде лако.

зберем кокво ми врéи.

разознава несвр. схвата, разумева,

разбере се свр. 1. почне да бере,

почиње да сазнаје. — Малечко, а почело
да разознава све окол себ.

развредни се у брању (о воћу и сл.). —
Разбрал се момурзу, па не морж се
заустаи; 2. разуме се, схвати. — Несу се

разознавује несвр. в. разазнава.
разознаје свр. в. разазна.

разбрали. — Ел се разбрасте?
разбеснćје се свр. разбесни се. — Ако се

разопиње несвр. разапиње. — Јутре ће

разбеснеје, др (ш) се добро.

разопињу жицу на шпалир.

разбесни (се) свр. разјари (се), ражести
разбишне свр. разапне, отегне (што). —

(се). — Ако га разбесниш, др (ш) се добро,

Мóра жицу да разблнемо, па тог да ју

— Разбеснел се па бKaпо сви.

сечемо.

разбине се свр. фиг. буде свуда присутан.

разбива несвр. разбија. — Разбива лед да
завати воду.

— Не мог се разбинем на свć стране.

разавија се свр. расплаче се, почне да
плаче. — Разавијал се, а нигде слозу нема.

разбие свр. 1. повреди, раскрвави
(ударцем или при паду). — Куј ти разби
нóc? — Падо, па си разби колено, 2. избије

— ) 75
-
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(о зубу). — Разбил му зуби; 3. фиг.
одврати, спречи. — Разбише га, па се не

развађуји (х), кат су будале нек се бију.

развáлеп, -а, -о разваљен, порушен. — О

öжени.

ставише развалену лесу.

разбие се свр. падне, повреди се. — Падал,

развали свр. 1. сруши, поломи. — Разва

па се разбил како тиква.

лимо стару кућу, ће праимо нову. —
Развалише врата, улегоше у кућу и по
чеше да окају по нас, 2. растури,
поквари. — Развалили свадбу најбољи
пријатељи.

разбие паре свр. замени крупну новча
ницу

за

синонину,

уситини, размени

новац. — Јутрос разби двобанку. — Разби
си крупну пару.

разбије свр. в. разбиe.
разбије се свр. в. разбне се.
разбира (се) несвр. разуме (се), разумева
(се). — Тој ти ја ништа не разбирам; — У
све се разбира.

разбистри (се) свр. разјасни (се). — Сок ће

развали се свр. 1. сруши се, поломи се. —
Од јак ветар развалише се тарабе. —
Трула врата, малко им треба па да се
развале; 2. фиг. обилно једе, преједе се. —
Развалимо се од едење, 3. фиг. отвори
се (о небу). — Развалило се небо, а киша
само пљушти.

он да разбистри свć онóј што ни не било
јасно: — Само ће се тој разбистри.

разваљување срушење. — Завршено ра

разбичи (се) свр. располови (се) уздуж,

разваљује несвр. руши. — Доста смо ра

расцепи (се). — Сос маљицу и соз добре
заглавке едва разбичи оној трупац од
брčс, — Тој дрво е чворновато, тешко ће
се разбичи.

разведе свр. наоштри и преуреди зупце
на тестери. — Нćће мајстор да ми
разведе бичкију, док му не платим.

разблажен, -а, -о ублажен (ублажена ја
чина некој течности додавањем воде).
— На полокари износи разблажено вино.
разблажи свр, учини неку течност ре

зваљување, сЗк ће почне правење.
зваљували, треба и да правимо.

разведе се свр. крава тражи бика да би се
с њим старила. — Крава ми се развела,
мора дају тражим бика.

разведрује се несвр. разведрава се. —

ђом (додајући воду), ублажи јачину. —

Почело да се разведрује.

Разблажи оцбт, млого е кисел.

развезć свр. фиг. почне опширно да при
разбој м направа за ткање. — Наместили

ча, говори. — Код развезе да прича, од
милин да га слушаш.

разбој, ће ткају.

разбради (се) свр. скинемараму са главе.

развćјан, -a, -o 1. фиг. онај који преко мере

— Волим д-идем разбрађена, — Чим
дојдем дом, бдма се разбрадим.

трошни новац. — Едбн син му е малко
развејан, а други шпараџија; 2. фиr.
површан, будаласт. — Стареј син ти е
нешто развејан.

разбрађује (се) несвр. развезује и скида
мараму са главе. — Матиме разбрађује; —
Сама се забрађујем, сама се разбра
ђујем.

развеје се свр. 1. почне снажно да веје (о

не разбудиш дете; — Разбудило се дете,
не спи му се више.

снегу). — Развејал се снег, па не мож око
да отвориш, 2. фиг. почне преко мере да
проши (о новцу). — Чим попие едну,
развеје се с паре, па на сви плаћа.

развади свр. растави, смири завађене. —

развешчају се свр. разведу се. —Двапут су

разбуди (се) свр. пробуди (се). — Пази да

се венчали и двапут су се развенчали.

Закpвили се, едва и (x) развади.

развађује несвр. смирује завађене. — Не

развидели се свр. постане видно, сване.
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звртел гаћке на колена, а џемпир на лак

— Кот се развидели, ток ћу се дигнем.

тови.

развије свр. одмота. — Развише ткање и
разврца свр. 1. поцепа, исцепа. — Куде ра

о{д две поле напраише ћелим.

звpца кошуљу? Разврцају у чалију; 2.
разбије (о глави). — Куј ти разврца
главу? Тома, с камен.

раЗВóДИ несвр. оштри и преуређује зупце
на тестери. — Б5ш сЗг мајстор узел моју
бичкију да ју разводи.
разврČви се свр. расприча се. — Кот се
развреви, н-уме да стане.
разврси се свр. в. развреви се. — Развреил
се, пушти га нек врéи.

разврца се свр. поцепа се, исцепа се. —
Куде се разврца?

разврцан,-а,-о 1. поцепан. — Иде разврцан
ко распаранда; 2. разбијен (о глави). —
Нóси разврцану главу.

разврČји се свр. в. развреви се.

разврчка (се) свр. извуче (се) канап
разврже (се) свр. 1. развеже (се). —

(врца) из одређеног места. — Дете ми
разврчкало запрег. — Оп5нци ми
разврчкани, — Откинуше ми се врце и
оп5нци ми се разврчкаше. — Не мож

Развржи врећу да видим коква ти е
пченица; — Јуже се разврзало и сикира
падла на пут, 2. изр.: Разврзал му се език
(добно вољу да прича, распричао се).

запрег сâм да се разврчка, неки га

разврчкал.

разврзан, -а, -о развезан. — Разврзане
вреће треба се завржу.

разврзује несвр. развезује. — Укачи се
Вćлко на дреш и поче да разврзује сно
iiови.

разврља свр. разбаца. — Узбмо лопате и
зочбс разврљамо снег.

разврљан, -а, -о разбацан. — У кућу нćред,

развуче свр. 1. отегне, растегне. —
Развукомо жицу за носачи; 2. извла
чењем уметнутог дела продужи. —
Развучи остал, да стану више гости; 3.
повлачећи помакне у страну. — Развучи
виронгу, да се боље види, 4. разграби,
одвуче, разнесе. — Развукли му све што
е имал у кућу.

свć разврљано.

развуче се свр. 1. фиг. разболи се. —
разврљи свр. разбаца. — Обувал пасуљ, а

Нешто се развукал, па лежи; 2. фиг.
63 ().fbe 30t. рад, омлитави. — Раз
вукли се по њиву, па не мож и|x| нај

пасуљбвину разврљил по обор.

Не.At(1

разврљује несвр. разбацује. — Отишли на

Деш.

њиву да разврљују ђубре.

разврљује се несвр. фиг. немилице тро
ши, расипа (о новцу). — Разврљује се с
паре, да се покаже.
разврта несвр. 1. распреда (о причи). — И
jâ умем да развртам причу; 2. разврће,
одмотава. — Млого заврнул рукави,
мбра да и (x) разврта, 3. разводи воду од
главног у споредне канале ради наво

разгази свр. 1. Žажењем утаба (о снегу,
блату). — Још никој не разгазил снег, 2.
ношењем учини удобним (о обући
уопште). — Едва разгази ципиле.

разглеђување с разгледавање, разгле
дање.

разглеђује несвр. разгледа. — Кад) дојде
у град, само излози разглеђује.

дњавања баште.

разгњеви (се) свр. ражалости (ce),
разврта се несвр. окреће се, гледа около,
беспосличи, иде бесциљно. — Само се
разврта. — Разврта се ко залував.
разврти свр. направи рупу, отвор. — Ра
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раздани се свp. сване. — Дигните се, раз

разгоди се свр. одустане, откаже (о

данило се.

погодби). — Погодили се, па се разго
дили.

раздањује се несвр. свиће, јавља се нов
дан. — Стареји се дизају, почело да се ра

разголен, -а, -о разголићен. — Кад) дојде

Здањује.

лето, мерак ми ед-идем разголен.

разголи се свр. разголити се. — Обучи се,

раздвои свр. растави и умири. — Закpвили

немој си се разголил, ће навучеш неки
ћелепир.

се, едва и (x) раздвои; 2. одвоји, одлепи. —
Залепиле ми се паре, коко да и|x|
раздвбим?, 3. преполови. — Раздвоилора
(плод) на пола.

разголиштен, -а, -о в. разголен. — Ништа
му нć, и зими и лети иде разголиштен.

раздвои се свр. 1. растави се, разведе се. —
разголишти се свр. в. разголи се. — А се

Раздвоили се, несу више муж и жена; 2.

отöпли, он се одма разголишти.

подели се, одвојено живи. — Раздвоили
се, па побашка живć, 3. преполови се,
pacцепа се на пола. — Раздвоише се дбске

разгори се свр. распламса се. — Дувај, да
се огањ разгори.

на пола.

разгради (се) свр. скине (се), уклони (се)
раздели свр. издели, подели. — Разделил

(о огради). — Куј ми разгради градинче?
— Треба градинче да се разгради, па с

имање на синови, а за себ ништа не
оставил.

нóво да се загради.

раздене (се) свр. извуче (се) конац из

разграђује (се) несвр. скида (се), уклања

игле.— Ја уденем, он раздене; — Чим баба
узне иглу, одма ју се раздене, па имам
муку да ју уденем.

(се) (о огради). — Ја заграђујем, бн
разграђује; — Кат почне нешто да се

разграђује, треба до крај да се разгради.
раздере свр. огребе (кожу). — Куде си
разграка се свр. почне да гракће,

раздрал кожу?

разгракће се. — Што ли су се вране донос
тöлко разгракале?

o

раздере се свр. развиче се. — Раздрал се,
нема срам од људи.

разграња се свр. разграна се. — Ора се
раздрапа се свр. раничена се, разгребе се

разграњал, заузел половин лојзе.

чешањем. — Раздрапал се пред људи као
да е шугав.

разгрди се свр. разгрокће се. — Свиње се
разгрделе, мора да су гладне.

раздpка свр. в. раздрнда. — Раздpка ми
разгрне се свр. фиг. пролепша се (о

тöчак.

времену). — Кат се време малко разгрне,
ће појдемо на прскање.

раздрнда свр. упропасити. — Дадо мутбчак
као на човека, бн ми га раздрнда.

разгрта несвр. склања земљу од нечега. —
раздрпа свр. поцепа, исцепа. — Раздрпаше
га кучићи.

Почел да разгрта младе гиже.
разгртање с склањање земље са нечега. —
После загpтање иде разгртање.

разда свр. истоклања, раздели. — Све што

раздрпан, -а, -о поцепан, исцепан. — Нема
коквć да обуче, па иде раздрпан.

разебе (се) свр. поквари (се), поломи (ce),

имал, све раздал.
упропасти (се). — Разеба ми точак, —
Разебала се кочница на точак.

раздава несвр. раздаје. — Раздавал имање,
па отишал у бел свет.

разéбен, -а, -о покварен, поломљен, у
пропашћен. — Врну

раздаљина ж растојање, размак. —

колица.

Раздаљина и (x) зблизила.
— ) 78
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разéва се свр. 1, почне да виче. — Разевал
се по децу као да су само она крива; 2.
направи се отвор, рупа, разјапи се. —
Разевале му се цокуле, а неће да и(x)
однесе кот шуштера.

се у све, не мисле исто, 2. разводи се. —
Толко њино слагање, а сЗк се разлазе.

разлáје се свр. в. разлaе се.
разлама несвр. нешто ради (изразито
наглашено). — Игра, па разлама. — Бие,
па разлама.

разéда несвр. нагриза. — Почела рђа да ми
разćда матику.

разéда се несвр. круни се. — Почел зуб да

разлегне се свр. 1. разлеже се (о коко
инци). — Разлегле се и друге кокошке; 2.
дугим кувањем се омекина и постане
крт (о ситним костима). — Варимо
рибе док се кбске не разлегнуше. —
Разлегле се кбске на рибе, не мора се

ми се разéда.

разеде свр. нагризе. — Чувај ствари да их)
рђа неразеде.

разеде се свр. 1. добије апетит (о храни).
— Разел се, па само врља иза шију; 2.
раскруни се, разглође се. — Разел ми се
зуб, па ме боли.
разида несвр. в. разеда.

разида се несвр. разара се, троши се,
глође се. — Подмаза осовину да ми се не
разида.

разишка свр. отера. — Све от себ рази
шкал, остал сам како дубар.
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разлелéје се свр. почне да нoе несигурно,
почне да се тетура. — Напил се, па се
разлелејал по цел пут.
разлéпи се свр. одлепи се. — Разлепили ми
се пиротски оп5нци.
разлиста се свр. олиста. — Кад дојде
пролет, све се разлиста.

разлита се несвр. 1. разлета се. — Разлита
се на све стране; 2. фиг. размеће се,
троши. — Има, па се разлита.

разјази свр. сруши јаз. — Направи јаз да
навāдим поприку, а неки га разјазил.
џибру из казана, пошто је испекао ра

разложи свр. извади комине или проспе
џибру из казана, пошто је испекао

кију. — Окните ме код разлагате казан.

ракију. — Идем да им помогнем да ра

разлага несвр, вади комину или просипа

зложе казан.

Немој да ме не окнете.

разлагање с вађење комине из казана

разломен,

-а, -о разломљен, сломљен,

после печења ракије. — Уморил се од
налагање и разлагање селски казани.

преломљен. — Донеси целу погачу, а не
разломену.

разлади се свр. освежи се, расхлади се. —

разломи се свр. преломи се, сломи се. —

Да излегнем у обор да се малко ра
зладим. — Дај ми воду да се разладим.

састаи (ако се нешто лоше учини, не

Изр.: Кот се погача разломи, не моlж) се
може тако лако да се исправи).

разлáе се свр. фиг. расприча се. —Тике се
разлаја, па ме све изрезили.

разлаз мразилажење. — Изр.: Асагразлаз.
разлазćње с разилажење. — Разлазење

разљева (се) несвр. разлива (се). —
Разљева питије; — Разљева се вода по
Мораву.

разљигави се свр. пусти бале. — Кат се

вóди кућу у назадицу.
разлази се свр. почне да бауља, пузи (o
детету које још не уме да хода). — Ра
злазила се деца, ће дојду гости.

разљизга се свр. кад се отопи снег и

разлази се несвр. 1. разилази се. — Разлазе

разљије се свр. разлије се. — Отопил се

разљигави, не мо (г) га гледам.
помеша са водом. — Разљизгало се, па се
едва бди.
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страну. — Размациња Виронгу да улегне
слонце у собу, 2. одуговлачи, оклева. —

снег и вода се разљила на све стране.

разљуди се свp. скине са себе (о одећи),
пресвуче се. — Ако се не разљудим, не
могу да спим. Само се превртам.

Претргал се од работу, пају размациња.
размашување с баљезгање. — Размашу
вање му дошло до главе.

разљуђује се несвр. скида са себе (о о
дећи), пресвлачи се. — Разљуђује се, бће
да легне.

размерише се свр. размирише се. — Ра
змерисало се цвćће у градинче.

разљути се свр. 1. наљути се. — Ђе те

размерување с продаја робе на мало, са

стопка, ако се разљути; 2. прође га

мерењем, размеравање. — Више добиеш
ако даш на куп, а не на размерување.

љутина. — Разљутил се, мош сЗг с његда
врéиш.

размерује несвр. продаје на мало (по
размбкше свр. 1. рашири, помакне у
страну. — Размбкни ноге. — Размбкни ви
pôнгу, да се боље види у собу, 2. одужи,
оклева. — Размокнул работу до Светог
Илију.

комаду, на килограм и сл.), крчми,
размерава. — Продај одеданпут, немој да
размерујеш.

размести (се) свр. постави (се) на
одређено место, распореди (се). —

размбкне се свр. 1. удаљи се један од
другог, рашири се. — Размакните се,
немој да сте станули, едан до другог; 2.
одужи се (о раду). — Ајд, ајд, пројде едбн
месец, ал се ов5ј размакну на млого.

Размести гости кок6 треба да седé; —

Разместише се гости коко треба да седе.

разметне свр. прошири обим чарапе
уметањем још једног реда илешењем. —
Сáк треба да разметнем, па после да
плетем све токој.

размава се свp. стане да маше, размаше
се. — Размавал се состојагу и мисли да му
се неки плаши.

размине се свр. мимоиђе се с неким. —
Разминум о се, а не видомо се.

размавује се несвр. задржава се (негде),
губи време у нечем безначајном. — Ајде,

размињује се несвр. мимоилази се. —

не размавуј се, почни да работиш. — Док

Тесни сокаци па кола не мож да се

други работе, он се размавује.

размињују.

размаже свр. 1, упрља. — Куј размазал
блато по кућу?; 2. разлије мало масти
по тепсији у којој се пече хлеб. -Pa
змажи малко маз у плекови, да ти се леб
не увати.

размиран, -рна, -рно у нзразу: размирне
године (ратне године).

размири се свр. зарати се. — Кот се беше
размирило, ми смо манули д-имо у
школу.

размазотина м и ж пеј. размаженко, ра
змажено дете. — Расте голема разма

размирица ж буна, рат, ратно стање. —
Милос Јовановић је у оној време, кат су
владали Турци, подигал две размирице и
у обе бил голем јунак (Милоје Јова
новић, родом из Каменице, био је вођа и

зóтина.

размајује се несвр. в. размавује се.
разманс се свр. разведе се. — Они су се још
кöд разманули.

душа двеју размирица: 1835. и 1841.
Друга је прерасла у народни устанак).

размањување с развођење, развод. — За

— У размирицу сос Немци бба сина су ју
погинула.

њино размањување чуло се по род.

размањује се несвр. разводи се. — За ре
зил, размањују се, а млого се волели.

размациња несвр. 1, шири померањем у

размица несвр. в. размациња.
размлади свр. в. разблажи. — Размладил
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развиче се. — Кот се разбка, стра да те
увати.

размлађеш, -а, -о в. разблажен. — Осетили
гóсти да е вино размлађено, па неће да га
пију.

разбр м последња бразда којом се
завршава орање у средини њиве. — Још

размлачи свр. учини да буде млако (о
води, млеку). — Размлачи воду да купемо

да пуштим разóр и завршил сам орање.

разоре свр. 1. први пут пооре неки део

дете.

земље. — Разорал ледину, па напраил
њиву; 2. поново пооре. — Разорал угар, да
посади момурзу.

размота (се) свр. одмота (се), одвије (се).
— Размотај прćђу от цевке, па јунамотају
клувче: — Клувче се размотало.

разработи се свр. разради се, почне
својски да ради. — Разработил се у старе
Гóдине, мора самар код-тад да се ицéпи. —
ТомЗн се разработи, ал' се брзо и умори.

размотување с размотавање. — Размо
тување беше лЗко.

размотује (се) несвр. размотава (се). —
ЕдЗн нека размотује, други нека
намотује: — Почело клувче да се раз
мотује.

разрати се свр. отпочне рат. — Нек будне

размрда се свр, отпочне кретање,
iiокрене се. — Отоплило се, па се бро
бињци размрдали а трмке разлетеле.

смеје. — Кот се разребеће, не мć (ж.) се
заустаи.

размpка се свр. овца почне да тражи
oвна ради спаривања. — Размpкале ми се
овце, траже овна.

и овакој, само да се не разрати.

разребèће се свр. почне гласно да се

разреди свр. учини ретким (ређим), про
реди. — Кот копаш момурзу, узни па е
разреди.

разређује несвр. 1. проређује. — Разређује

размрси (се) свр. распетља (се), одмрси

поприку, густо ју насадил, 2. сипа воду

(се). — Цел сат сам се мучила док вуницу
несам размрсила, — Тешко се размрси,
а локо замрси.

да би постало ретко, житкије. —

размрска свр. разбије (о глави). — Раз
мрскаше му главу.

Разређује малтер с воду.
разреже свр. 1. одреди величину (о по
резу). — Голем ни порез разрезали; 2.
режући расече. — Разрежи овуј лубе
ницу, да видимо каква е.

размути свр. мешањем раствори, раз
реди, помеша с течношћу. — Размути
шићéру воду, па попиј, ће ти лŠкне.

разрива несвр. разгрће. — Разрива снег.

разрине свр. уклони разбацајући лопа

разнесе свр, 1. однесе на све стране, на

том неки ситан материјал. — Разрини
снег окол кућу.

разна места. — Дуну ветар и разнесе
снопови по њиву; 2. експлозијом ра

разрињување с уклањање разбацујући
скомада, однесе. — Граната му разнела
лопатом неког ситног материјала. —
Код напада снег, дојде и њигово разри
њување.

обе ноге.

разбди се свр. 1. почне да хода, расхода се.
— Разоди се по селски сокаци; 2. размрда
се ходањем. — Да се малко разодим, да ми
се лебац приеде.

разрињује несвр. уклања разбацујући

разбкав, -а, -о разрок, зрикав. — Убаво

едемо, па да разрињујемо снег окол
кућу.

лопатом неки ситан материјал. — Да

детенце, а разбкаво.

разрипа се несвр. почиње да скаче. —
разбка се свр. одједном поче да виче,
- О 81
-
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разрка се несвр. почиње да пљује, рас
пљује се. — Разркал се по целу кућу.
разрове се свр. почне да плаче (гласно). —
Окни матер, дете се разровало. —
Разровал се како мечка.

ракиски, -а, -о ракијски, онај који је
расположен да пије ракију; оно шиio
припада ракији. — Гости, ку(ј)е ракиски,
а куј не? — Дај ми ракиску чашу.

ракиски казан м казан за печење ракије.
— Дотераше ракиски казан, ће печу ра

разрбди се свр. раскине све односе са
Кију.

родбином. — Разродил се, нема више
póд.

ракиски котšл м котао за ракију. — Ми
смо имали два ракиска котла. Едон смо

разрунза се свр. гласно се расплаче, по

увек давали на комШије.

чне гласно да плаче. — Разрунзал се како
мéчка.

ракиштина ж аугм. и пеј. од ракија. —
Бозди на ракиштину.

разрушsa се свр. в. разрунза се. — А се
дигне бдма се разрунsа. Токој сваки дан.

ракљаж место где се састају две гране. —
Скршила се грања у ракљу.

разрутавеш, -а, -о раздрљен. — Нć га ср
ралник м раоник. — Мора ралник да се

мота, стар човек, а иде разрутавен.

клепа, изел се.

разрутави (се) свр. раздрљи (се). —
Разрутавил груди, да му нć жćга, —
Разрутавил се, па иде по село.

páљупина ж кора, љуска. — Збери ра

разрчка свр. 1. проџара, ражџара. — Ра

рамо с раме. — Заметни ме на лево рамо. —

љупине от компири и врљи на свиње.
Нешто ме боли лево рамо.

зрчкајмалко кубе, да бгањ побоље гори:
2. растури, начини рупу, јаму. — Узе
острушку, разрчка пепели тури кравају
њег. — Разрчка осињало у земљу, па
разљути б се.

разуларен, -а, -о подивљао, пуштен на

páна ж болно место, рана. — Боли га рана,
не можда бди, па мора да се потпира.

рапажxрана. — Имаморану за целу годин.
раначко прил. прилично рано. — Навикал

слободу. — Деца треба да имају дизгин, а
нé да су разуларена.

да си раначко дојде и да си раначко

разулари свр. пусти на слободу. — Ра
зулари коња, па га пушти да пасе.
разулари се свр. подивља, пусти се на

páни несвр. храни. — Ранил га целу годин, а

слободу. — Кот се дете разулари, чуда
праи. — Нек се кобила разулари.

разуpла се свр. 1. развесели се. — Ра
зурлали се, па само поју и цикају; 2.
гласно се расплаче. — Не пипај га да се не
разуpла. — Чим га пипнеш, бдма се ра
зуpла.

ракетла ж ракета (градоносна). —

отиде.

ни парку му нć узел.

раница ж дем, од рана, мало хране, хра
ница. — Купи малко раницу за стоку.
раничка ж дем. од рана, мало хране,
храница. — Дај малко раничку на стоку,
па ју после напој.
páнка ж дем. од рана. — Ранка га изела, да
га изеде (клетва).

рањен, -а, -о храњен. — Рањено прасе
пóтешко од нерањено.

Опалил две ракетле у бблак.

ракиица ж дем, и хип. од ракија, ракијица.

рањеник м ухрањени ветар. — Имам два
рањеника. Едног ћу продама едног нећу.

— Свpни на ракиицу и мезенце.

ракијарка ж женска особа која ужива у
пијењу ракије. — Па дошла онај раки
јарка куд нас.

рањеница ж ухрањена свиња. — Имам две
рањенице за продаву.

рањкиња ж бот врста шљиве, шљива
- ). 82
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од расађување поприке и копус.

Рáњкиње су овуј годин млого родиле.

расвести се свр. освести се. — Едва се
рапав, -а, -о нераван, храпав, неизглачан. —

расвести.

Овéј су ти дбске све рапаве, мора да и (x)
изрендишеш.

расењи се свр. излиже се, похаба се од

páс м 1. бoт. храст Quercus div. — Онај

дуготрајне употребе (о тканини). —
Расењиле му се гаће на колено.

најголем расмбра да исечем, треба ми за
б5чву; 2. раст, растење. — У њигову
вамилију сви имају мали рас.

расењује се несвр. хаба се од дуготрајне

расовиња се несвр. свиће, свањује. —
Почело да се расовиња, треба се

расипе свр. 1. проспе. — Пази да не

употребе (о тканини). — Од носење
почеше гаће да ми се расењују.
расипеш млеко, 2. фиг. тешко удари. —
Ударил га, па га расипал.

дизамо.

расовињало с свитање. — У расовињало се

расипе се свр. 1. проспе се. — Пази да ти се

дизамо.

млеко не расипе, 2. фиг. истроши се
радећи. — Расипа се работејђи по туђе
њиве, пусте да остану, 3. распадне се. —
Дабогда, да се никад не расипе (клет

расбвне се свp. сване. — Још се не ра
совнуло, а деца се исподизала.

pacáни се свр. расани се, отера сан. — Још

ва).

се не расонил, а почел да шљока.

расовињује се несвр. в. расовиња се.
расонује се несвр. расањује се, тера сан.

расиплáк м расипништво. — Шпарање
држи кућу, а не расиплЗк.

расипник м човек који не штеди бо

— Тешко се расањује.

гатство. — Онај расипник све испро

расавиња се несвр. в. расовиња се.

Да Ва.

расавињало с в. расовињало.
расавињује се несвр. в. расовињује се.
pacáвне се свр. в. расовне се.

расипување с расипање. — Нема ра
сипување испаницу, све се мора поку
Са..

pacáни се свр. в. расони се.
расад м 1. леја у којој се налазе младице

расипује несвр. 1. расипа. — Расипује воду
куде заврне, 2. фиг. расипа, немилице
проши. — Расипује паре као да му
претицају.

засејаног поврћа. – Улегоше свиње у

расад, па ми га упропастише; 2. младе
биљке које служе за пресађивање. —

расипује се несвр. 1. просипа се. — Цепен

расади свр. пресади биљке из расадника

џак, па се пченица расипује; 2. фиг.
троши се радећи. — Лети се расипујемо
од работу.

на друго место. — Расадимо поприку у
бáчу.

расица несвр. расеца. — Немам шило, па

Купи расад. — Не гази расад.

расицам рупицу на каиш.

расадник м леја засејана семеном по
врћа. Из расадника се младе биљчице
расађују по башти. — У едан расадник
сам засадила поприку а у други пе

раскаља (се) свр. постане блатњав. —
Пáдла киша и раскаљала сви путеви; —
Раскаљало се, па не мож нигде да мрд
Не Ш.

тлиџани.

расађуван, -на, -о расађиван.
расађување с расађивање. — Изгрбави се

расканта се свр. разиђе се (више се не
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раскáчи

не раскове. — Расковале ми се тарабе,

се свр. ослободи се, растерети
се (чега). — Едва се раскачи од лошо
друсто.

мóрада и (x) заковéм.

расковује несвр. откива. — Ја ковéм а он
расковује.

раскашка свр. учини масу житком. —
Улéгоше свиње у бару, раскашкаше
блато, да не мож човек да пријде.

расковча (се) свр. раскопча (се). — Не
можда расковча огрљак на кошуљу, —
Расковчал се, као да е лето.

раскашка се свр, учини се маса житком.
— Компири се варише, па се раскашка

расковчан, -а, -о раскопчан. — Жега му, па

ШС.

иде расковчан.
раскваси свр. овлажи, освежи се. — Гори,
раскваси му уста. — Дај ми воду да

расковчује (се) несвр. раскопчава (се). —
Расковчује џемпир на дете, оће да га
скине; — Расковчује се, бће да си легне.

расквасим уста.

раскваца се свр. 1. расквоца се (о

раскокодака се свр. 1. почне да кокодаче

кокоинци). — Овуј годин не теја ниедна
кокошка да ми се раскваца; 2. фиг.
разболи се. — Нешто се расквацал, па

(коконика). — Раскокодала се као да е

снéла Голćмо јајце; 2. фиг. расприча се. —
Раскокодал се, па од њег не мож ништа
да кажеш.

лежи.

раскинесвр. 1. раскомада. — Раскинули га
раскокори се свр. фиг. направи се важан,

кучићи; 2. прекине везу с неким. — С њег
сам раскинул. Нећу га више видим ни у
кућу ни прет кућу.

уздигне се. — Раскокорил се како петол
на кокошку.

раскомáта свр. раскомада (нешто). —

раскинка се свр. разболи се. — Дете ми се
нешто раскинкало, мора га водим ку(д)

Раскоматал цел Лćб и оставил га на
остал.

доктура да му да лек.

раскомбти се свр. изр.: Раскомоти се
(каже се човеку да се осећа као код
своје куће).

раскисели се свр. 1. омекша се, размекша
се (у води). — У газење по воду, раски
селише ми се оп5нци, па сЗг мора да и (x)
шушим, 2. опусти се нечистоћа у води.
— Кот се чашире раскиселе, ласно ће се
оперу.

раскрвави свр. озледи да потече крв. —
Паде и раскрвави колено. — Раскрва
више му главу.

раскисне се свр. в. раскисели се. — Ра

раскрвави се свр. постане крвав. — Куде

скиснуше се оп5нци газéjћи по воду. —
Тури чашире у воду да се раскисну.

се раскрвави?

раскречен, -а, -о раздвојен, расцепан (o
расклапа несвр. раставља. — У војску сам

перу за писање). — Врнул ми раскречено
перце.

жмички склапали расклапал митрољез.

расклатен, -а, -о расклаћен, климав. —

раскречи (се) свр. раздвоји (се).

Расклатен зуб се мора вади.

раничеврљи (се), расцепи (се) (оперу за
писање). — Раскречил ми перце, па саг
нема с какво да писујем, — Отписување
ми се раскречи перце.

расклати (се) свр. расклима (се). —
Расклати зуб, — Расклати ми се зуб, мора
га вадим.

расклопи свр. растави. — Расклопил
машину, па н-уме да ју склопи.

раскрпи свр. размрси. — Да раскрпим

раскове (се) свр. откове (се). — Неко ми

раскрсје с раскрсница. — Доле на раскрсје

црева, па ћу и (x) перем.

наћас светарабе расковал, – Köви да се
- О 84
-
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који чине пар, распаривање. — Свако ра
спарување не води на добро.

нечега. — Са сви е раскрстил, сâг нема куј
да му п5поли, — С њег сам се раскрстил
још преклани.

распарује несвр. 1. раздваја предмете и
сл. који чине пар. — Нембј да распару
јеш волови, оба продај, 2. расплета. —
Испуштила сам неки бодови, па сЗг мора
да распарујем цел рукав, 3. paинива. —
Распарује старе дреје, па и (x) препраља.

раскруља (се) свр. в. расклати (се) (о
зубу). — Код ме удари с песницу,
раскруља ми два зуба, — Кокб се кој зуб
раскруља, одма га вадим.

распасе се свр. почне кобила да тражи

раскубавеш, -а, -о в. раскубан.
раскубави свр. в. раскубе.

пастува да би се с њим старила. — Ра
спасла ми се кобила, а у село нема добар

раскубави се свр. в. раскубе се.

пастув.

раскубан, -а, -о рашчупан. — Иде

распасапа команда ж израз за неред,

раскубан, нема с коквć да се очешља.

недисциплину. — Куд нас се знае кy(j) je
Домаћин, а у њини распасана команда.

раскубе (се)

свр.

рашчупави (се). —

Ветар ми раскубал косу, како ли ћу ју
очешљам, — Köса ми се раскубла, па не

распаше (се) свр. 1. одвије (се), одвеже
(се) нешто око паса, струка, отпаше
(се). — Окни матер да те распаше; —

мóг Да ју очешљам.

Распаса ми се запрег, па ми паде. Жив
срам ме изеде; 2. фиг. каже (се) кад нема
реда. — Све се распасало, никој никог не
слуша.

расблница ж расо, сок од киселог купуса.
— Стареји поéдоше копус, а деца се
налибаше расолницу.

расолничка ж дем, и хип. одрасолница. —
Свако јутро едемо кисел копус и пиемо
расолничку.

распекља (се) свр. раскопча (се) (о
ишлицу). — Распекљај му гаће, да се не
умоча, — Док се распекља, он се умоча.

распален,-а,-о распаљен. — Л5ко е да се на
распекљан, -а, -о раскопчан (ошлицу). —
Коко га не срмотад-иде распекљан.

распален огањ турају дрвја.

распали свр. 1. дувањем разбукта (o
ватри). — Едва распали огањ, 2. удари
јако (нечим). — Распали га стојагу по
грбину, 3. ошамари. — Распали га по
образ и побего, 4. нагло пође и настави
пут. — И распали преко Беле рупе за

распекљување с раскопчавање (о или
цу). — Досади ми с њигово запекљување
и распекљување.

распекљује (се) несвр. раскопчава (се) (о
шлицу). — Примочало се на дете, па га
распекљују да се помоча, — Распекљује

Матевац.

се да се измбча.

распали се свр. дувањем се појави,
разбукта пламен. — СŠкти дувај, можда
ће ку(д) теб да се распали.

распењави (се) несвр. фиг. расприча се,
не да другоме да дође до речи, да
нешто каже. — Распењавил уста до тил,
сал се бн чуе; — Распењавил се, а ништа
паметно не казује.

распара свр. 1. расплете. — Тесна шло
вљанка, мора да ју распарам, па да ис
плетем другу, 2. рашије по шавовима. —

Распарал чашире да и (x) препраи.

човек. — Има у кокво да се обуче а иде

Распети петЗк м религ. Велики петак,
петак пред Ускрс. — На Распети петок
се ништа не работи.

како распаранда.

распиздри се свр. расплаче се. — Распи

распарапда м одрпанац, аљкаво обучен

здрил се за ништа.

распарување с раздвајање предмета
— ) 85
-

-

Властимир Јовановић

598

што било запретано. — Распрећи пе
пел, па извади компири да едемо.

распија ж роспија, рђава жена. — Узел
распију за жену.
распилáви се свр. фиг. разболи се. — Нć
11) то сс

распилавил,

распрска се свр. расте се, разиђе се, нађе

па лежи.

се свуда. — Истера козе на Чукер, а оне се
распрскаше на све стране.

распичка свр. фиг. улудо проћерда,
страћи, упропасти. — Распичкал сво

распрсне се свр. в. распрска се. — Собајле
се бвце распрснуле на ледину.

имање и попил га.

распиштољи се свр. фиг, рашири се,

распрти (се) свр. скине (се) (обично с

раскомоти се. — Распиштољил се у
кавану, љушти ракију и ока. — Распи
штољил се као да е у своју кућу (као да је
господар).

леђа) какав терет. — Распрти ме да се
малко одморим: — Помогни ми да се
распртим.

расплита несвр. расплиће. — Расплита
рупци. — Расплита плетиво.
расподели свр. раздели (о имовини). —
Расподели на децу коко треба, да ме
После не куну.

распупури се свр. пусти пунољке. — У
прóлет се цвеће распупурило, само што
не букне.

распуца се свр. фиг. почне халапљиво да
једе. — Распуцал се, па едели еде.

распоје се свр. распева се, преда се пе

распуштен, -а, -о размажен, необуздан. —
Распуштена деца несу за нигде.

вању. — Кат се деда распоје, од милин да

распуштеник м човек који се развео са

га слушаш.

женом. — Одала се за распуштеника.

располови свр. преполови. — Узе чакију и
располови јабуку, па даде на обоицу по

распуштеница ж разведена жена. — Ја
распуштеник, она распуштеница, ће се
узнемо.

пóла.

располути свр. в. располови. — Располу

распушти свр. размази, напусти. – Млого

тише свињу на две полутине.

е распуштил децу, затој су таква.

расправија ж расправа, спор. — Тај њина

распцује се свр. почне да псује, да гала

расправија дојде и на суд.

ми, виче, да се љути. — Стар човек, рас
пцувал се, не га срмота.

распраи (се) свр. расправи (се), објасни
(ce), peини међусобни спор. — Док тој
распраи, коса ће му опадне, — Сalc)
заглавку човека не мож токој лако да се
распраиш.

расpди (се) свр. наљути (се). — Ако га
расрдиш, неће ти да ништа; — На мен се
нешто расpдил.

растак м дем, од рас, храстић. — Пушти
распраља (се) несвр. расправља (се),
објашњава (се), решава међусобне
спорове. — Не распраљај селске работе,
од њи никој не видел Вајду; — Сорс) стари
људи се не распраљај.

расток да расте, не сечи га.

растави се свр. разведе се. — Раставил се од
жену, па отишбл кy(д) другу.

растаи се свр. в. растави се. — Растаили се
пре две године.

распраљање с расправљање. — Мисли да
растаља се несвр. разводи се. — Толке

с распраљање мож нешто да постигне.

гóдине живел с њу, а сок се растаља.

распреза несвр. испреза, пушта из јарма.
— Деда распрeза волови и пушта и (x) у
кошару.

растаљује се несвр. в. распаља се.
расте несвр. 1. повећава се обим, нараста.

распрeћe свр. разгрне пепео у који је не
- 286 -
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избија. — Почело нешто да ми расте на
прс, 3. изр.: Расте као квасац (уздиже се).

растрка се свр. растрчи се. — Растркаше

растегљи свр. развуче, растегне. — Сос

растрља свр, гази ногом па размаже,

се јарићи по обор.

трактор растегљил све жице.

размаже нешто (на одећи, зиду...). —
Згазил црешњу, па ју растрљал. — Убил
муву, па ју растрљал по остал.

растеза несвр. растеже. — Растеза годину.

растелали свр. разгласи. — Растелалил по
растропа се свр. 1. стане да лупа. —Зошто

село, па ме срмотада излегнем искућу.

растика се свр. растурн се, нестане. —
Растикаше му се синови по бел свет.

ли се Милан у половин ноћ растропа на
пенџер и бка деду; 2. фиг. расприча се
(говорећи бесмислице). — Растропал се
и у оној што иде у људи и у оној што не
иде у људи.

растиње с коров. — Поскуби сво растиње
околамбар, па га дај на волови да поеду.

растрбска свр. фиг. разбије (о глави). —
Растроскаше му главу.

páстић м в. расток. — Нека растић расте,

растрбши свр. уситни (о новцу). — Ра

расте надбле несвр. фиг. смањује се, бива
„šta i H> 1 а

растом.

не сечи га.

строшил банку у стопарци.

растовина ж 1. храстова шума. — У моe
браниште само растовина расте, 2.
храстова грађа, храстовина. — Од
растовину ћу праим бурчићи за ракију, 3.
храстово дрво за огрев. — Сваку годин
се грејемо на растовину.

растоли се

растрти свр. нанесе тешку телесну по
вреду. — Кад га уватим ћу га растртим.

растрти се свр. фиг. премори се, изне
могне. — Растрти се од работу, не мог се
успраим,

растужи се свр. почне да тугује. — Ра
свр. намножи се, размножи се.

стужил се за дом.
— Растолил се здравац под јабуку.

растолмачи свр. растумачи, објасни. —

растурен, -а, -о разасут. — Растурени
војнички камијони наоде се на Пашине

Да ми тој јошампут растолмачиш.

њиве.

растопи свр. раствори. — Растопи плави
камен у воду да праимо чорбу за прс

растури свр. 1. озледи, повреди. — Ударил
га, па га растурил, 2. поквари. — Ра
стурил работу.

кање.

растpвен, -а, -о просут. — Децо, растpвен
растури се свр. изр.: Паде, па се растури
(повреди се тешко). — Растури се од

пасуљ се треба збере.

растpви свр. проспе. — Растрвил пасуљ по

едење (претера у јелу, поједе много). —
Растури се одрабóту (претера у раду). —

обóр, па не мож га збере.

Растури се од спање (претера у спа
вању). — Растурише се ко манастирске
мачке (нестадоше, разиђоше се).

растpви се свр. проспе се. — Цепен џак, па
ми се пченица малко растрви.

растреби свр. среди, баци што не треба.
— Мора едâн дан да растребим по по

растури-кућа м расипник, онај који
растаче дом. — Њигóва деца су растури
куће, а моја шпараџије.

друм.

растребување с распремање, уређивање.
— Задоцнил с растребување.

расукаљка ж оклагија. — Моја баба, код
узне расукаљку, зачас насуче бвге.

растребује несвр. уређује, сређује,
распрема. — Почел да растребује по
кућу.

расуче свр. 1. расплете конопац, узицу. —
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2. начини оклагијом коре за титу,
гибаницу. — Меко сам замесила, па едва
pacуко бвге за гибаницу.

Ударил га с тојагу, па му рацепил
главу.

рацепи се свр, делимично се исцепа. —
Клекну, и гаће ми се рацепише.

расцвели (се) свр. растужи (ce),
расплаче (се). — Немојте да ми расцве
лите дете, после не мог да га умирим, —
Расцвелил се, па само јада.

paцмиздри се свр. расплаче се. - Никој
га не дирал, а он се рацмиздрил.

рацопа свр. фиг. разбије (о глави). —
расцивка се свр. почне да плаче, расплаче

Рацопаше му главу.

се. — Не дирајте га, ако се расцивка цел
дâн ће да цивка.

рачéпси, -а, -о раскречен, са раширеним
ногама. — С рачéпене ноге седи, као да е

расЦИВЛИ се свр, в. расцивка се. — Ра
мушко.
сциВлил се, па само цивли.

расцврчи се свр. 1. разгреје нешто да оно
почне да цврчи. — Воли да му се сла
нинка расцврчи, па тог да ју еде; 2. за
греје се, разгреје се. — Расцврчал се ус
кубе, ће изгори; 3. почне дечја граја,

рачепи свр. 1. раскречи, рашири ноге. —
Рачепила краци, па ју се види онај
работа; 2. фиг. растргне бијући, нанесе
пежак бол. — Кад) те уватим, има те
рачепим, 3. изр.: Рачепил уста до тил

цика, вика, плач... — Деца се расцврчала,

(каже се ономе који се непристојно

дате стра увати од њино цврчање.

смеје, ко се кревељи).

расцика се свр. почне да цика, виче. —
Тике се расцика, па ме заглуши.

рачепи се свр. фиг. премори се, изнемо
гне. — Рачепи се од работу.

расцинка се свр. расцмиздри се, расли

рачепуља ж пеј. непристојно женско
чељаде. — Онуј рачепуљу више не могу

нави се. — Никој га не ни пипнул, а он се
расцинкал.

да гледам.

расцичи се свр. почне гласно да плаче. —

рачéша се свр. рашчеша се, изгребе се

се расцичи, одма га биј да га уџува

чешањем, направи огреботине, ранице
чешањем. — Рачешал се, па красте
напраил.

ii и iii.

ратосиља се свр. отараси се, ослободи се
(чега непријатног). — Едва се ратосиља

рачовечи се свр. в. рашчовечи се.

од њег.
ачуман, -а, -о онајј који
је раничупан,
кој

ратување с ратовање. — Провел сам си
младос у ратување - прво сос Турци а

разбарушен. — Воли д-иде рачуман.
aЧума се свр. 1раничупа се, fразбаруши
се
ру
(о коси). — Воли да се рачума, па да

После са Швабе.

рацовти свр 1. расцвета. — Рацовтело
цвеће у поље, па сал мерише; 2. фиг.
разбије (само о глави). — Рацовтеше му
главу сос камен.

плаши децу.
рачуна несвр. фиг. бива уверен, сигуран,
нада се. — Рачунам да ће дојде, затој
другог несâм звал.

рацовти се свр. расцвета се. — Пројде
paџака се несвр. расприча се (о друштву)

зима, љубичице се рацовTéле.

наглас, дигне се граја. — Раџакали се

рацепи свр. 1. цепајући раздвоји на два
дела. — Едва рацепи труп5ц од б5грен; 2.
делимично исцепа, поцепа. — Куде

како Цигани.

раџáпа се несвр. 1. отима се, рита се. —

рацепи кошуљу?; 3. озледи. — Падо и

Раџапал се као да га кољу, 2. пеј. прави

рацепи

се важан. — Раџапал се, као да е бн главан

колено,

па

крв не

могу да

заустаим: 4. фиг. разбије (о глави). —
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раџвóка свр. разбије, расцопа. — Куј ти
раџвока главу?

ргне свр. удари, набије, забије. — Ргну ме
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мешину.

раџврка свр. в. раџвока. — Раџвркáли му
главу.
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pдбква ж в. ардоква. — Има зуби, можда

рашкембен, -а, -о раширен. — Врнул ми
рашкембену шловљанку.

“ трупи рдâкве.
o

pдбквица
дем. од рдоква. — Засеја
pдоквицежу бачу.

o

рашкČмби (се) свр. рашири (се). — Раш
кемби ми џемпир, од резил да га носим:
— Рашкембише ми се опанци у газење по
Böду.

pдбквичка ж дем. одрдоква. — Купи неку
o

-

»

pдоквичку за дете.
o

pђосује се несвр. запушта се, ленствује.
рашрави свр. 1, одвије, одврне шрафове. —

“ — Почелда серђосује.
o

Едва рашрави неке шраове; 2. фиг.
озбиљно озледи, повредн. — Удари Ме,
па ме рашрави.

рашрави се свр. одвије се, одврне се

pђóше се свр. 1. запусти се. — Беше доб5p
* и убав, а саг се рђосал, па нец се ни
обритви, од грозе да га погледаш, 2. фиг.
пусти, остави неког на миру. — Рђоши

играф. — Неки шраови се лако рашра

се од мен! — Нćк серђоше од мен.

више.

раштркља се свр. почне бесомучно да
трчи услед уједа обада (о говечету,
магарцу). — Пази се од волбви кот се
раштркљају.
раштуми се свр. распадне се, размрви се
сува грудва земље после кише (слично
грудви после мраза). — Грудве се ра
штумеле, моlжј се праве леје.

peбеће се несвр. гласно се смеје, смеје се
да би скренуо пажњу на себе, цинично
се смеје. — Ребеће се као курва.

ребне свр. 1. млатне, удари. — Ребну га
éдно-двапут с тојагу, па ме бcгави на
мир, 2. фиг. казни. — Код га судија ребне,
ће се опамети.

péбри несвр. туче, бесомучно удара. —
Кот почнем да га ребрим, ће проклиње

рашчобрља свр. рашчепрка. — Нćгине

мајкино млеко што га сисал.

кокошке ми рашчобрљале леје, па сЗг
мóра пада и (x) праим,

ред м 1. редослед, поредак. — Узни јабуке

рашчовечи се свр. изгуби својство чо

по ред, 2. слој, кат. — Турај ред копус,
ред месо. Токој до крај, 3. изр.: Извел ред
(урадио како треба или се обрукао).

века. — Рашчовечил се, постал куче.

рашчуе се свр. пронесе се глас о нечему. —
Рашчул се резил по село.

редак м ретка шумица, шумарак. —
Оцекомо два-три горуна у редак, да и (x)
нéко не оцечé.

рашчурка свр. растури, испремешта
(нешто). — Неко ми чуркал по ствари, па
и|x| свć рашчуркал.

редно прил. ред је, ред би био. — Редно би

pбан, -а, -о хабан (о обући). — Овеј рбане
ципиле могу још малко да се носе.

редбв м обичан војник (без чина). — На

било да и он еданпут части.
дéдин војнички куфер, кои чувам, пише:
редов Илија Јовановић (деда служио
војску у Краљевини Србији 1907. год.).

рба (се) несвр. хаба (се) (о обући). — Ђон
доб5р, не рба се токој лако. — Не скитај
се, и бађав не рбај опонци.

pве несвр. гризе- Рве само сув леб.

pвć се несвр. бори се. — Има, има, ал' с теб
нећу више да се pвем.

рез м оштрица, сечиво (секире, ножа и
сл.). — Кокво ли е работил, па толко да
иступи рез на сикиру.

резаж заторница (део браве који затвара
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врата). —Тури резу на врата и не пуштај

péњка ж малтретирање. — Тера рćњку с
њег.

никог.

резање лојзе с резидба, орезнвање ви
нове лозе. — Помогну ми урезање лојзе.

реп мреп. — Изр.: Не мрда ни сpćп (каже се
лењивцу).

резара ж пилана. — Отераше трупци на

реп5км дем, од реп, репић. — Зајац има

резару.

малечак репЗк.

резил м брука. — Толки се резил напраи,

péпоња м животиња са великим ретом.

баш забађав.

-

Рćпоњу нćће продавамо, ће га остаимо
за домазлок.

резил 5км брука. — Навикал на резилáк и
пет паре не дава.

репушиша ж бот, репух, биљка са вели
ким листовима, расте поред река и

резили (се) несвр. брука (се), срамоти
(се). — Резили ме прет свет; — Сам се
резили, па му други крив.

резни несвр. има резак, пријатан - оштар
укус, штипка за уста (о вину). — Вино
jóш не преврело, резни.
река ж поток. — Нашу реку мож да
прегазиш, а мож и да ју прерипиш. — Пре

су жене носиле прањена реку.
рекне (се) свр, каже (се). — Код рекне,
речено е. — Рекел да ће дојде, па излагал.
— Изр.: Péкал, па порекал, — На паметног
се едонпут рекне, а на будалу стопут.
péлна ж рерна, пећница. — Испéко две
погаче у релну.

ремен м каиш (о коњској опреми). — За
тегни ремен.

Потока.

репчЗк м дем. од реп, репчић. — Да ти
завржем репчак на главу, да ми буднеш
убава.
рескир м ризик. — Ако мислиш да будне
нешто, мора д-идеш и у рескир.

рескира несвр. ризикује. — Ћу рескирам,
па шта будне.

рескирант м онај који ризикује. — Рес
кирант губи, ал” и добија.

ресто с остатак, оно што је остало. —
Тóј ресто нек остане за њег.
реточак, -чка, -чко прилично редак. —
Пасуљти е нешто реточак.
реточак, -чка, -чко в. реточак.

peмeнaр м онај који прави каише, ремене.

péтак, -тка, -тко 1. који је размакнут,

— Ременар и сарач, тој ти е исто.

удаљен један од другог. — С péтак
чешаљ не мож) се убаво очешљаш, 2.

ремење с зб. им. од ремен. — Штагар си е

провидан, прозиран. — Турил ретку

péмење у војни отпад, да бираш!

виронгу, па се от пут све види; 3. који
садржи малу количину одређених
материја. — Изнели ретак пасуљ, никој
га од гости не пробал.

ренде с 1. кухињска направа на којој се
струже тиква, ротква, и сл. — Не се
цкај тиквице, него узни ренде, па их)
изрендиши; 2. справа за стругање,
глачање даске. — Наостри лисна ренде.
С5г могу да рендишем.

ретачак, -чка, -чко в. реточак.
ретко прил. 1. на већем одстојању од

рендисање с стругање, глачање. — С

другога, не густо. — Чини ми се да сте
ретко момурзу насадили; 2. у великим

рендисање си иступи ренде.

временским размацима. — PéтКо ми

рендише несвр. глача, струже. — Рен

добде.

дише доске. — Рендише тикву сокоскињу.

ренчЗк м дем. од рен. — Уз месо иде

peфуз прил. изреда, све, без одабирања. —
Матевачки подрум ми откупи рефуз

ренчак.
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Зачас му рикну стодинарка. — Не платил
пóрез, па му рикну теле, 3. фиг. и пеј.
умре. — Рикнул и бН, Бог да му душу
прости.

“ рецепис м лекарски рецепт. — Доктурми
преписал рецепис за лекови, ал' не мога
да и{x} купим.

pиљевина ж земљиште обрађено ри

рецка несвр. засеца. — Нема какво да

љањем. — У риљевину ће засадимо арпа
џик.

работи, па рецка остóн.

рецка ж белега, црта. — Деца рипају и
бележе рецке да виде куј ће највише да
pипне. —Тури едну рецку на мој рачун.

рецкица ж дем. од рецка, мала белега,
цртица. — Бележи рецкицу на мој рачун.
рецне свр. засече, одсече. — Куј ли ми
рćцну црешњу по дебљак? — Неко ми ре
цнул вилдâнче у градинче.

риљач м 1. ашов. — Код риљаш, пази да не
покршиш риљач. 2. онај који риља. —
Нóсим ручЗк на риљачи.
pинглаж део штедњака на којем се кува.
— На којуринглу датурим шерпу?
pине несвр. чисти (вилом). — Јошкодрине
кошару.

pинта несвр. јевтино ради. — Неће више
да ринта.

рецне се свр. посече се. — Рецну се з-бритву
по прс.

pинтање с тежак рад, служење некоме
за малу плату. — О(д) данас отпадарин

pжм бот, раж Secale cereale. — Полегал pж,

тáње и готово.

едва га пожемо.

рипа несвр. скаче, прескаче. — Котпуштим
ржЗк
одрж. — Засади малкоржак,
м дем,
колко
за јужа.

јарићи, они почну да рипају окол мен. —
Рипају преко реку.

o

ржЗњ мражањ. —Место зајца носержањ.
o

pипање с скакање. — Доста с тој рипање,

o

малко се одморите.

ржоњче с дем. одржоњ. — Напраил pж3њ
че колко за зајца, а не колко за овцу.

pипка несвр. скакуће. — Рипка како јаре.

ржен, -а, -о ражен. — Баба месила и ржeн

ипкање с дем, од fpипање. — Цел дон

Лéб.

pипкање и па се не уморило.
Psztá скуче.

»mir, i –
2 изr - Pszti
ржи несвр. 1. режи.
— Ржи ку пе:2. изр:Ржи
r

pипне свр. 1. скочи. — Малко си рипнул, 2.

како куче (каже се опасном, љутом,

прескочи. — Рипну преко узицу. — Залете
се и рипну преко реку.

напраситом човеку).

ржњика ж углављени штап на лотрама

pицељ м врста слатка од бундеве (в.

који је с горње стране зашиљен. — Неке
ми се ржњике покршиле, мора да их)

печенка) куване у слатком вину. — Кот
се рицељ напраи, он се остаља у вр

промећим.

ЧВе.

риђ,-а,-о риђаст. — Има риђождребе.
pика несвр. 1. њаче (о магарцу). — Рикају
могарићи, траже да се пуште; 2. фиг.
јауче од болова. —Ћерика котпочнем да

pка несвр. 1. хрче. — Млогорка док спи; 2.
пљује. — Неркај по кућу, ркај по обор.
ркање с 1. хркање. — Од њиговоркање не
мóг да заспим, 2. пљување. * На сви

га бием.

дóсади њиговоркање по кућу.
o

pикне свр. 1. фиг. продере се због великих
болова. — Рикнул, док су му вадили трн

pкмаче с панталоне без шлица са
отворима са стране (као џепови без

ис пету; 2. фиг. пропадне, страда. —

поставе). — Људи кои су носили рKмáче
o
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имали су муке да мочају.

pкне свр. пљуне. — Ч5с по час паркне.
pкољак м испљувак. — Сал се њигови
pкољци виде по собу.

рљав, -а, -о онај који је приглуп. — Рљчо,
рљави, кода ће се опаметиш, видиш да те
сви заебавају.

pљча м приглуп човек. — Рљчу ће и мало
дете да претупа.

pмба несвр. ради тешке послове, ради без
одмора. — За куга ли рмбá цел век, да ми

póд м 1. сродник, рођак. — Он ми е род, 2.
родбина. — Идем у род, 3. плод. — Опал
ми сЗв рóд от сливе. — Јабуке ми несу
задржале род.
póдан, -дна, -дно који даје богат род,

плод. — И овај годин ће буде родна.
родење с рођење. — Славе родење сина.
родиљка ж породиља. — Родиљка мора да
остане дом, да чува дете, има куј ће иде
на работу.
родљак м сродник, рођак. — С родљаци
éди и пиј, ал' никакву замешку немој да
имаш.

е да знам?

pмбалијам делија, снажан човек, крупан
човек. — У њигову вамилију све рмба
лије.

pмбање с тежак рад. — Рмбање ми узе

póдна земља ж плодно земљиште.
póдшина жродбина. — Наша роднина е го
лéма.

póдом прил. по рођењу, с обзиром на
рођење, пореклом. — Родом сам ис
Каменицу.

здравље.

рњáна ж пеј. женска особа са великим
ноздрвама, носем. — Онуј pњáну нећу

öзан, -зна, -зно fружичаст. — Све су ми

pужице рôзне, а тéл би да имам црвене и

више да видим у обор, н-уме се игра з

беле.

децу.
рњка ж ноздрва. — Запишиле ми се рњке,
па не мог се изркам.

póзим мн. (јд. póг) рогови. — Пужи, мужи,
пушти баби рôзи, да се не окози (деч.
пошалица).

робаџија мрабаџија. — Отиш5л у град да
буде робаџија, а не господин.

póкче с плод гледича (Gleditschiatriacantha

робаџија несвр. рабаџише. — Отиш5л у

из ф. Gaesalpiniaceae). — Код рôкчићи
узрČју, млого су слатки за едење.

град да робаџија, а не да буде госпо

póља несвр. пеј. прекомерно пије (о

дин.

алкохолу). — Још се не разбудил, почел
да рôља.
ромиња несвр. сасвим помало пада, сипи
(о киши). — Не пада, само ромиња.

ровање с плакање, плач. — Згрешил, па
мисли да ће ровање да му помогне.

рове несвр. плаче. — Окни матер да дојде,

póпсто с ропство, заробљеништво. —
Цел рат провел у ропсто.

дете ровé.

ровćње с стављање нечега у трап. —
poса ж изр.: Млад како роса у пладне (ка

Изгрбави се од ровење.

же се старом који се "прави" да је
млад).

póви несвр. ставља у трап. — Pöви прази
лук.

poсељак м 1. мала кина, кишница. — Паде
póвне свр. гласно викне. — Код ровне, ће

poсељак колко да угаси прашину, 2.
аугм. и пеј, од роса. — Гази по росељак,
па се све умокри.

те заглуши.
póг м коса греда (о крову). – Млого су ти
póгови раширени, згусти и(х).

póси несвр. помало пада, сипи (о киши). —
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Само роси, не пада. — Почне да рôси, па
премане.

руда ж део предњег дела запрежних кола

póталија м јунак, делија, јуначина. —
Станул póталија до роталију.

pужица ж бот, ружа Rosa galica L. – Око

póшав,

ружичка ж дем, и хип. од ружица. — От

-а, -о пегав. – Pöшав у лице.

pпа ж гомила. —Турил све на едну рпу,
ршће несвр. гризе, гризе тако снажно да

на који се ставља јарам.
кућу имам свакакве ружице.
кини си неки цвет од ружичку.

руза несвр. удара немилице штапом не
кога да све пуца. — Код увати да га руза,
да бежиш у свет.

се чује. — Код еде рпће како свиња.

pppј узвик којим се гоне овце.
рска несвр. хрска. — Код едем месо, бћу да

рузне свр. удари јако некога. — Не дирај га,
ћете рузне стојагу, па ће се пушиш.

ми рска под зуби.

руј м бот, дрво, шибље чије је лишће
pскавица ж хрскавица. — Купи месо с

ујесен црвено и кад се стави у врелу
воду служи за испирање буради. —
Испра сви бурићи с руј.

pскавицу.

pскавичав, -а, -о онај који има хрскавицу,
хрскавичав. – Böли да еде рскавичаво
месце, воли да мурска под зуби.

pујан, -јна, -јно недозрео. — Гројзе је још

pскавичка ж дем, и хип. одрскавица. —Дај

pујев, -а, -о тамнонаранџасте и црвен
касте боје. — Учинила сам перашке у
pујево.

ми едно месце, ал” да има рскавичку.

pсне свр. хрсне. — Рсну ми нешто под зуби.
— Код едем волим да ми месце рсне под
зуби.

рујно, неће га беремо.

рујиште с место где растеруј.
рукавичка ж дем, и хип. од рукавица. —

рт м ловачки пас. — Изр.: Сврзанога рта се
не иде у лов.

За дете си исплето едне рукавичке.

рукавчак м дем. од рукав. — Развртел
ртов, -а, -о што припада хрту, хртово. —

рукавчак на лакат.

Идемо по ртов траг.

руб м 1. ивица: 2. изр: Гњете се као рубу

рукавче с дем. од рукав. –Jóш рукавче да
исплетем и готов џемпир.

дупе (каже се наметљивцу, човеку који

жели свуда да завири, да свуда буде

руканица ж нарочито обрађено дрво
које се ставља на ручицу неких алата
(о муљачи, српу и сл.). — Тури руканицу
на муљачу, да лáко муљаш,

присутан).

руб5км окрајак. — Највише волим да едем
руб5к од леб. — Очепи ми малко од ру
б5к.

руб5ц. м мн. рупци кика, плетеница. —

руковет м више печица (в. печица)
стављених заједно чине руковет.
Више руковети веже се у сноп.

Едâн ти руб5ц не добро исплетен.

рубење с сечење маказама по ивици. —

рукување с руковање. — По рукување се
познâва ко е коков.

Докле тој рубење, одморте се.

руби несвр. 1. гризе, одгриза, грицка. —
Коза руби врови од грањке. — Поглед
коко гусенка руби лис, 2. прави ивицу. —
Руби рукави на кошуљу, 3. сече шуму до
корена. —Рубибраниште.

руменка ж народно коло. — Играмо ру
мéнку, па све у осам.

румија жлом, гужва, свађа, зађевица. —
Куд њи увек румија, коко ли живе.

рундав, -а, -о куштрав, коврџав. – Има

pуво с одело, рухо. — Скинул старо руво.
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наедем црешње.

вргуљке.

рупдóв м зоол. пас са великом длаком. —

русљак м аугм. и пеј, од рус. – Улеже ми
неки русљак у бчи, па Ич не видим.

Завија како рундов.

рунза несвр. гласно плаче, рида. — Зо ко

рустŠк м дем, од рус, мали трун, трун
чић. — Не дам ни русток да падне на њег.

кво ли сâг рунза, да га пита човек?

рунзање с гласно плакање, ридање. —

рутав,

-a, -o 1. длакав, маљав, космат. —

Рутав како мајмун, 2. изр.: Ни моја уста
несу рутава (и мени се једе).

Њигóво рунзање се чуе чЗк на пут.

рунsа несвр. в. рунза. — Што ли рунsа код

рутавеје несвр. маљави, постаје космат,

га никој не бил'?

длакав. — Почел да рутавéје.

руHSáње с в. рунзање. — Мисли да ће
прóјде с рунsáње.
рупа ж улегнуће на путу, удубљење у зе

рутави несвр. в. рутавеје. — Почел да ру

мљи или стени. — Не иди по матевачки

рутља м длакав, маљав човек. — Рутља,

пут, има млого рупе. — Паде у едну рупу,
па га едва извукомо из њу.
рунетерина жаугм. и пеј. од рупа. — Упāли
у неку рупетčрину, па едва излегли из
њу.

тави, више не дете.

срмота га да се свуче.

руца несвр. 1. плаче, јеца, рида. — Зошто ли
руца код га никој не бил”; 2. виче на сав
глас, виче. — Код поју, они руцају.
руцање с вика, дрека. — а наздраве, а се

рупичка ж дем. од рупа. — Опшивам
рупичку на чашире.
pупљак м зб. им. од рупа. — Не иди по онај
пут, има млогорупљак.
рупчЗкм дем. од рубок, окрајчић. — Оцечи
ми малко од рупчок.

чуе руцање.

руцне свр. 1. одједном гласно заплаче. —
Чу нешто и тике руцну. — Уапа га трмка,
па руцну, 2. викне колико га грло носи. —
Код руцне, ћете заглуши.

ручак м ручак, јело. — Кокво имамо за
ручак?

рупче с дем. од рубок, окрајче. — Дај на
зета рупче да га воли баба.

руча несвр. једе. — Седни да ручамо.

рус м трун. — Пал ми рус у бKo.
Русалпица ж в. п. Духови. — Дојди преко

ручетерина ж аугм. и пеј. од рука. — Ко
лкé ручетерине има да те стра увати код
и{x} погледаш.

Русалницу.
русвај ж чудо, скандал, гужва, метеж,
крин и лом, неред. — Ко (д) дојде увек
напран русвај.

ручица ж дем. од ручка. — Искривила ми
се ручица на трошаљку, мора ју ис
праим,

русење с натруњивање, падање, став

ручка ж дршка на некој направи. — По

љање труња у воду, млеко... — Доста с
тöј русење.
руси несвр. труни, баца иiруње у неинifiо.
— Увати га коко руси млеко.

русје с зб. им. од рус, труње. — Поклопи

крши ми се ручка на чекрк.
ручка несвр. једе (дете). — Чим се раз
буди, одма тражи да ручка.

рушвај м в. русвај.
рчка несвр. боцка, гура, чува. — Не рчкај

млеко да не пада русје у њег.

по рупу, да не излегне нешто па да те
уплаши.

рускавица ж бот, врста третање са
крупним плодовима и дебелим месо“. Едва чекам да узроју рускавице, да се

*чка се несвр. зади“:ује се нзазна“ се“,

— 294 -

— РЧКа се, па кад га избију крiВ кућа“

Речник села Каменице код Ниша
ВОЛ.

607

рчкáње с боцкање, мување, гурање.

рчкало с онај који заподева свађу. — Дојде
рчкало, сŠ(г) ће се побију.

рчне свр. боцне, муне, гурне. — Свудép

с предл. изр.: С опроштење... (кад треба

сомсов м пеј. глупак, неотесанко. —

да се каже нека непристојна реч).

Сомсов, не гледа куде иде, само гази.

рчне стојаче, ич се не плаши.

c5в зам, сав. — Рове у сав глас.

cèн м мн. cèнови сан. — Да ми тој ни у сâн не

совиња несвр. свиће. — Почело да совиња,
мóра се дизамо.

санбкм хип, од сан. — Никако да ми сонак

дóјде.
дóјде на бчи.

совињало с праскозорје. — Свако јутро се
дизамо у совињало и бдма побдимо на
работу.

сонац м мн. сонци 1. страна на санкама

совињање с свањивање. — Увек се у сави

сон3ц на сана; 2. фиг. крупна незграпна

њање будим. — Навикал да се у сави
њање буди.

нога - стопала. — За тебе нема оп5нци,

c5вне свр. 1. сване. — Совнуло и без петла,

сондак м сандук. – Млоге ствари чува у

(великих или малих). — Скршил ми

гле колки си сонци заметнул.
сондЗк.

2. фиг. ослободи мука. — Код умрем, ће
ми сšвне.

сондЗче с дем. од сондок, сандучић. — У
сондоче чува алат.

c5г прил. сад, сада. — Е, сЗг како знаш и
умеш. — СŠг ће дојде.

соновник м књига у којој се тумаче

сог5 шоњ, -шња, -шњо садашњи. —

снови, сановник. — Све што шњéвашима

га у соновник.

СогЗшња деца несу као што смо ми би
ли.

сончак м дем, и хип. од сон. — Дојде ми
сончак на бчи, па заспа.

coróшањ, -шња, -шњо в. согонизњ.

согšшњица ж садашњица. — Сутрашњица
ће буде побоља от согЗшњицу.

соњив,-а,-о сањив. — Још сам сањив, пушти
ме малко да се проборавим.

плода, жуте коре, која служи људима

сšпет, -a, -o спутан, трапав, неспретан. —
Изр.: С3пет и у ноге и у руке (каже се

за храну Сucurbita pepo L. — Откину неку
сокоскињу, да напраим тиквеник.

ономе ко је у свему тотално неспре
тан).

c5ка несвр. сикће (због тога што се не
чим олутно). — Ољутил се, па само сš

сопетљив, -а, -о в. сопет. — Сапетљив се

сокбскиња ж бот, бундева дугуљастог

родил, сапетљив ће и да остане.

Ká.

c5м прил. сасвим, сами. — Иде уз сâм пут. —
Стои уз сâм sliд.
c5мо прил. само. — Само што сам стигал и
ти дојде.

сопетљивко м спутана, трапава, не
спретна особа. — И за сопетљивка има
работа, он ће доноси воду на радени
ци.

сос предл. c, ca. – Сос Пéцу се игра.
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сам си затурила садиљку?

c5т м мн. c.5тови саће. — Даде ми едан сат с
мед.

сађуван, -а, -о више пута сађен, засађи

ван. — Сађуван, па расађуван.
сажаљева несвр. изражава саучешће. —

c5ће несвр. в. сока. — Ољутил се, па само
-

c5ће.

Сажаљевам случај.

c5цка несвр. пујда (о псу). — С3цка куче,
да ме уапе.

сажвака свр. сажваће. — Ако добро не
сажвакаш оној што едеш, после ће те

соцкање с пујдање (о псу). — Не се одвикал

боли мешина.

от соцкање.

сошто чиме. — Сошто ће купи леб за децу,
сошто - кот се пропил и све паре
потрошил.

саЖиви се свр. помири се с ким (после
свађе). — Коко деца су: биу се, па се

са предл. c, ca (ретко се употребљава). —
Са сестру се убаво слага.

casида несвр. сазида. — Саsидаше голćму

сабајле прил. в. собајле.

саир м нешто што се ретко јавља, чудо,
призор. — Токов саир у мој живот несâм

саживé.

кућу, најголему у село.

сабљица бот, гладиола Сladiоlus. – Насади
сабљице у градинче.

видел.

саборник м врста свадбеног колача. —

саири се несвр. наслађује се гледањем
чуда, призора, чуди се нечем несваки
дашњем. — Пропил се и дозволил да му
се цел свет саири.

Окитише саборник, па га турише на
остал.

cáбрат, -а, -о сабран, покупљен. — Про

сајџија м часовничар. — Однесо сат кут

вејте сâбрат пасуљ. — Сабрате сливе
турите у кацу.

сајџију.
сакбскиња ж бот, в. сокоскиња.

савćљка ж чунак којим се провлачи по
тка при ткању. — Овај цевка не можда
стане у савćљку, треба да ју скратиш.

cáка се свp. скотрља се. — Сакал се низ
басамаци, па се све покршил.

савиња несвр. в. совиња.

сал прил. само, једино. — Сал се ребеће. —
Сал он остал жив,

савињало с в. совињало.

салама несвр. ломи, слама. — Нешто ме
салама у крстетину.

савињање с в. совињање.

cáг прил. в. соž. — Сак ће дојде.

салама се несвр. изр.: Салама се од работу

сагбшоњ, -шња, -шњо в. согашањ.

(каже се ономе који много ради и пада с
ногу од умора, али и нераднику који се

сагбшањ, -шња, -шњо в. сагошон.

некад лати неког посла).

сагашањ, -шња, -шњо в. согонањ.
саломи свp. сломи. — Нешто ме саломи, па

саглам прид. непр. како треба, добар. —
Саглам домаћин.

едва идем.

cáлче с колач направљен од брашна и

садиљка ж кратак, у облику слова Т

сала. — Салчићи су готови, мож) се еду.

дрвени штап, зашиљен на крају, којим
се праве рупе у земљи при сађењу
поврћа (паприке, празилука, купуса и
сл.); колац или друга справа којом се
сади, комад дрвета који је горе савијен,
а доле заниљен, садилица. — Куде ли

самар м изр. И он ће ицéпи самар (каже се
нераднику који у старим годинама
почиње да ради).

самари несвр. окривљује, брука, грди. —
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самари се несвр. брука се. — Никој га не
самари, сâм се самари.

сандбк м в. сондок.

самлет, -а, -о самлевен. — Самлето свć.

сантим м сантиметар, центиметар. —

сандбче с в. сондоче.

Пуни вреће.

Едон пéд има 25 сантима.

тврдоглав, С(1.41080/7o(I/н. —
Самовољник, све по њигову вољу мора

сапетЉИВ,-а,-о в. сопетљив.

да се иде.

сапетљивко мв. сопетљивко.

самовољник м

саплакм велики комад (кришка) хлеба. —
Све му малко, дај му саплак да се наедé.

самодавник м онај који не мари за друге,
који је похлепан. — Самодавник, да узне
а да не врне.

сапун за мијење м сапун за умивање. —
Немој да забораиш да купиш сапун за
мијење.
сапупчек м дем, од сапун, сапунчић. —
Руке су ти штрбкаве, узни сапунчЗк па
и|x| опери.

саможившик м себичњак. — Саможивник

- само он да живи а други нек црца.
самоник м биљка која је израсла сама, без
посредства човека. — Овај црешња ми е
самоник, ћу е остаим да расте.

сапупче с дем, од сапун, сапунчић. — Купи
самосује несвр. самује, живи сам без игде
неко сапунче за руке.
икога. — Кокво ћу работим, самосујем,
док не дојду деца.
самотиња ж усамљеност. — Уби ме

căрмичка ж дем, од сарма, сармица. —
Идем на свет3ц да се слатко наедéм

сâрмичке.
сас предл. c, ca. – Изр.: Сас козу на орање
(по сваку цену, без обзира на цену).

самотиња.

сам пáс м 1. напасање стоке без чувара,
само пасање. — Пуштили волови у
сам пác; 2. распојасаност, разула
реност. — Све ударило у сампас.

сасипе се свр, умори некога, сатре се. —
Дон3(c) се сасипа од работу и ништа не
напраи.
сасипује се несвр. пропада од посла, са
тире се. — Не чува се, сасипује се од
работу.

сâм-самцит прил. сасвим. — Сам-самцит
добди.
самсов м в. сомсов.

сâмување с самовање. — Откоко ми деца
oтидоше у бел свет, ја само знам за
сâмување.
самун м хлеб са пекаре, сомун. — Изр.: У
Солун динар самун, а до Солун сто

сасири се свр. згруша се (о крви). — Кот се
сасири, крв ће се заустаи.

сасирује се несвр. згрушава се (о крви). —
Крв се пологЗчке сасирује и премањује
да тече.

самуна.

саситни свр. уситни, смрвн. — Све грудве у

самунчЗк м дем. од самун, сомунчић. —

њиву мрзлица саситнила, у прашинку
и{x) претворила.

Оцечи малко од самунчЗк и дај на де
Тé.

саслушување с саслушавање, испити
самупче с дем. од самун, сомунчић. — Код
већ идеш у град, купи ми неко самунче за
дете.

санбц м мн. санци в. соноц.
сана с пл. т. санке, саонице. — Целдон се
вузâмо на сана, па нaséбомо.

вање. — Иде у суд на саслушување.
саслушује несвр. саслушава, испитује. —
Судија га саслушује, а он само ћути.
састаи свp. састави. — Састаили овце, па
и{x) едбн чува. — Састаило се небо и

— ) 97
-

земља.

-

6) ()

Властимир Јовановић

састаља несвр. саставља. — Некако са
стáљам крај сос крај.

стичићи ми дошли на поседок.

свастична ж ћерка женине сестре. — Тој

састаља се несвр. састаје се. — Састаља се
са свој врс, имају су и они нешто.

ми е свастична, сâмо што е дошла.
сваћање с схватање. — Пантење и сваћање

састаљâње с састајање. — Досади ми њи

куд њег тешко иду.

но састаљâње по сокаци.

свач, -ja, -јо свачији. — Док си доб5p, свач
састарсје свр. много остари. — Састарел,

си. — Улази у свачјо лојзе, не га стра.

па се збрчкал.

сваштарник м изр.: Напраили сваштар
састигне свр. сустигне. — Не се пазил у
младос, па га састигле бољке у старос.

ник (лом).

сведе свр. помогне да сиђе. — Сведи га низ
састипе се свр. охлади се па се стегне. —
Кот се сапун добро састине, тог можеш

басамаци.

свеćдно прил. свеједно. — Свеćдно ми е да
л" бил први ил' последњи.

да га сечеш на колопи.

сачма ж кукуруз који се сеје одмах после
жетве, његове стабљике се користе
као сточна храна. — Волови млого воле
да еду сачму.

свеже свр. повеже. — Свежи тај два снопа,
На Да ручамо.
свезан, -а, -о само у изр.: Свезани снопови
(повезани, извезани, завезани).

свадбар м онај који много воли да иде на
свадбе. — Евćга иде свадбар. — Без њег се

свезе свр. довезе са виших предела у

не може.

низију, довезе са више места на једно
место. — Едва свезо кола нис Пољаницу.
— Свćзо пченицу на гувно.

свадбарка ж она која много воли да иде
на свадбе. — Састаили се: бн свадбар, она
свадбарка.

свади (се) свр. посвађа (се). — Свадила
и(х), па се измјкла: — Свадили се, па не

живују коко треба.
свађаџика ж свадљива жена. — Несам ве
рувала да е моја друшка голćма свађа
lЛИКА.

свćзен, -а, -о изр.: Свćзено поље (каже се
за поље на коме није остао ниједан
сноп пожњевене пишенице, јер су преве
зени на гумно ради вршидбе).

свекрив м шаљ, свекар. — За све ће будне
крив свекрив.

свекрива ж шаљ. свекрва. — Свекрива

свакакав, -ква, -кво зам, свакојак. — На
сéкал свакаква дрва у њигово, не у туђо.

напраила туј гунгулу.

сваља (се) свр. скотрља (се). — Сваљали

свет3ц м слава. — Дојди ми на светац, ток ће
имаш време.

камење од врбрдо, — Некако падо, па се
сваља у трњак.

светен, -а, -о освећен. — Бео у цркву, па узб
малко от светену водицу.

свари свp. скува. — Сварише млеко, па га
покусаше.

светена водица ж вода коју освети

свастика ж женина сестра. — Свастика ми
улéгла у око, па сал на њу мислим.

светење с освећење. — Позвал три попа на
светење кућу.

свештеник. — Светена водица се чува.

свастиче с дем, и хип. од свастика. —

Мóра да будем дом, ће ми дојде свастиче
у гости.
свастичић м син женине сестре. — Сва

свети несвр. 1. врши радњу освећења (о
свештенику). — Дош5л поп да ни свети
водицу; 2. поклања (некоме) изразиту
пажњу, бди, чува. — Детеју млого болно,
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свецки, -а, -о светски. — Мој деда ратувалу
öба свецка рата.

па му и дањум и ноћум свети над главу, 3.
светли, осветљава. — Понеси венер да
ти свети у подрум, 4. спрепи, стоји
мирно пред ким. — Ће светиш пред
бошту, код он дојде.

свиди се свр. допадне се. — Ако ти се свиди,
узни, ако не, остави.
свија се несвр. устручава се, снебива се. —
Некако га срмота, па се само свија.

Свети Врач м в. П. Кузман и Дамјан, 14.
новембра по новом календару.

свиленајка ж 1. зоол. свилена буба

Свети Елисејм в. П. Св. Јелисије (Алисеј),

Bombys mori L. — Бубе кое прае свилу,
öкају се свиленајке; 2. фиг. нежна особа.
— Прави се свиленајка, сал да не работи.

27. јуна по новом календару.

Свети Еремија мв. п. Пророк Јеремија,
I4. маја по новом календару.

свињар м фиг. учесник у чобанској игри
Свети Живком шаљ. непостојећа слава.

"свињка" (в. свињка).

—Ћути дојдем на Светога Живка.
свињарија ж безобразлук. — С њигове
свињарије досадил на цел свет.

Свети Јован Главосек м в. п. Усековање

главе св. Јована Крститеља, 11. сеп
тембра по новом календару.

свињарник м неуредна просторија у
кући, неред. — Играли се, па напраили
свињарник у кућу.

Свети Јован Травобер мв. п. Ивањдан, 7.
јула по новом календару.

свињећина ж свињско месо, свињетина.

светипиколка ж бот, врста трешње која
сазрева око летњег Св. Николе.

— Сваки дон еду свињећину.
свињка ж чобанска игра у којој један од
играча ("свињар") покушава да тоја
гом утера "свињку" (парче дрвета или
камен) у рупу на средини игралишта,
док га остали играчи у томе спре
чавају, чувајући у исто време да "сви
њар" не заузме неко од њихових ме

Свети Ранђел м в. п. Арх. Гаврило, 26.
јула по новом календару и Св. Архан
гел Михаил - Аранђеловдан, 21. но
вембра по новом календару.
светиранђелка ж бот. 1. врста брескве,
без длачица, с једне стране црвенкаста
а с друге жута; прва стиже. — У Ра
вниште смо имали праскве светиран
ђелке; 2. врста грожђа, жуте боје. — У
дóљно лојзе имамо две-три гиже

Citta/.

свињски оп5нок м мн. свињски опонци в.

опонок. — Деца су носила свињски оп5
нци, а стареји говеђи и штавени.

светиранђелке. Увек их) неко обере.
свирена ж сирена. —Тике почеше свирене
светлЗц м мн. светлоци искра, варница,

да завијају.

блесак, светлац. — Све ми неки светлоци

свирење с свирање. – Млого волим да

пред очи избивају.

слушам свирење на армунику.

светлије се несвр. светли се. — Нешто се
свири несвр. свира. — Убаво свири у ду

светлије у Чукер, идем да видим.

дуче.
светло с извор светлости (о лампи и сл.).

свирка ж 1. музика. — Негде се чуе свирка,
2. фиг. плакање, плач. — Дојде са свирку.

— Упāли свćтло, ич не видим.

светлос ж светлост. — Разгрну виронгу и
улеже светлос у собу.
светоникблци м мн. они који славе Све
тог Николу. — У наше село има доста

свитак м место где су се гране увиле. — Од
овој свитак мож нешто уметно да се
напраи.
свитка ж 1. зоол. свитац Lamoyris nocti

светониколци.
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luca L. — Чим лето дојде, почну свитке да
летć; 2. искра, варница. — Удари ме по
образ, па ми свитке полетеше на очи.

пóјдеш дом, сврни куд нас.

сврта несвр. свраћа, навраћа. — Почесто

свитка несвр. светлуца. — Свитке лете и

свртање с свраћање, навраћање. — Досади

свртај у род да се не разрбдиш.

свиткају. — Нешто на брдо свитка.

и Богу с њигово свртање, а камоли мен.

свитне свр. засветли, сине. — Нćма, нема,

сврти свp. сачува, заштеди. — Ништа не

па свитне.

свртел, умрел како куче потплот.
свозење с довожење са виших предела у
низину, довожење са више места на
једно место. — Тешко е свозéње кола
нис Пољаницу. — Још малко па ће
завршимо са свозење пченицу.

сврти се свр. нађе себи свратниите,
уточиште, смести се, скраси се. —

свртка ж дем. од свртло. — Као дете бил
млóго трклет, не имал ни мирку ни
свртку.

свćзи несвр. довози са виших предела у
низину, довози са више места на једно
место. — Пази како свćзиш кôла нис

Пољаницу. — Цел дан свозимо пченицу
иc Köмрен.

н—

уме се сврти на едно место, па да туј седи.

свртка свр. упреде, препреде две или више
нити предива у једну. — Помого на
матер да свртка предиво.
-

свртло с станиште, пребивалиште. —
Свак си има свое свртло.

свозидба ж в. свозење.

свóј м мн. сво“ поим. зам, рођак. — Ми смо
свои. — И да несмо свои, треба се пома
Га МО.

свудер прил. свуда. — Свудеркаљиште.

свудерке прил. в. свудер. — Свудéрке га
има.

својски прил. како треба, ваљано. — Ра
ботили својски, несу се замерили.

свукување с свлачење. — Свукување и
обукување ми досадило.

сврачи, -чја, -чјо сврачији. — Изр.: Сврачје
нóге (каже се ономе који има нечитак
рукопис).

свукује се несвр. свлачи се. — Не свукује

сврби несвр. изр.: Свpби га дупе (каже се

свуноћ прил. целе ноћи. — Свуноћ ветар

ономе који заслужује батине). — Свpби
ме десни длан, ћу давам паре. — Свpби ме
леви длан, ћу примам паре.

се, лега са све дрéје.
дувал, па бко несâм могбл да заклопим.

свуче (се) свр. скине са себе. — Свучи
кошуљу, мократи е, па се обучи у другу,
— Свучи се, па легни. Немој да спиш

сврбодуп м немирно, несташно дете. —

обучен.

Евé га, иде сврбодуп.

сврдал м сврдло, бургија. — Узел сврдал,
па ми га не врта.

сéб зам, себе. — Сал за себ мисли.

сврже свp. свеже, повеже (о снопу). — Дој

сéва се несвр. трза се, трза се од страха.
— Спи и сву ноћ се сева. — Што се севаш?

доше мужи, сврзаше снопови и зденуше
и{x) у крстине.

севап м добро, доброчинство, благоуго
дно дело. — Учинилтöј за севап. — Пивни,
кóлко за севап.

сврља несвр. збацује, скида. — Коквć
чекаш, сврљај дрва от кола!

сéвне се свp. тргне се од страха. — А

сврљи свр. збаци, скине. — Сврљи џак од
грбину, виш колко е тежак.

загрми, он се сéвне.

севте бр. први пут. — Не ми севте да се

сврне свp. сврати, наврати. — Кот си
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севтише свр. нешто учини први пут. —
Доносћу севтишем штавени оп5нци.

секне се свp. тргне се, — Кат чу, он се се

седало с седиште (о бицикли). — Не мож
да довати седало, треба се спушти.

секундара ж в. сказаљка. — Мој ручни сат
има секундару, а њигов нема.

седење с ленствовање. — Куд мене нема
седење, него работа.

селски, -ска, -ско сеоски. — Донбске само
селске жене купују грнци.

седењка ж прело, седељка. — Седењке
пóчну да се прае от Преображење па на

селски прил. сеоски, на сеоски начин. —

кну.

Дош5л у град, а живи по селски.

тāм.

седечки прил. седећи, у седећем ставу. —
Седечки се кућа не стица. — Све работи

селце с дем, и хип. од село, сеоце. — Бео у
неко сврлишко селце, не знам коко му
беше име.

седечки.

сељанчураж аугм. и пеј, од сељанка. — Ми
седини свp. сједини, уједини. — Гледамо да

смо за госпе сељанчуре, а без нас би

сединимо наша имања, па да заедно

скапале од Глад.

работимо.
седини се свp. сједини се, уједини се,

сéмка ж 1. семенка. — Еде јабуке са све
сéмке; 2. фиг. порекло, наследна

састави се, скупи се. — Сединили се,

особина. — Семка му лоша, од њег не
мóж да буде човек.

живе укуп.
седмина ж седморица. — Седмина беоше
наруч6k, а осмина на вечеру.

сења (се) несвр. трља (се) ознојена

сéиз м слуга, момак, коњушар. — Милоев
сéиз се звал Лата (Милоје Јовановић,
вођа Нишке буне 1841. године).

коња. Код га осењаш, дај му зоб да едé;. —
У наше село су се само коњи сењали, а
волови ти марили и с покровци
покривали.

крупна стока сеном. — Иди и сењај

сејачица ж сејалица, пољопривредна ма
инина за сетву семена културних би
љака. — Млоги људи уз трактор и фрезу
купују и сејачицу.

сéњка ж 1. сенка. — У пладне сењка нај
мала, а после расте, 2. фиг. слаб, боле
стан, мршав. — Бил млого болан, остала
само сењка од њег.

сéје несвр. фиг. троши (о новцу). — Буди
шпараџија, не мој да сејеш паре.

сеје се несвр. просипа се. — Пченица му се

сепéтка ж плетена корпа, котарица. —
Свpну у градину и набра едну сепéтку
поприку.

сéје из џак.

сергија ж грубо ланено платно за па
секач м алатка за сечење метала, жице. —

ковање дувана у бале, саргија. — Упако
вали дуван у сергије.

Узни секач, па исечи жицу.

секирљав,-а,-о в. секирљив.

сéрњак м 1. неред, ђубриште, прљав

секирљив, -а, -о онај који се много се

штина. — Како ли можда живе у оној
сéрњак? — Не навикал да живи у чисто,
него у серњак. — И Цигани у онакав
сéрњак не живе, а он газда па живи; 2.
сасвим мала ништавна зграда. — На
праили серњак, па се вале, а комшије

кира. — Млого секирљив, ће си навуче
неки белај.

сéкне свр. 1 одсече. — Секни ми неку
кришку леб, 2. жигне, прободе. — Секну
ме нешто у крстетину, 3. одједном нагло
повуче. — Секну ме коза, па ми се
штранга засече у месо.

кућу на два спрата, па ништа.
сероња м фиг. и пеј. слабашан човек,
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нерадник,

хвалисавац, неспособњако

вић. — Сероња, само засеpć, па си други
има муку.

серча мв. сероња. — Удружили се килча и
серча, па им глед чудо.

сига ж бигар (тврд талог), камен
пешчар. – Млого сигу извадили из буре.
— От сигу ће праи sид.
сигура се несвр. верује у нешто да ће
бити учињено или да ће бити. — Сигура
се у њега, па га чека да дојде.

сестрински прил. — Да попричамо
сигурација ж сигурност. — Од њег не

сестрински.

очекуј неку сигурацију.

сестричина ж сестрина кћи, сестрична.
сики, сики узвик за дозивање (о кози).

— То ми е сестричина.

сетембар м девети месец у години,

силави м мн. појас. — Деда Ђорђа је у

септембар. — Код дојде сетембар,
пóчне поље полок да се прибира.

силави носил паре и за децу по грутку

сеца несвр. 1. ради тежак посао. — Сецала

сили несвр. гони, присиљава. — Нембјдете

шићеp.

сам као муж и никој ми не рек6л "вала”:

да силиш да еде, колко му се еде нек еде.

2. носи. — Сéца исте дрешке, изгледа

сили се несвр. изр.: Сили се ко маче на

само њиима.

сеца се несвр. цима се. — Код иду, волови се
сецају, па мбра да и (x) водим.

џигерку (каже се слабићу који се прави
да је снажан, јак).
силина ж сила, снага, моћ, „жеciЋина,

оштрина (о алкохолу). — Кот се
наљути, добије неку силину, па чудо
праи по кућу. — Нека силина га удари из
буре, па едва бстаде жив.

сĆцне свр, мало насече (о дрвету у шуми

или дрвету као огреву). — Идем у шибу
да сецнем една колца дрва. — Сецни неко
дрвце за кубе.

сéцне се свр. посече се. — Сецну се з-бритву
по прс.

сече несвр. 1. реже. — Сече доске. — Сече
лéб с нож, 2. подрезује. — С макази сече
нóкти на детć, 3. пестерише. — Узел
бичкију да сече дрва; 4. фиг. бива много
хладно. — Ладно, па сече, 5. изр.: Сече,
никуга не брeнује (нема длаке на језику,
пркосно говори).
сéчиво с нож. — Немам бритву, немам
сечиво, скокво ћу сечем леб, ајд кажи.
céчком други месец у години, фебруар. —
Свети Никола гори кола, ал” кад дојде
сéчко, он сече.

силом изр.: Силом баба не иде у рај
(присилом ништа не бива).
силување срад на силу, присила.
симитаж снмит. — Омесила леб, бел како
симита.

симиче с дем. од симита. — Код идеш у
град, купи неко симиче за дете.
симиџија м пеј. неуредан човек. —
Напраил се како симиџија.
синак м дем, и хип. од син, синчић. — Е, мој
синак, ајсбг дате видим.
сипов, -а, -о које припада сину, синовљев.
— СЗг је све тој синово, за старос ништа
несам остаил.

сивоња м 1. пеј. ограничен, будаласт
човек. — Дошол оној сивоња да тражи
паре, а не зна зошто: 2. пеј, јак човек. —
Оној мој сивоња тегљи као луд.

синоћоп, -ћна, -ћно синоћни. — Синоћон
абер ни у сЗн да ми не добди.

сивча м в. сивоња. — Сивча, не види да га

ми синоћке под пенџер, а ја га млого

сипоћке прил. синоћ. – Излага ме, не дојде
чека.

сви заебавају.
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Сирницу, да се наедемо гибаницу.

синџирмланац. — Окован у синџири.
сипоц м зоол. инсект тврдокрилац из
фамилије Аnobiidae нија ларва буши и
проваљује. — Овој дрво ће сипоц да изеде.

сирома м сиромашак, сиромашан *ff) 63 (2К. —
Сирома човек за нигде не.

сиротињка ж дем, од сиротиња. — Ако е
сиротињка, не мож душу да му извадиш.

сипацм зоол. в. ситоц.
сипе свр. сипа. — Бабо, сипи ми малко
пасуљчЗк.

сиротињска крава ж фиг. коза. — Крава е

сипкав, -а, -о који се лако мрви, ра

сиротињски, -ска, -ско изр.: Били смо на

стреснт, порозан (о дињи, крушки и

сиротињски свет3ц, ... свадбу (остали
гладни).

голема госпа, а коза сиротињска крава.

сл.). — Земља е сипкава, лoкоће окопамо

поприку. — Воли да еде само сипкаве

сиротињско лето смихољско лето.

диње.

сиротлок м сиромаштво, беда. — Бил
сипне свр. мало сипа. — Сипнуше ми
млекцé у шуле и ја га зочас попи.

голем сиротлок после рат.

сирочићим зб. им. сирочад. — Остала са
сипување с сипање. — Заболе ме рука от
сипување млеко у канте.

сирочићи, ће ју уши изеду.

сирће с само у изр.: У мулéћину и сирће
сипује несвр. сипа. — Сипује на децу да

слатко.

ручају.

сиренце с дем, и хип. од сирење. — Моја

сиpутка ж сурутка. — Код нема млеко,
добра e и сирутка.

деца млого воле лебок и сиренце.
сиса ж дојка. — Видеју се сисе. — Пипнују за

сирењар м онај коме је сир омиљена

сисе.

храна. — Деца су ми сирењари.

сирењарка ж она којој је сир омиљена
храна. — Евéју сирењарка, кило сирење
ју малко за ручак.

сирење с сир. — Без сирење не руча.
сирење с прављење сира. — Сирење голема мајсторија.
сири несвр.
прави сир. — Имају овце, па
р. иј

сиса несвр. 1. сише (о детету, младунцу
животиња). — Колки бицман, а још
сиса; 2. фиг. пије (о алкохолу). — Турил
црево у буре, па сисали сиса.
сисáлче с мн. сисалчићи одојче или
младунче које се храни мајчиним
млеком. — Остану тешка с Милана код
ми Здравко беше још сисалче. — Немам
праци за продаву, све су сисалчићи.

сире млеко.

сириште с 1. део желуца младих
преживара. — Извади сириште па га тури
да се шуши; 2. маја. — Дај ми малко
сириште да поцирим млеко, 3. фиг.
снага. — Треба још да расте, нема бн
сириште да токво нешто уработи.

сирпи, -а, -о-Сирна недеља, сирни петак

сисáта (само ж. род) која има развијено
виме, дојке. — Имам две козе, ббе сисате.
сиска ж 1. сисак (о тестији, кондиру). —

Куј окрњил сиску на тестију?; 2. дем. од
сиса. — Количко е, а већ има сиске. —

Увати ју за сиске.
сиска несвр. повремено сише (о детету).
— Ч5с почбс, па потражи да сиска.

(в. Сирница).

сиспе свр. мало снине (о детету). — Сисну
Сириица ж седмица пред ускршњи пост
када се не једе месо, већ сир и други
млечни производи. – Ми, деца, чекамо

малко па заспа.

ситоцок, -цка, -цко прилично ситан,
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сјебе се свр. фиг. падне, повреди се. —

сићушан. — Ситоцку децу има.

Соплéто се, па се сјеба низ басамаци.

ситочок, -чка, -чко в. ситоцок.

ситанце с дем и хип, од сито. — Узни

скоквć, в. социто. — Скокво ће купи њиву
код нема за кокво куче да га уапе.

ситанце, па просеј брашанце.

скабати свp. скриви, згреши. — Ако

ситацок, -цка, -цко в. ситоцок.

скабатиш, биčње ти не гине.

ситацак, -цка, -цко в. ситоцок.

скáди се свр. смири се, остане, не изађе из

ситачок, -чка, -чко в. ситоцок.

куће. — Скадил се дом.

ситачак, -чка, -чко в. ситоцак.

сказаљка ж помична игла на сату која
показује време. — Изр.: Поклопиле се

ситночак, -чка, -чко в. ситоцок.

сказаљке, неко мисли на мен.

ситначок, -чка, -чко в. ситоцок.

скакавац м језичак на ручној дизалици
ситначак, -чка, -чко в. ситоцок.

или кочници на колима, има задатак

ситнеж. м фиг. велики број мале деце. —
Збрал ситнежокол себ, па се игра.
ситни несвр. 1. мрви. — Ситни леб и врља га
на тичићи; 2. уситњава (о новцу). —
Ситни голему пару у малé.

да задржи окретање зупчаника у
супротном смеру.

скакутка ж зоол. скакавац. — Рипа како
скакутка.

скаламерија ж враголија, шала, буда
лаштина. — Рођен да праискаламéрије,
ништа друго.

ситнина ж ситан новац. — Имам само
крупне паре, а треба ми ситнина.
ситниш м

в.

ситнина. — Имам неки

ситниш по џćпови, мора га потрошим.

ситнурија ж ситне ствари,

ситнарија. —
У сондак чува само ситнурију.

ситњбрак

м ситнеж, ситне ствари. —

Товарили смо само крупна дрва, а
ситњбрак не.
ситос м ситост. — Никад несЗм осетил
ситос.

сиџимка ж узица, канап, тање уже. — Ако
немаш каиш, узни сиџимку па се опаши.
— Купил сиџимку да се обеси.

скаламути свр. направи нешто како
било, смути нешто зачас за јело. —
Скаламутила нешто за ручак као за
праци.
скамени се свр. 1, стврдне се. — Цимент се
у џакови скаменил, мć (ж) се само врљи;
2. фиг. смрзне се. — Скамени се чекајћи
га на студеницу, 3. ућути, занеми. — Кат
чу кокво вреи, ја се скамени и ништа не
реко.

скамлија ж ђачка клупа. — СЗг ђаци не
седе у скамлије како што смо ми седели.

скáпан, -a, -o 1. труо, покварен (о воћу и
поврћу). — Продал ми скапане јабуке; 2.

сјаји се несвр. сија, бљешти. — Сјаје му се

мршав, сама косин и кожа, изнемогао. —

öчи како у мачбра.

сјебе свр. 1. фиг. среди, нанесе зло. —

Цела му Вамилија сканана. — Скапан,
едва се вуче.

Сјебал му знање; 2. фиг. упропасти,
распрода. — Башта му беше домаћин, а
öн сјеба сво имање, 3. фиг. потроши (о
новцу). — Што заради, сјебе у кавану, Ич
не мисли на дом; 4. фиг. упропасти,
поквари, поломи. — Сјебал точак, па сЗг

скапе свр. 1. иструли. — Скапало гројзе от
кишу, 2. фиг. ослаби, изнемогне. —
Скапал од глад, 3. фиг. умре. — Никој га
не пазил, па скапал потплот како куче.

иде пешки.

скапе се свр. 1. поквари се, иструли (о
воћу и поврћу). — У гајбени се све јабуке
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скапале; 2. скраси се, смири се (на

скида се свр. 1. свлачи се, пресвлачи се. —
Скида се, ће легне, 2. силази. — Скида се

једном месту). — Скапи се дом, не иди
нигде по овуј мећаву. — Скапи се на едно
место да те не бију, 3. фиг. смрзне се,
премрзне. — Скапа се чекајћи автобус.
скáпља м онај који је болестан, изнурен,
малаксао, који лоше физички изгледа.
— Скапља, вуче се као пребиено куче.

617

от црешњу, 3. брине се са неке
површине (о боји). — Скида се вaрба, 4.
спада, опада (о малтеру). — Почел
малтер да ми се скида от кућу, тражи
мајстора.

скијач м смучар. — Гледам како се скијачи
скијају.

ска посап, -а, -о изнурен, уморан, скапао
од умора, који лоше физички изгледа. —
Скапoсана мрцина. — Она убава, а муж
ју сав скапбсан.
скапбше се свp. скраси се, смири се (на
једном месту). — Скапéши се на едно
место, да не извучешћутек.
скапошљак м аугм. и пеј. од скапља. —
Купил неки скапошљак па се еде.

скине свp. спусти нешто са висине. —
Скини прање од матину, ошушило се.
скине се свр. 1. свуче се. — Скинул се гол,
као од мајку рôђен; 2. сиђе. — Из автобуз
се едва скину, 3. спадне, опадне (о
малтеру). — Од едбнsид ми се сав малтер
скинул.
скине беду свр. фиг. ослободи се,
отараси се. — Скинулбеду од врат.

скара се свр. посвађа се. — Скарали се и
скине главу свр. фиг. убије. — Заслужилда

више не вреве.

му скинем главу.
скáшка свр. претвори у житку масу. —
Улéгоше свиње у бару, скашкаше блато
и све се уљепаше.
скáшка се свр. иструли, поквари се,
претвори се у житку масу (о воћу и
поврћу). — Нешто ми се јабуке брзо
скашкаше.

скáшка и, -а, - о труо, по кварен,
претворен у житку масу (кашу). —
Одвајајте скашкане јабуке од здраве.

скисне свр. фиг. умре. — Ће скисне и он
едан дан, неће се навекује.
скитање с скитња. — Дал се у скитање,
забаталил дом.

скитара м и ж в. скитач, скитача. —
Скитаро, никад дом не мог дате најдем.
скитарање с в. скитање

скитара (се) несвр. скита (се), лута,
луња. — Само скитара по село.- Тај
скитара, сâмо се скитара.

сквикне свр. фиг. нестане, буде убијен. —
Едзндâн ће и он да сквикне.

скитач монај који није код куће, онај који
скéка (се) свр. упропасти (се), поломи

тумара, онај који иде незван у посете и
сл. — Скитач, н-уме се свpти дом.

(се). — Узе пáјсер па му скéка точак, —
Скекáше му се кола у јеругу.
скида несвр. 1. свлачи. — Жега му, па скида
све от себ, 2. спушта нешто са висине. —

Скида крошњу с ораси од таван, 3.
изува. — Скида чижме да одмори ноге; 4.
обира. — Скида кајмак од млеко, 5.
закида. — Скида на меру, 6. фиг. убије. —
Узел пушку и скида едног по едног, 7.
струже (о малтеру). — Скида малтер от
кућу, 6ђе дају премалтерише.

скитача ж. она која није код куће, она која
тумара, која иде незвана у посете и сл.
— Скитача, иде незвана у гости.

скитка се несвр. скитуцка. — Море, почел
и бн да ми се скитка.

склапа несвр. 1. закључује, сачињава (о
уговору). — Не склапај никакав уговор с
њег, ћете премунта, 2. затвара (о неком
предмету). — Склапа бритву. — Склапа
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умре. — Сковчал у јендек.

нóвине; 3. саставља. — Склапа машину,
4. пресавија. — Склапају пређу.

скозна прид (само женски род) бреме

склепа свр. начини нешто на брзину,

нита коза. — Све су ми кôзе скозне, само
Чекам да се окозе.

лоне, било како. — Склепала ручак,
колко да га има.

скокрне свр. 1. снађе, задеси. — Скокрну
ме нека ала, па диго руке о-цвé; 2.
спопадне, присили. — Код га скокрнем,
све има да ми призна.

склепан, -а, -о фиг. онај који је будаласт.
— Склепан башта, склепана деца.

склопи свр. 1. закључи, начини (о
уговору). — Склопи уговор о доживотно
издржавање; 2. затвори (о неком
предмету). — Склопи књигу, да си малко
одморим очи; 3. састави. — Едва склопи
трактор: 4. пресавије. — Да склопим
пређу, па ћу предем, 5. изр.: Склопи бчи

скола (се) свр. скотрља (се). — Сколал свć
тикве на едну гомилу, — Паде гривна од
главчину, па се скола у сндек.
сколи свр. примора, нападне са свих
страна. — Сколили га да призна иако за
тöј не крив.

(умре). — Склопи брак (ступи у брак). —
скČли се свр. смири се, задржи се на
једном месту, скраси се. — Н-уме се

Око не склопи (не спава).
склопи се свр. измршави, омршави. —

сколи дом, па да га Бог види.

Склопил се, па едва скрака.

скорбц м зоол. чворак Sturnus vulgaris L. —
склувча се свp. склупча се, умота се у
клубе. — Склувчал се како тераеж.

Скорци напали лојзе, ће га све позćбу.

скорави се свp. спекне се, постане корав.
скљéчкан, -а, -о скршен, поломљен,
повисео. — Скљéчкана леса, само што не

— Скоравили ми се опанци, не мог да их)
обујем.

падне. — Коко ли можд-иде са скљечкане
чашире?

скоро прил. умало, готово, замало. —
Скоро да си отиде без збогом.

скљćчка се свр. 1. смакне се, спадне
нешто. — Не се добро запекљал, па му се

чашире скљечкале; 2. фиг. сроза се од
болести. — Скљечкал се, па едва душу
нóси.

скбруша жбот, оскоруна Sorbus domestica
L. — У наш атар су биле сâмо две
скоруше.
скČт м 1. животиња. — Живе како скотови,

скљока се свр. 1. падне, сруши се. —Тарабе
се скљокале, треба се подигну; 2. фиг.
падне у кревет, разболи се. — Кот се
скљокаш, никој те неће види.

скљошти (се) свр. спљошти (се), улуби
(се). — Куј ли ми скљошти кôву? —
Скљóшти ми се кова код заватá Böду у
бунар.
сковитли свр. почне да боли, спопадне
бол (o citiомаку). — Сковитлило га
нешто у мешину, па се само пресавија.
сковча ж копча. — Аперисали га, па му
турили сковче да му рана зарасте.

пеј. каже се за злочестiог човека,
нечовек, животиња. — Оног скота у
нашу кућу нећу више да видим.

2.

скотан, -тна, -тно каже се за брeмeниту
животињу (пеј. за брeмeниту жену
која има више деце). — Наша мачка е
скотна, скоро ће се омачи. — Снајка па
скотна.

скотски живот м пасји живот. — Цел вćк
скотски живот.

скочани се свр. смрзне се. — Скочани се
чекајћи те на овуј студеницу.

скрајник м анатом. крајник. — Боле га

сковча свр. фиг. оконча (о животу).
— 306 -

скрајници. — Аперисали га од скрајници.

Речник села Каменице код Ниша

скрака несвр. корача. — Уморил се, па едва
скрака.

619

наскроз пропал.
скрбкм корак. — Ја напраимедбн скрок, бн
два.

скрама ж копрeна, сива мрена. — Бубрег се
умотал у скраму. — Има скраму на око,
треба да ју аперише.

скрбKНе свр. коракне, искорачи. — Велко

скраси се свр. в. сколи се. — Скраси се већ

скрбчи свр. уђе, крочи. — У његову кућу

људина, можда скрокне цел метер.

на едно место.

моја нога неће више да скрóчи.

скратеш, -а, -о скраћен. — Скратене

скрпи свр. 1. с муком скупи, начини. —

ногавице. — Скрате ни рукави на
кошуљу.

Едва скрпимо паре за свадбу, 2. изр.:
Скрпи крај с крај (усклади животне
потребе с материјалним, новчаним
издацима, натезати с новцем, с издр

скрати се свр. постане краћи, смањи се. —
Скратил се дЗн.

жавањем).

скраћување с скраћивање. — Не долази у
обsир скраћување рукави на капут, боље
да су подугачки.
скреж м смрзнута кора земље. — Зала
днило, увати се скреж.

скрца свр. 1. шкргуће. — Скрца са зуби; 2.
никрити. — Подмажи кола, да ти не
скрцају код Идеш по пут.

скрцање с 1. шкргутање. — Не мог да спим
од њигово скрцање са зуби; 2. шкри
пање, инкрипа. — Ујутру се чуе скрцање
кóла и коко волови иду по пут.

скрćжи (се) свр. смрзне (се) по повр
нини, ухвати (се) мрежаста ледена
покорица. — Ноћас било ладно, па малко
скрежило; — Ноћас било ладно, скре
жила се вода у кову.

скриви свр. 1. згреши. — Нćшто скривил,
па га отераше у апсу, 2. фиг. учини
нажао. — Ништа му несом скривил, а он
не врéи с мен.

скрип5ц м бот. гљива Аmanita caesarea.
скрипуша ж део запрежних кола којим
се у четверци спаја јарам првог пара
волова са јармом другог пара волова. —
Дај ми скрипушу да четвéрим.

скрцка несвр. шкрипи. — Затегни столицу
да не скрцка.

скрцка свр. фиг. потроши, поједе. — Сво
имање скрцкал, па сЗг проси.
скрцкање с в. скрцање.

скрцне свр. 1. почне да шкргуће, за
шкргуће. — Тике скрцну со(c) зуби; 2.
шкрипне, зашкрипи. — Седо на столицу,
а она скрцну. — Скрцнуше врата.

скрчав, -а, -о шкрт. — На давање млого
скрчав, а да узне оће.

скроб мјело које се прави од пројног
брашна, прази лука и мало зејтина. —
За ручак смо имали скроб.

скрчи несвр. 1. шкрипи. — Подмаза кола да
ми не скрче, 2. фиг. гунђа, зановета. —
Не мож му се угоди, сал скрчи.

скроб5км дем, од скроб. — Напраискро
скрчља м шкртац, тврдица. — Скрчља,

б5к за децу.

нé врљи парку на дете на чело.
скроз прил. сасвим, потпуно. — Скрб(з)

скрчна ж жена тврдица. — Састаили се -

сам накricaљ.

она скрчна, бн скрчља.

скрозира се свр. провиди се. — Скрозирају
му се колена на панталоне. — Скрозирају
му се уши (каже се мршавом човеку).
скроз-наскрбз прил. дибидуз. — Скроз

скрчČтинам тврдица. — Наш5лот куга да
позајми паре - от скрчČтину.

скрши (ce) свр. сломи (се). — Ветар
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скршил неколко грање на јабуку, —
Скрши се грања на црешњу и ми
попадамо на земљу.

пеј. мољење. — Скуцкање не мож млого
да ти помогне, јер он нема срце.

скучи несвр. скичи, цвили. — Види зошто
Зćљко скучи.

скубе несвр. чупа. — Скубетраву у лојзе.

скубља м човек рашчупане косе. — Иде
како скубља.
скубна ж жена неуредне и рашчупане
косе. — Скубна, као да нема чешаљ да се

скучна (само женски род) 1. кучка која
носи плод у утроби. — Наша кучка е
скучна; 2. пеј. жена која је гравидна а
има више деце. — Наша снајка па скучна.

скучница ж скуп (лајање) паса ради

очешља.

парења. — Скучнице будњевају пред крај
зиму. — Напраила скучницу (каже се

скубне свр. чупне, ишчупа. — Скубни неки
лук за салату.

неморалној жени коју често посећују
мушкарци).

скука се свр. погрби се. — Скукал се од
работу.

слоза ж суза. — Ровć, а слозе му не течу.

скулувка ж в. зулуф. — Ужива у скулувке.

сл.6зи несвр. сузи. — Слбзи ми око.

скупочак, -чка, -чко прилично скуп. —
Скупочко им басмо.

сл.5зица ж дем. од слоза, сузица. — Течу

скупачoк, -чка, -чко в. скупачoк.

cлбнце с сунце. — Слбнце ми бие у очи, па

му слозице низ образи.
Hч не видим.

скупачак, -чка, -чко в. скупочoк.

скупéје несвр. поскупљује. — Почело све да
скупéје.

cлбшчан,-а,-о сунчан. — Слончано време.
cлбнчашица ж сунчаница. — Уватила га

скупоцéнас, -ста, -сто скупоцен. — Има све
скупоценасте ствари у кућу.
скуси свp. скрати. — Скусили му гаће па
иде коко Тоска.

слончаница.

слончање с сунчање. — Малко слончање,
па у ладовину.
слонча се несвр. сунча се. — Скинул се гол,
па се слонча.

скут м крило. — Воли да седи у скут и да га
друскају.

cлбнчев,-а,-о сунчев. — Слончев брат.

скута (се) свр. сакрије (се). — Вóли нешто
да скута, па да га после изнесе: — Неси
тиче па у трн да се скуташ.
скутан, -а, -о сакривен. — Скутане паре,
нема трошење.

скући се свр. постане домаћин, својим

cлбпчепце с дем, и хип. од слонце, су
нанице. — Огреја слонченце, па се стопли.
cлбнчоглед м бот, сунцокретi Selianthus
annuus L. — От слбнчоглед се праи убав
зејтин.
слаб, -а, -о фиг. болестан. — Нешто слаб па

радом стекне оно што је потребно за
живот, за кућу. — Твој врс се скућил, а

лежи.

слабачак, -чка, -чко прилично слаб,

ти кокво чекаш?

немоћан. — Слабачок, едва стои.

скуцка несвр. 1. цвили, скичи. — Наше
куче у sâдњо време млого скуцка; 2. пеј.
моли. — Нека га, ће скуцка коко куче за

слабачак, -чка, -чко в. слабачок.

слабćje несвр. слаби, ослабљује, мршави.

комат.

— Од неко време поче да слабејем.

скуцкање с 1. цвиљење, скичање (о псу). —

слабо прил. ретко. — Нешто ми слабо

Разбуди ни Шарко с његово скуцкање; 2.
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слаботелесан, -сна, -сно слаб, онемоћао.

сланопољка ж бот. круника која зpи кад

— Слаботелесан, не мож ништа да
подигне.

падне слана. — Жал ме да сечем слано

слаботињка ж слаб, кржљав човек. — От
слаботињку не мож млого да тражиш,

пóљку, увек рађа.
слас м сласт. — Пбеде свć у слас.

слати несвр. слета. — На орâ слате свраке,

него колко може.

-а, -о болешљив. — Дете ми

па га кљуцају.
слегне свр. 1. сиђе. — Слегни доле, има

нешто слабуњаво, мора га водим ку(д)
доктура.

нешто да ти кажем; 2. сталожи. —

слабуњав,

Пушти труње да слегне на дно, 3. окупи,
дође. — Слéгло село да види и тој чудо; 4.
направи улегнуће. — Кот слегне вода, ће
видиш коко се земља улегнула; 5. отиде.
— Слегни зочас у задругу те купи гас; 6.
изр.: Слегне с рамо (прећути, оћути).

славćј м зоол. славуј обични Luscinia
megarhynchos L. — Изр.: Поје како славеј
у бару (каже се слабом певачу).
славејче с дем, и хип, од славеј, славујчић.
— Не дирај гњездо на славćјчићи.
славска свећа ж свећа која се купује за
славу, пали се пред вечеру. — Код идеш у
цркву да сечеш колач, купи и славску
свећу.

слегне се свр. 1. улегне се. — Од кишу се
земља још не слегла; 2. сталожи се,
падне на дно. — Још малко па ће талог да

се слегне, 3. окупи се. — Слегал се народ
на вашар.

слага несвр. ређа, слаже. — Окаснимо
слезćпка ж анат. слезина, слезена. — Не

слагајћи снопови у крстине.
слага се несвр. 1. сагиње се, сагиба се. — Не
мóг се слагам, боли ме крстетина; 2.
слаже се, има исто мишљење. — Изр.:
Слагају се како рôзи у врећу.
слагање с 1. слога. — Са слагање се све
постиза: 2. истомишљеност. — Куд њи

вари слезéнку него ју пече.
слепЗц м 1. човек који не види, слепац. —
Слеп5ц ич не види, 2. пеј, слеп код очију,
приглуп. — Слеп5ц, не види да га сви
лöжу и варају, 3. пеј. особа која не
привређује, нерадник. — Рани слепца; 4.
пеј. проклетник. — С оног слепца нећу

царује слагање, а не лагање и разила

те више видим.

зс њc.

слагињање с сагињање. — Изгрбави се от
слагињање.

слагиња (се) несвр. сагиње (се). — Болан,

слепочки прил. подмукло. — Слепочки ме
удари.
слепак м зоол. слепо куче Spalaxcaecun. —
Слепак ми упропасти свć цвеће.

едва слагиња главу. — Стар сам, не мог

слéпкиња ж пеј. слепа код очију, нерадна

више да се слагињам.

жена. — Снашли се - он слеп5ц она

слáгне (се) свр. сагне (се). — Слáгну главу,
па си бтиде, — Чим се слaгну, нешто ме
укочи у крс.
слазење с силажење, силазак. — Досади ми
cлазćње у подрум за вино.

слепкиња, и глед им чудо.

слепо бко с слепоочница. — Нешто му се
дигло на слепо око. — Ако те глава боли,

масирај слепо око, па ћете премане.

слепчам приглуп, будаласт, наиван чо
слази несвр. силази. — Слази низбрдо.

век, човек који не види за кулисне рад

cламка ж дем. од слама. — Не остаил ни

ње. — Слепча, не види да га жена ва

cламку, свćзбрал.

ра.

слáмљача ж. сламарица. — До јучер смо
спали на сламљачу.

cлсти се свр. нађе се на окупу око неког. —
Слетела се роднина да му помогне.
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па и(x) сложил.

слива ж шљива Prunus domestica L. — Моја
мати ниже воћке от сливе.

сливак м шљивак. — Никој не дом, сви су
отишли у сливак да беру сливе.

сложи се свр. поређа, уреди, здене. — Кот
се сложе снопови у крстине, ће си идемо
дом.

сливка ж дем. од слива. — Понеси неку
сливку за децу.

слојани се свp. стегне се маст у јелу. —

СЛИВОВ, -а, -о и љивов. — Оцекал слиВОво

слČмен, -а, -о сломљен. — Не можда мокне
са сломену ногу.

дрво.
слиже се свр. пеј. зближи се с неким. —
Слизали се њи двоица, па си од њи муку

Подгреј чорбу, слојанила се.

слуба ж лества. — Да имам слубу укачил
би се на таван.

имам.

слубица ж дем, од слуба, лествица. —
слика ж 1. фотографија. — Узб слике за
легитимацију; 2. отисак тела у снегу. —
Неси добро легал, па ти затој слика не
испала добро.

Напраи си слубицу за сваки случај. Ће
ми некад затреба.
слубичка ж в. слубица.

слика несвр. 1. фотографине. — Дош5л
сликар да ни слика; 2. изр.: Слика...
(каже се жени са раскреченим ногама).

служавка ж направа за скидање чизми с

слика се свp. и несвр. 1. фотографише се.
— Идем да се сликам за легитимацију; 2.
легне у снег полеђушке или потрбушке
и остави траг. — Ај се сликамо у снег.

служи несвр. 1. буде слуга. — Служи куд
њćг за парче леб, 2. врши војну обавезу.
— Мој унук служи војску у Ниш, 3. религ.
врши црквени обред. — Донбс црква
служи; 4. послужује. — Служи вино; 5.
опслужује, траје. – Köлко ће тој да те
служи?

сликар м фотограф. — Сликар Добри
слика по свадбе.

сликује несвр. в. слика.
сликује се несвр. в. слика се.

ногу. — Дај ми служавку да скинем
чижме.

служи се несвр. 1. послужује се. — Сам се
служи. — Служи се печење; 2. користи
се. — Купил сам алат да се служим с њег, а
нé да га чувам.

слима несвр. снима. — Слимају вилм.
слими свp. сними. — Слимише му плућа на
ленгер.

слукче с дем, од слуга, млади слуга, слуга
а још дете. — Имам работно слукче.

слинчуга ж сличуга. — Мој брат Добри ми
напраил слинчуге.
cлита несвр. слета. — Слитају тичићи на
црешњу да кљуцају црешње.

слутња се несвр. скита се, луња. — Слуња
се ко глуво куче.
слуњање с скитање, луњање. — Слуњање
му дошло до главе.

слободија ж слобода. — Без слободију
слуњча м замлата, будала. — Нашли
слуњчу, па га подбрцују.

нема живот.

словја с мн. слова. — Код научи словја, ће
научи и да чита.

слуп5ц м побочни стубић о који се
ослањају кана IIIе на за прежним

слог м међа између винограда, обично

колима. —Тури нови слупци на кола.

између горњег и доњег винограда.
Слог је облика каскаде. — Милутин копа
лојзе до сам слог.

слутан, -тна,-тно ружан, нагрђен. — Грдан

слóжи свр. поређа, уреди. — Ицепил дрва,

случај м изр: Сажаљева случај (изража

па слутан.
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вање саучешћа).
слуша несвр. двори, одазива се наре

брзину (површно, аљкаво). — СЗк ћу тој
зочас да смандрљам, па ћу дојдем. – Тој
мора убаво да се уработи, а не да се
cмандрља.

дбама. — Слушају ли те деца? Слушају,
слушају. Или: ич ме не слушају.

слуша се несвр. 1. придржава се чијих
савета, одазива се наредбама. — Токо е
тој кот се стареји не слушају; 2.
послужује се. — Нема куј да га слуша, па
се сам слуша; 3. слуша један другога. —
Узćли се, па се слушају.

смациња несвр. в. смоциња.
смáчна прид (само у жен, роду) бреме
нита (о мачки). — Наша мачка па сма
ЧНа .

смаши свр. почисти на брзину метлом,
на брзину помете. — Смашила собу како
лисица с реп.

смбкне свр. фиг. убије. — Смокну га с
пушку.

смбкнут, -а, -O смакнут,
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смејм смех, смејање. — Све насмејтера. —У

обучен.
Подигни гаће, немој да су ти смбкнуте. —
Иде са смбкнуте чашире.
ff.f?? Кff{}{}

њину кућу се само смеј чуe.

-

смејуpија ж спрдња. — Служи у село за
смејурију.

смоциња несвр. 1. смиче. — Смоциња сéно
о{д| Таван: 2. фиг. убија. — Узел пушку,
па смоциња едног по едног, док и (x} све
не поби.

смел, -а, -о смео, храбар. — Лазар као
најсмел погинул.

смеље (се) свр. самеље (се). — Отиш5л у
Воденицу да смéље пченицу; — Едва
чекам да се смеле, па да си идем.

смоциња се несвр. смиче се, спада с не
чега. — Смоцињају му се чашире, па час
по час падну.

смерак прил. в. мерак.

смáже свр. фиг. брзо поједе, поједе до

смери свр. унакази, учини тешким

краја. — Док трепну, он смаза пуну
паницу с пасуљ. — Све смазал, ништа не

инвалидом (о Богу). — Огрешил се, па га
Бóг смерил, видиш како иде.

остаил.

смакљбше свр. смакне. — Смакљ6ше
чашире, па иде голокурас.

сметствак м двополан (о јагњету,
јарету). — Сметењаци се ретко појављу
ју.

смакљоше се свр. падне с нечега, сман
дрља се. — Не гледал пред ноге, па се

смеша се свр. уједини се, — Живели
ОДВОено, Па се смешаЛИ.

смакљocáл низ басамаци.

смалејс се свр. смањи се, постане мали. —
Стар човек се смалéје.

смеши се свр, брука се, излаже се
подсмеху. — Само се смеши у људи.
смешка ж смешна прича, инала. — Само

смáлеп, -а, -о смањен. — Овуј годин смален
род у све.

изводи неке смешке.

смири свр. умири, намири. — Смири децу,
смáли (се) свр. смањи (се), скрати (се). —
Смалил ми држаље на матику; —Тој се не

па седни уз остал да на миредеш.

смири се свр. 1. умири се. — Смирили се, не

само смалило, неки га е смалил.

чују се: 2. добро живе, слажу се. — Добро
ЖИВé, смирили се, 3. фиг. умро, завршио
са животом. — Смирил се, Бог да му
душу прости.

смаљује несвр. смањује, скраћује. — Ич
немојтбј да смаљујеш.

смаљује се несвр. постаје мањи, нижи. —
Стареје и смаљује се,

cмандрља (се) свр. уради (се) нешто на

смислеп,-а,-осмишљен. — Смислено коко
да га прćjду.
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смрдна, нема си ич срам.
М пеј. приглуп човек, сметењак,
затуцана особа. — Била шарена, па
морала да се ода за смрćку.

смита несвр. 1. смета, омета. — Не смитај
му код работи; 2. метлом скупља на
једну гомилу. — Смита зрнца пасуљ на
куп.
смитотина ж остаци жита или кукуруза
који се метлом покупе по непра
жњеном амбару. — Смитотину сипи у
џак, ће треба за кокошке.

смрека

смрзне се свр. 1. заледи се. — Смрзла се
вода у рćку, 2. премрзне. — Смрзо се
чекајћи те напоље; 3. фиг. умукне,
ућути. — Место да се смрзне па да ћути,
öн се разлајал.

смишка се несвр. смешка се, подсмева се.
— СВИ 6збиљни, само се бн смишка, Мило

смрзњујс се несвр. смрзава се, залеђује се.
— Смрзнује се и вода и земља. Све, б5ш

му.

свé.

смица (се) несвр. смиче (се). — Немој да ми
смицаш слог, — Не може слог сâм да се
смица. — Запéкљи се, да ти се гаће не

смрска свр. разбије (о глави, колену). —
Смрскаше му главу. — Паде на колено па
га смрска.

смицају.
смлатоше се свр. смлати се, угрува се. —
Црни сине, куде се толко смлатоса?
смбкм 1. зоол. смук Соluber flovenscena L. —
Пази, смок може да се укачи и на дрво, 2.
пеј. пијаница. — Смок, попил све, нема с
коквć да се обесрамим куд људи.
смокиња ж бот. смоква Fikus carica L.

смолница ж Смоница, глинасто, жилаво

смува свр. в. смути.
смунта свр. фиг. превари, обмане. — Зочбс
га смунташе и однесоше му све паре. —
Пáзи се од његда те не смунта.

смутен, -a, -o 1. збуњен, сметен, уплашен.
— Нешто ми прикица смутен, не знам
коквć му е; 2. смућен. — Смутено, ни
кучићи га неће еду.

земљиште.

смути свр. 1. на брзину нешто направи,
уради нешто ишло ништа не вреди. —
Изр.: Смути, смути, па расипи, 2. фиг.
збуни, смете (неког), превари. —
Смутише га, па му узеше све паре.

смóта свр. намота (о пређи). — Едва смота
пређу.
смотан, -а, -о фиг. сметен, несналажљив.
— Он ко видра, а деца му смотана.
смотља

м

мл и Павко,

Mt. 1 (1 КОЊ (1,

Не

смутљам смутљивац, препредена особа,
варалица. — Смутља, направи давију, па

спретњак, мекушац. — Еј, смбTљo
смóтљави, растреси се малко.

се измокну.

смућка свр. в. смути.

смбTљав, -а, -ов смотан.

смрдељача ж бот, врста цвећа, корова. —
Осећа се смрдељача, негде пала гра

смуца се несвр. скипта се, бесциљно иде,
тумара. — Само се смуца по село.

спавија се несвр. 1. стиди се, снисхо

Душка.

дљиво се понаша. — Не снавијај се, седни
уз остал и ручај; 2. често буде, налази уз
(неког). — Нема никог свог, па се снавија

смрдља м смрдљивац, нечиста и аљкава
мушка особа. — Смрдља, све живо
усмрде.

куд нас.

смрдљáкм смрад, смрдеж. — Коко ли мож
да живи у тој смрдљак.

смрдна ж смрдљивица, нечиста и аљкава
особа женског пола. — Па дошла онај
– 31

снага ж 1. тело човеково. — По снагу му
излегле неке бопке, 2. јак човек, снажан
човек. – Тој може само Велко да
подигне, најснага у наше село; 3. изр.: -

Речник села Каменице код Ниша
Издала га снага (изнемогао). — Из сву
снагу (што се највише може). — Поврне
снагу (опорави се).

снажалеје свp. сажали, дође му жао,
постане му жао. — Кад ми снажалеје, ја
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лојзе.
снашкин,-а,-о в. снаин.
снашкица ж в. сначица.
снежбк м дем, и хип, од снег. — Снежак

си поплачем.

покрил поље, б5ш убаво за пченицу.

снажалČје се свp. сажали се. — Деда се

спéжеш, -а, -о снежан. — Ти си узни бнуј

снажалел на сиротињу, па им дâл пун
IIIиник брашно.

грудву снćжену, па ју тури с леву страну
до срце (нар. песма).

снажали се свр. осети сажаљење, са

милост (према некоме). — Снажали се
на Циганче, па му дадо саплак леб да
едé.

снесе свр. 1. избаци из себе јаје (о пти
цама). — Неће кокошка да снесе јајце бес
полог, 2. пренесе. — Снел снопови, па их)
зденул у крстине; 3. донесе са вишег

места на ниже, спусти. — Ајде, снеси туј

снажаљćва несвр. 1. осећа сажаљење,

торбу одозгор.

самилост (према некоме), сажаљева. —

Остал сироче, па га сви снажаљевају; 2.
изр.: Снажаљćва случај (изражава
саучешће).

спизи (се) свр. попусти (се), смањи (се) (о
цени). — Ако снизиш цену, брзо ће
испродаваш, — Чекам да се снизе цене, па
да си накупујем коквć ми треба.

снажаљује несвр. в. снажаљева.
снажица ж дем. од снага. — Онолки
малечак, а накарал снажицу.
спáин, -а, -о снахин, припада снахи. —
Чувам снаино дете.

спован, -а, -о у вези је са сновањем пређе
за ткање. — Пешкири су ти густо
сновани, токој и треба.

сновање с припрема основе (нити) за
ткање. — Ако е добро сновање, добро ће
будне и ткање.

спаја ж снаха. — Била сам кот снау,
снајде свр. за деси. — Снајде ме нека
несрећа, па се едва искобеља.

сновć несвр. снује пређу за ткање. — Јутре
ће сновемо ткање.

снајде се свp. снађе се. — Увек се снајде, па
сноп м изр.: Падал први сноп (почела

затој и има.

жетва).

снајиш,-а,-о в. снаин.
сноп5км дем, и хип. од сноп, снопчић. —

снајка ж снаха. — Имам две снајке, обе су

Да завржем још едан сноп5к, па ћу се
одморим.

убаве.

снајкин,-а,-о в. снаин.

снопје с снопље. — Преносимо снопје из
едбн крај њиву у други.

снајчица ж дем, и хип, од снајка. — Имам
си златну снајчицу, млогоју волим.
снаодење с сналажење. — Не мож завек
снаодене, мора се и работи.

снопљача ж. мотка с обе стране зашиље
на, служи за преношење снопова

(жита) на њиви. — Узни снопљаче да
сносимо снопови.

спабди се несвр. сналази се. — Некако се
снабдим, па живим.

спачица ж дем, и хип. од снашка. — Узбмо
cначицу пЗ добру вамилију.

сносéње с 1. ношење (о јајету). — Наше
кокошке пропадоше от сносČње јајца; 2.
доношење (нечега) на једно место. —

спáшка ж снаха. — Ја и снашка оконамо
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споси (се) несвр. 1. носи (о јајету). — Наше

собување с изување. — Досади ми њигово
обување и собување.

кокошке још сносе; 2. доноси (се) на
једно место (нешто). — Изврзáмо
снопови, па их) сносимо да и|x|денемо у
крстине: — Спрема се киша, треба

собује (се) свр. изује (се). — Собуј га, —

снопови да се сносе.

собукување с свлачење (о деци). — Децо,

Куј се љути сâм ће се собује.
собукување, па спање.

снужден,-а,-о забринут, тужан. — Зошто
ли е онолко снужден, питај га.

собукује (се) несвр. свлачи (се), скида (o
одећи). — Мати собукује дете, ће га купе:

снужди се свр. 1. растужи се, оне
расположи се. — Снуждил се као да су му
башту убили; 2. поквари се (о времену).
— Снуждило се, ће падне киша.

— Башта се собукује и не мож б5ш сог да
излегне.

собуче (се) свр. свуче (се), скине са себе (о
одећи). — Собучи га, видиш да се
намокрил; — Брзо се собуче и обуче се у
друго.

собајле прил. рано, изјутра, зором. —
Деда се собајле дигне да нарани стоку и
изрине кошару.
собара несвр. обара, бацајући скида
(одозго надоле). — Собара снег от
кóчину.

сóвраж сто постављен за обед. — Кад је
дéда умрел, толко су били људи да смо
морали две совреда постаљамо.

содајка ж кликер стакленац. — Ретко е кој

собара се несвр. рве се, обара се. — Ај се

имал содајку.

собарамо, да видимо ко е појак.

содајче с дем. од содајка. — Башта ми ку
собарање с обарање. — У собарање му се

пил едно содајче кое сам чувал као очи у

гаће разврцаше.

главу.

собере (се) свр. скупи (се), покупи (се). —

сóјка ж креја, сојка. — Жми као сојка на

Пушти га нек собеpć Téј сливе што су

југoвину (каже се нераднику, лењивцу).

попадале: — Кот се свć собеpé, мож малко

сокакм улица. — Слуња се по сокаци.

да предзнемо.

сокачар м бескућник, луталица, уличар.
собира (се) несвр. скупља (се). — Деда
чука ораси, деца и (x) coбирају, — Мора се
собирају сливе, рекšл деда.
собирање с сакупљање. — Заболе ме
грбина от собирање пасуљ.

— Упрукуди се, постану сокачар.
сокачара ж уличарка, скитница. —
Сокачара, н-уме се скáди дом.
сокачарка ж в. сокачара.

сободика ж неугледна мршава женска
особа. — Сви се иженише субаве девојке,
а он узел сободику.

сокаче с дем. од сокак. — Улéгомо с кола у

соборм сабор. — Идемо на собору Кнесело

сóл м со. — У соленче нема сол, треба се

едно сокаче и едва из њег излегомо.
сóкол м зоол. соко Гalco.

(Кнез Село).

тури.

собори свр. обори. — Перко надвољи

сóлен,-а,-осољен. — Жив солен недосблен.

Бóшка, па га собори.

соленик м сланик. — Беfзј соленик се не

соборник м в. саборник.

постаља трпеза.

собува (се) несвр. изува (се). — Мати
собува дете; — Собува се, ће пере ноге у
леђćн.

соленица ж 1. посуда за чување соли. —
Испразнимо соленицу, треба да ју
напунимо, 2. фиг. глава. — Заметнул
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сóпче св. бориче.

солéпче с дем, од соленик. — Куј разби

сóрта ж фиг. сој, ков. — Знам от коју е

солéнче, да ми е да знам?

сóрту. — У сорту му се пцета насрала
(каже се лошем човеку).

сóЛНесвр. посоли мало. — Солни ми малко,
волим да е послано.

сóтоња ж сотона, сатана. — Осотоњила
га сотоња.

солунац м учесник на Солунском фрон
пу. — И мој деда бил солунац.
солчак м дем. од сол. — Помињује на леб и
солчак.

сóм м фиг. глупа особа. — Онај сом си
ништа не разуме, ама баш ништа.

сóмур м слина, секрет из носа. — Ће се
жени, а сомур му још виси износ.

сомуран м слинавац. — Сомуран, а праи се
Важан.

сп5шка се свр. иструли, поквари се (о
воћу, поврћу). — Нешто ми се спошкаше
јабуке.
сп5шкан, -а, -о труо, покварен. — Одвајај
сп5шкане поприке на страну.
спадне свр. — Спаднул му бток. — Беше на
голем положај, а саг спал млого ниско. —
Изр: Спадал сата на магарца.

спакује свр. — Спакуваше га у апсу

пола,

(од ведоше у за твор). — Изр.:
Спакуваше га (убише га).

слинавица. — Још сомурана, а ће се

спање с спавање, ноћивање. — Идем на

сомурана ж слинаво дете женског
одава.

спање. — Остал куд његна спање.

сомурљив, -а, -о онај коме стално цури

спари свр. здружи у пар, сједини. —

слина из носа. — Сомyрљиво детиште, не
мó(г) га гледам.

Спарили волови.
спатилбше се свр. легне, легне од умора.

сопасување с распасивање. — Досади ми
тöј њбно опасување и сопaсување.

— Едва чекам да се ставни па да се

сопасује (се) несвр. скида са себе оно

спекља се свp. спетља се, сплете се,

што је био опасао. — Сопасује запрег, —
Мати се сопасује.

збуни се. — Нешто се спекља, па падо. —
Спекља се па не реко све на судију.

(се) свp. скине са себе оно што је
био опасао. — Сопаса мокар запрег, па
öпаса сув. — Видо коко се мати сопаса.

спекне се свр. 1. стврдне се. — Спекла се
земља па не мож) се копа; 2. фиг.
омршави, смршави. — Спекал се, само

сопáше

соплете свp. спотакне, подметне ногу
(некоме) да падне. — Соплете га с ногу, и
ов5ј се разби.
сОплете се свp. спотакне се. —

Иде

КаQ

ујет, соплел се и падал у ендек.
сошлита несвр. спотиче, саплиће, подме

спатилошем.

кóжа и кôске на њег.

спере свр. 1. скине прањем. — Не моlж) се
тöј токој лако да спеpé, млого си се
залужил, 2. фиг. остане чиста образа.
— Едва спраљâгу са себ.

сперуши се свp. спаруши се, свене, увене,
осуши се. — Тури цвеће у воду да ти се не
сперуши.

ће ногу (некоме) да падне. — Воли да
соплита друге, па да им се смеје кот
падну.

соплита се несвр. фиг. једва се креће, иде
од изнемоглости или болести. — Едва
иде, сал се соплита.

сперушкан, -а, -о спарушен, увенуо,
осушен. — Што ти е цвеће сперушкано?

сперушка се свр. в. сперуши се. — Посипи

- 315 -

цвеће да се не сперушка.

628

Властимир Јовановић

спечали свp. стекне, заради мукотрпним

спомиња (се) несвр. спомиње (се). — Оног
лапова ми не спомињи, за њег нећу да
чуем. — Нćкој ме спомиња (каже се
приликом штуцања); — Мој деда се
спомиња у село подобро.

радом. — Све смо тој смуку спечалили.

спече се свр. 1, стврдне се. — Спекла се
земља, па се едва копа; 2. фиг. омршави.
— Спекал се, па га нема ништа.

cпи несвр. спава. — Спи као заклан. — Спал
целдбн и не се наспал.

спира несвр. односи земљу (о води). —
Вода почела пологочке да спира брдо, ће
остане само камен. — Тој се лако не

спомињује (се) несвр. в. спомиња (се).
спона ж штап који учвршћује лотре на
доњем делу (напред и назад). — Углави
добро споне у лојтре.
спопадне свр, заокупи, задеси. — Спопала

спира.

га мука, па од њу не мож да се

куpталише.

спитијбше се свр. направи се у пихтије. —
Чóрба се спитијосала.
спица ж жбица на точку. — Мора да про
меним неке спице на точак.

спопне свр. 1. примора, натера. — Сви га
спопали да призна. — Спонели да га жене,
а он неће; 2. фиг. ухвати, обузме. —
Спопал га бес, пушти га. — Спопнуло га

спица се несвр. сасушује се, стврдњава
се. — Измбкни опонци от кубе, почćли да
ти се спицају.

нешто да си напраи белај.

споредује несвр. слаже се, живи у слози. —
Деца ми споредују, живéубаво.

спичка свр. фиг. проћерда, страћи,
у пропасти. — Све што имал, све

спорćчка се свр. посвађа се. — Нешто су
се споречкали, па не живују добро.

спичкал. Остал гол како пиштољ.

спласне свр. 1. citaoне, смањи се (обично
инто је надувено). — Спласнуло ми
дувало, надувај га. — Спласнул ми плик,

спотера свр. 1. сатера, примора. — Кад га

2. фиг. престане да се љути, омекша. —

спотура се несвр. вуче се, вуцара се, иде

спотерам, све има да каже: 2. — Мајке му
га спотерам (псовка).

Сог можеш да га питаш, спласнул.

бесциљно, губи време. — Ништа не
работи, само се спотура.

сплита несвр. уплиће, сплиће. — Матију
сваки дон сплита косу.
спљеска свр. учини пљоснатим ударом
или гажењем. — Нагази га вол по прс, па
му га спљеска.

спотуца се несвр. в. спотура се. — Спо
туца се по село као глуво куче.
справи свр. припреми (о јелу). — Код неко
дојде, моја баба зачбс нешто справи за
ручак.

спљошти свр. улуби. — Куј ми спљоштил
канту?

спраи свр. в. справи.

сповија несвр. пази, чува. — Сповијамо га
спољан, -на, -но спољни. — Спољан šид

спраља несвр. спрема, прави (о разном
јелу). — Моје девојче уме само да спраља
ручак.

трćба се омалтерише. — Несам ја спољан

спрасна (само у жен. роду) бременита (o

већ две године.

момак.

свињи). — Свиња ми е спрасна, мора дају
припазујем.

спољашан, -шна,-шно в. спољан. — Изле

гомо на спољашња врата.
спомен м споменик. — На годину туримо
деди спомен на гроб.

спрегне свр. 1. испрегне (о говечету). —
Спрегни волови пот крушку; 2.
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срамување св. срамовање.
срамује се несвр. стиди се. — Узни, немој

слонце.

се срамујеш.

спремеш, -а, -о спремљен. — Чćзе су спре

срање с фиг. и пеј. будалаштина. —

мене, сâмо да појдете.

Напраил големо срање, па од резил не
смé да излегне у село.

спроведе се свр. фиг. лоше прође. — Код га
уватим ће се добро спроведе.

сраћка ж пролив. — Уватила га сраћка, па

спровод м провод. — Отишбл на спровод у

не мрда одом. — Изр.: Досадан као
сраћка.

Нишку Бању. — Њему до спровод, а не до

сpбне свр. сркне. — Као да е дете, час почас

работу.

сpбне млекцé.

спроводи се несвр. проводи се. — Местом
да дојде да помогне на башту и на матер,
он отиш5л на море да се спроводи.
спром предл. 1. према, наспрам, насу
прот. — Седал спром мен; 2. уочи. — Тој
беше спром Велигден.

спузпе свр. фиг. ослаби, омршави. —
Спузнул од неедење. — У снагу га ич
нема. Млого е спузнул.

cрга се свр. падне, скотрља се. — Сргал се
низ басамаци, па се покршил.

cргóше се свр. в. срга се. — Узни венер, да
се негде не сргошеш.
срдење с срџба. — Мисли да ће са срдење
нешто да учини, ал” му тој неће упали.
сpди несвр. Љути, учини кога љутим. —
Немој га срдиш, да не извучешћутек.

спуста несвр. спушта. — Спуста кову у
бунар да завати воду.

сpди се несвр. Љути се. — Брзо се срди. —

спуста се несвр. силази. — Ене га чича коко
се спуста нис Пољаницу.

Срдита Марија ж в. п. Огњена Марија,

спушти свр. 1. спусти. — Спушти кову у
бунар, 2. фиг. превари, обмане. — Да
види коко изгледа код му га неко спушти.
— Изр.: Спушти му га (врати мило за
драго).

срдља м онај који се често дури. —

Ни пет паре недавам што се он сpди.
30. јула по новом календару.
Срдља, сал знае да се срди.

срдна ж она која се често љути. — Несâм
знал да е шурнаја голема срдна, бил би
другачии.

спушти се свр. сиђе. — Коко ли се спуштил
сред м средина. — На сред лојзе посадил

низ брдо, тој се питам?

opâ. — Станул на сред собу и не мрда.

срабóти (се) свр. заврши (ce) са радом. —

срам м стид. — Жив срамме изел.

средин м 1. средина. — Код дојдемо до
средин лојзе, ће се одморимо; 2. изр.:
Буди на средин, не иди ни по ког (буди
правичан).

срамежљив, -а, -о стидљив. — Код отидеш

средина ж средњи (мекани) део (о хлебу).

Сработимо поље, — Кот се срабóти, ћу
дóјдем куд вас на поседок.

|
р
—E
Еде сâмо средину,
а коричке
остаља.

у гости, будни малко срамежљив, а не

-

одма аведан.

средишка ж дем. од средина. — Немам
срамовање с стидљивост. — На едење

зуби, па едем само срединку.

нема срамовање.

среди се свр. изр.: Средил се за врбицу
срамотно у изр.: Töе срамотно (означава
сваку изговорену безобразну реч).

(непажњом доведе себе до тешког
обољења).
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сређан, -ђна, -ђно средњи. — Тој ми е

срчено прил. брзо, пребрзо. — Иде срчено,

срéђан брат. — Моé сpćђно дете најради.

срета (се) несвр. среће (се), сусреће (се). —
Сретам га сваки дон у исто време, —
Срéтамо се у Прéвалац.
срине свp. скупи (о вили). — Улеже у
кошару, сринуђубре с вилу и изврљи га
на буњиште.

никој не може да га стигне.

срчка ж срчани удар. — Ударила га срчка.
срчка се свp. споречка се (с неким). —
Срчкáше се, па се и побише.

ćcc, ćcc, ćccузвик за пујдање (о псу).
стовиња се несвр. смркава се, пада мрак. —
Почело да се стовиња, мора да си идемо

срине се свр. опадне и прекрије земљу (о
воћу). — Дунул ветар, па се сливе
сринуле.
сpипи свp. скочи (с нечега, с висине). —
Срипи с кола!
срИпне свр. в. сpити. — Срипну од) дрво
како мачка.

срмота безл. стиди се. — Срмота га да
врéи. — Срмотају да игра.

дóм.

стовињало с време када почиње да пада
мрак. — Увек се вртамо у стовињало.
стовињање с смркавање, падање мрака,
смрачивање. — У стовињање излазимо из
њиву.
стбвни свp. стигне у мрак, задржи се до
мрака, замркне. — Појди порано, да не
стбвниш. — Стoвнимо још на њиву.

српдáк м зоол. срндаћ. — Видел сам два
стбвши се свр. смркне се, падне мрак. —
Стoвнило се, запали ламбу.

срндака.

срóв м гомила, сурвана или набацана зе
мља. — Понćла сров на прање. — Орал, па
на пут напраил србв земљу.

срп м изр.: Улегал срп у њиву (почела

стовњује се несвр. в. стовиња се.
стšњи свp. стањи, начини тањим. Стоњи држаље на матику, да мог да
кóпам.

жетва).

срп5к м дем. од срп. — Узćло срп5к да жње.

стŠњи се свр. фиг. ослаби, омршави. —
Стоњил се, соплита се код Иде. — Стоњил

српка несвр. пије (о детету). — Српкај, да
се, остал како перушинка.
се не попариш.

срткав, -а, -о тежак за рад, сложен, пи
tia8. — Срткава работа.
срубеш, -а, -о одсечен. — Срубени врови на
Вилдâни.

сруби свр. одсече. — Изр.: Сруби главу

ст6пка свр. 1. згази, изгази. — Свć цвеће су
ми стопкали; 2. изудара, истуче, баци о
земљу. — Код га стигне ће га стопка.
стáпкан, -а, -о изгажен, утабан, угажен. —
Увати се за главу код видост3пкан расад.
ставињало св. стовињало.

(убије).
ставињање св. citiовињање.

срце с срж или центар, средина код
дрвета. — Овој растово дрво има здраво
срце. Од њег ће праимо дуге.

срча ж. стакло, комадићи стакла. — Не
иди ббс, ће се набодеш на срчу.

стакло с мн. стаклићи 1. боца. — Пун
креденац са стакла. — Празни стаклићи
стоје на полицу; 2. ваљкасти стаклени
део лампе. — Преко дан мати узне стакло
од ламбу да га обрише, да се увечер боље

срченица ж. реп на воловским колима,
односно гредица која спаја предње и
задње шочкове. — Деца воле да се возе на
срченицу.

Види.

стаља несвр. ставља. — Стаља дрва у кубе.
стáне свр. 1. прекине кретање. — Стани, да
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ти кажем коко етој било: 2. престане да
пада (о киши). — Станула киша да пада,
почело се ведри; 3. прими у себе. — Не
мóш свć да стане у кош, 4. ступи. —
Станул на праг па неће улегне, 5. нађе
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старијег времена. — Улегал у старинску
кућу. — Старинске ствари се не
продавају.

старински прил. — Живе по старински. —
Терају по старински.

место, смести се. — Несмо могли да

станемо у собу, неки су стојали; 6. изр.:
Станул седну ногу у гроб (буде на крају
живота). — Станул на пола пут (не
уради нешто до краја). — Стал на своé

старка ж старија снаха. — Старка ми е
пóвредна од млатку.

старовремски, -а, -о из старијег времена.
— Старовремске паре више не важе.

нóге (осамосталио се). — Стане мозак

(не може да мисли). — То е да ти памет
стане (несхватљиво).

станување с становање. – Млого кошта

старовpćмски прил. старомодно. — Носи
се старовремски.

старбјка м стари сват. — Најстар ујка ће
ми буде старојка.

стáнување у град.

стањује несвр. 1. отањује нешто. —

старбјкин, -а, -о оно што припада ста
ром свату. —Тбе старојкина кућа.

Стањује грéтке, нешто су дебеле; 2.
tiовремено стаје. — Стањује по пут да се

одмори, 3, стаје уз кога, буде на чијој
страни. — Стањује уз њег, пóсигурному.

старос м старост. — Ће те пита старос
кудéти е прошла младос.

старчуљинa м аугм. и пеј, од старац. —
стањује се несвр. фиг. мршави, слаби. —

Старчуљина, подетињил.

Не стањује се, него се дебели.

apчурина мв. старчуљина.
старбц м стар човек, старац. — Работи
створ м живо биће. — Ибробињак је створ,

како старбц.

пушти га нек живи. Немој га убиеш.

старац м в. староц. — Изр.: Гадан старац
расте (каже се младом човеку са лошим

створац м само у обележеном конте
ксту: - Створца му њиговог (блажа
псовка).

понашањем).

старачок, -чка, -чко прилично стар. —
Оженил се старачок.

старачак, -чка, -чко в. старачок.
стареј, -а, -о комп. од стар, старији. — Ја
сам стареј, има сви да ме слушате.

стегне свр. 1. чврсто веже кога, што. —
Завржи вола за дрво и добро стегни
чугаљ да се не одврже; 2. стисне,
ухвати. — Стегло ме нешто у гушу, па не
мóгу да вреим. — Стегнул ме за руку, па
ме не пушта; 3. притегне, затегне. —

стареје (се) несвр. стари (се). — Коко

стари поим. прид. — Њигóви стари су били
добри, а он се изопачил.

Неси добро стегал менгеле, затој ти и
мрда жица; 4. притисне (о зими, мразу).
— Рано стегла зима. — Стегла студеница,
па се не излази искућу, 5. поправи (о
кући...). — Едва стего кућу, 6. постане
строг, буде доследан у захтевима. —
Стегни га и не попуштај, да се после не
кáеш, 7. обуче. — Стегни дете па иди на

стари несвр. постаје стар, стари. —

свет3ц.

човек стареје, такој и ветреје; — Ча
Милане, коко си? Не ваља, старéје се.
стар-заман прил. изр.: Заноси се по стар
заман (замлаћује се у старе дане).

Откако га знам увек је таков, ич не
стари.

стегне се свр. 1. спреми се, обуче се. — Чим

старински, -а, -о из старијих дана, из
- 319 -

се стегнем, бдма ћу појдем. — Још се не
стегал, а већ излетел напоље, 2. фиг.
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стисне се, постане инкрт. — Стегнул се
Kao Двć Паре у кесу.

време. — Несмо стигли да овршéмо, па
мбра да чекамо, 7. неочекивано задеси. —
Нема и (x) jöш да дојду, да и (x) нешто не

стежба ж непопуштање у строгости,

стигло, 8. нарасте (о тесту). — Ел

стези. — Беfз стежбу нема ништа.
стиглотесто за размешување?

стеза несвр. 1. везује чврсто. — Добро

стизанесвр. 1. сустиже. — Увек ни стизана

стезај кад врзујеш, 2. строго држи
(кога). — Стеза децу да се не упрокуде; 3.
стеже (о зими, мразу). — Почело да
стеза, ноћ5cће буде ладно.

да све уработи?, 3. има довољно. — Стиза

стеза се несвр. 1, уздржава се, штеди. —
Не стезај се толко, потроши и ти неку
пару, 2. облачи се. — Стеза се у ново, иде
на крштење.

Исто место, 2. постиже. — Коко ли стиза
и за њи и за нас.

стипса м тврдица, циција. — Пре сејал
паре, а сЗг постал стипса. Ни аспpу од
њег не можда извучеш.
стиска несвр. 1. притиска. — Не стискај га
тöлко. — Стискал га не стискал, исти ти е

стезање с 1. облачење. — Кот почне да се
стеза, од њбно стезање мука да те увати;
2. фиг. шкртост. — Видел сам да се
човек стеза, стеза, да не дава. ал овокво

стезање као куд њег досšг несом видел.
стекне свр. добије, заради, обогати се. —
Остарела ништа не стекал. — Споштење
и с работу све стекал.

ђавол, 2. citieнсе (о уснама). — Што ли
стиска уснице, код не толко кисело?
стиска се несвр. интеди, тврдичи. —
Стиска се, не троши паре.

стискав, -a, -o 1. оно што стеже усне (о
воћу). — Стискаве јабуке, још несу зреле.
— Дал на децу стискаве кручице, не имал
коквć друго да им дâ; 2. онај који је
тврдица, који је шкрт. — Млого е
стискав, чува паре.

стекнут, -а, -о стечен. — Смуку стекнуто, а
он продава.
стелна (само жен. род) бременита,
стеона (о крави). — Обе су ми краве
стелне.

стењак м 1. велики комад, кришка (о
хлебу). — На пасторче даде кричицу а на

стискавац м 1. зорт, страх, нема лабаво.
— Изр.: Стискавац бато. — Нема
стискавац, 2. фиг. смелост, храброст. —
Нéма стискавац да тој уработи.

стисне свр. 1. притисне. — Стисни прасе да

свое стењак, да пасторче тонко расте а

Ти се не изöтне; 2. примора. — Стисни га
дати призна.

њóно да пукне од едење; 2. нешто што

је тешко. — Тежак као стењак.
стера свр. дотера одозго доле на гомилу.
— Стерали овце доле у појате.
стесни свр. сужи. — Стеснише ми чашире,
c5г су ми тамбн.
С“

ćсни Се свр. {{{{f}{, if

C{2 у

стисне се свр. 1. постане шкрт, тврдица.
— Изр.: Стисал се као две паре у кесу; 2.
збије се. — Стисли се у четри sида па
живе, како ли могу.

стица (се) несвр. стиче (се), тече (се). —

ширину, сужи Се

Све овој што имам, стицал сам сам.
Никој ми ништа не помогал. — Све се
стица пологбчке, ништа не на брзину.

– Млого смо се стеснили.

стигне свр. 1. дође. — Стигал, можемо да
ручамо, 2. буде довољно, достигне,
доста је. — Изгледа да ће леб да ни
стигне за ручак, 3. сустигне. — Стигал
ни, брзо бди: 4. дорасте. — Још не стигал
за женидбу, 5. дозри. — Скоро ће стигну
прве црешње; 6. може да уради у право

стодинарка ж новчаница од сто динара.
стоечки прил. стојећи. — Свć стоечки
работи.
стоЖ5км дем. од стог. — Овај стожак мож
да стане у кола.
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стöжер м стуб око кога се терају коњи
или волови при вринидби жита, стуб
(дрво) око кога се дене стог сена.
стои несвр. 1. налази се (о стварима). —
Момурза ни још стои у кош. Не знам
кода ће ју трошимо; 2. пристаје. —
Вутаркати убaвoстои.

стојечки прил. в. стоечки.
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стра м мн. страови страх. – Улегал неки
стра у њег, па не излази у људи. — Стра ме
(бојим се). — Не га стра (не боји се). —
Изр.: Страварди лојзе.

стражарчи несвр. стражари. — Стражар
чи ко војник.

страна ж — Лежим све на десну страну
(десни бок). — Од коју ће страну да

кбпамо (с које стране). — Иде на сваку
стојко м изр.: Боли ме стојко (баш ме
брига). — Мож ми се увати за стојка
(ништа ми не може).

стока ж пеј. човек без поверења, безо
бразан човек; глуп човек. — Онуј стоку
едан дан мора да истерам искућу,
упрокуди ми децу. — Људи су као стока,
ништа си не разуму.
стокилаш м тежак, претежак човек,

дебео, предебео. — Стокилаш, едва се
држи на ноге.

столичка ж трононика. — Млого волим да
седим на дедину столичку.

стопарац м метални новчић од 50 пара (у
предратној Србији). — Дал ми ујка два
стопарца.

страну (свуда). — Мушка страна
(мушкарци). — Женска страна (жене). —
Коју ћеш страну да узнеш (бирање).

страодија ж страхота, ужас. — Крос
кокве сам страодије прош5л, кроз њи ни
мóј душманин да не пробди.

страбта ж в. страодија.
страује несвр. стрепи, бива забринут. —
Страујем за њег, још се н-уме чува.
стрвење спросипање, расипање. — Кућа се
не кући са стрвење, него са шпарање.

стрви (се) несвр. просипа (се), расипа
(се); прави (се) ђубре, прави (се) труње.
— Не стрви пченицу по обор. – Не
стрвите трошињке по собу, — Закрпи
врећу, да ти се пченица не стрви.

стопарка ж дем, и хип, од стопарац. —
Чувам стопарке за локмана, да си купим
неко чибуче.

стрéви свр. погоди. — Стрéви га куде не
треба.

стопарче с дем, и хип. од стопарац. —

стрéви се свр. догоди се. — Тој се стрéви

Извади деда новчаник ис пазуке и на
сваког даде по стопарче.

стопи свр. 1. растопи. — Огреја слонце и
стöпи сЗв снег, 2. нетопн. — Едва
сТОПИМО Мáз.

стопи се свр. 1. растопи се. — Стопи ми се
бонбона у уста. — Туришићéр у чај, он се
брзо стопи, 2. фиг. ослаби, омршави. —
Нема га ич у снагу, стопилсе.

б5ш на Велигден.

стреја ж настрешница, стреха. — Ста
нумo пoт стреју, да ни киша не намокри.
стресе свр. наглим покретом (руке или
ноге) учини нешто да спадне с чега. —
Стресал снег от шубару.

стресе се свр. потресе се. — Стресал се од
оној што е видел, па му сЗг не помагају ни
Дóктури ни врачарице.

стбили (се) свр. угреје (се), згреје (се),

стрижач м онај који стриже овце. — Да

постане топло. — Увечер стоплим собу,

најдемо едно-два стрижача и ми и да
остpижемо овце.

па после вечеру идем на спање, —
Стоплило се, можда излегнемо напоље.

стрижба ж 1. стpижење оваца, време кад
стотп,áк м в. стокилан. — Стотњак, не
мóжда га подигнеш.

се овце стригу. — Почела стрижба, 2.
одсецање косе детету за време ручка
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приликом крштења. — Идемо на
стрижбу.

струсе свp. стресе, отресе. — Струси
сливе, па ће и (x) збирамо.

стриже (се) несвр. иниша (се). — Зарасал

стручЗк м дем. од струк, стручић. –
Скубну неки стручЗклук за ручак.

ко поп. мора га стрижем, — Чича се
стриже.

стручје с зб. им. од струк, струкови. —
стриса несвр. стреса (нешто) са себе. —
Стриса снег от шињер.

Наскубо стручје колкогод ти душа оће,
само сЗг треба да и (x) cáдимо.

стркеља се свp. скотрља се. — Стркеља се

стршељм зоол. стршљен Vespa crabro. —

низ басамаци.

Кот стршељ уáпе вола, он рикне.

стрља свр. уситни (ненто), смрви. —
Згази га, па га стрља.

сту узв. заповед воловима да се крећу

стрњика ж остаци исеченог класја на

студен, -а, -о хладан. — У сред лето му
студене руке.

нsиви после жетве. — Овце пасу по

уназад.

стрњику.

стрмина ж

косина, нагиб, стрма страна

студенбц м велика хладноћа. — Прека
паше ми и руке и ноге на овај студенац.

брда, планине.

стрбска свp. сасече, иситни секући (о
костима). — Стрбскај ми овуј кбску, не
можда стане у грне.

стрпи се свp. сачека, причека. — Ћу ти
врнем паре, стрпи се малко.

стругаљка ж направа за стругање хлеба
од пепела, алатка за скидање, стру

студеница ж в. студенац. — На овуј сту
деницу се не излази искућу.
студењкав, -а, -о прохладан. — Малко е
студењкаво, мош се работи.
стукне свр. 1. потера волове мало уназад.
— Стукни малко волови, па и (x)
испрегни; 2. гурне уназад. — Дојди да ми
помогнеш да стукнемо кола у ладовину.

гање блата од мотике, плуга. — Дај ми
стругаљку да остружćм погачу от пепел.

стукне се свр. пође се уназад. — Стукнуше
се волови, па изврнуше кола.

— Без стругаљку не побди на копање.

стругара ж пилана. — Отерали дрва на
стругару.

стругне свр. побегне. — Код види чврсто,

стунти се свр. натушти се, небо се
покрије црним облацима. — Стунтило се
ко да ће градушка да падне.

стура несвр. скида. — Стура покровци од

он стругне.
волови, бће да и (x) тимари.

струдна (само у жен. роду) у другом
стању, гравидна.

стури несвр. скине, збаци. —Топло е, стури
покровци од волови.

струже несвр. 1. скида (о пепелу на хлебу,
блату на мотици, плугу). — Струже
пепел од леб. — Струже блато од матику.
— Стружć плуг, 2. реже (о дрвету). —
Отерали дрва на стругару да их)
стружу.

струк м цела биљка (о кукурузу, луку и
сл.). — Пази коко копаш око струк (о
кукурузу). — Откини неки струк лук за
салату.

стуца несвр. 1. ударцима стањи неки
предметi. — Узел чук и стуцал
дводинарку; 2. повреди се. — Стуцал прс,
па криви, 3, гура кола уназад, помера
К{}J (f уназад, тера волове уназад ради
померања кола уназад. — Куде је
Манча? Ене га куде стуца кола. — Стуца
кóла и волови; 4. уситни, смрви,
претвори у прах. — Стуцал поприку у
чутуру.
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гаће, ће ми попуцају.

стуцање с кретање уназад, померање
уназад. — Кот су кола пуна, стуцање не
долази у ббšир.

сукне свр. насуче мало, насуче на брзину.
— Мати сукну пе-шес бвге и напраи
гибаницу. — Мати ткаје, па ју сукну не

стуцка свр. ударцима смрви. — Уби змију,

колко цевке.

пају с камен стуцка главу.

сукpвица ж лимфа помешана крвљу. — Из

суботаж прва субота од дана смрти као

páну излази само сукpвица. Нема гној.

и остале до четрдесет дана. — Давају
суботу на деду. — Вртају се от суботу.

сумаглица ж измаглица, благ слој магле.
— Дигну се магла, бстану сумаглица.

сува несвр. пружа, даје. — Увек му сувају по
нешто, а ја као да сам пасторак.

сумпур м сумпор. — Код идеш у град, купи
ми сумпур у шипке за бурићи.

сува се несвр. маша се за нешто, краде. —
Сува се у туђо лојзе.

сумпурисање с сумпорисање. Опрано
буре се сумпорнице на тај начин инто се

сувачок, -чка, -чко прилично сув, мршав.
— Деца сују прилично сувачка.

неколико сумпорних трака окачених о

жицу упали и кроз горњи отвор бу
рета унесе у буре и врањем затворе да

сувачак, -чка, -чко в. сувачок.

би изгореле. После извесног времена

сувомразица ж хладноћа без снега. — Ако
сувомразица још потраје, може пченица
да измрзне.

врањ (чет) се подигне и изваде изгореле
пантљике. Ово се ради да би се извр
инила дезинфекција бурета. После
овога у буре се сипа вино.

суворукас м човек тврдица. — Коко га
пáнтимо, он увек суворукас иде на

сумпурише несвр. сумпорине. — Опра

весеље.

буре, па ћу га сумпуришем.

сугаре с јагње које се касно ојагњило. —
супе свр. да, дода. — Матију суне нешто, да
никој не види. — Суни ми сикиру да

Најбоље ти е да купиш сугаре, оно нема
лój.

оцечем овуј грању.

сугарче с дем. од сугаре. — Ка{д) други
јагањци одрасту, сугарче добро дојде да

супе се свр. маши се. — Чим се суне да
нéшто узне, мати га удари по руку. — Оће
се суне у туђо.

се испече.

сугреб м врста кожне болести са вели
супетлица ж кокошка која пева као
ким сврабом. Народ верује да се ова
болест добија кад се нагази на земљу
коју су пси ногама гребалн. Ако неко
види такву земљу или куче кад је гребе,
треба да попљује то место да не би
добио сугреб. — Нагазил на сугреб, па се
драпа.

петао. — Онај супетлица вара петлови с
њóјно појање. — Кад она запоје, и они
поју.

супира несвр. спутава, кочи. — Нећу
никог да супирам, свак си има свој пут.
супре свр, укочи, стави камен или нешто
друго иза точкова кола да се не по
крену. — Узни камени су при кôла.

судење с суђење. — Одложили судење.
суди несвр. саветује. — Суди децу да будну
поштена и работна.

супротив предл. насупрот, наспрам. —
Седи супротив њег.

сузава (се) несвр. сужава (се). — Широке
сур, -а,-осив. — Воли у сурода се обуче.

му гаће, па и|x} сузава, — Иза окуку се пут
сузава, пази коко возиш.

суpија ж пеј. гомила људи, руља. — Повела
сурију на свет3ц.

сузи свр. учини уским. — Млого ми сузили
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су били јаки волови.

сурка ж овца сивкасте боје, сивкасте
вуне.

суркас, -ста, -сто сивкаст. — Наша крава је
малко суркаста.
суpнисује се несвр. руши се, сурвава се,
пада. — Суpнисује се земља у реку.

сустиза несвр. сустиже. — Комај ме су
стизају муке и невоље.

суцки, -а, -о који се односи на суд и су
ђење. — Суцки трошкови ће га урнишу.

суче несвр. 1, упреда. — Суче узицу. — Суче

суpнише се свр. нагло се сруши, сурва се,

врце; 2. намотава конац на калем. —
Суче цевке; 3. прави, развија коре за
питу. — Суче бвге; 4. глади (о
брковима). — Суче бркови.

падне. — Суpнисал се камен на пут, не
мóш се пројде.
суpтук м мангуп, скитница, сокачар,
уличар, клипан. — Боље да е суpтук, а не
будала.

сучка ж строгост, претња батином. —

суpтуклук м скитња. — Суpтуклук никог

суШина ж строгост. — Терај му сушину

Потерал му сучку на га смирил.

не извел на пут.

док е малечак, да будне човек кот

порасте.

суpчам зоо. во сиве боје. — И сурча и мурџа

T
друкче да буде.

тoвнина ж тама, мрак. —Товнина, ич се не
види.

томби прил. 1. по мери, одговара. — Дреје
су ми томон, 2. баши, управо, овог
тренутка. — Томбн да појдемо, почć

тoвнином прил. врло рано, још за време
јутарњег мрака; врло касно, по мраку.

— Товнином појду, товнином се вртају.
Токој увек.
тЗВНО прил. мрачно, без светлости. —

T5вно ко у рôг.

тог прил. тада. — Тог се и он наљути. Едва

киша.

Töнок, -нка, -нко, танак. — Изр.: Куде је
тбнко, туј се кида.
тбночак, -чка, -чко прилично танак. —
Удéни ми иглу, млого тзночок кон3ц.
тöночак, -чка, -чко в. тоно чок.

га разљутимо.
тај, тај, тој мн. тија, теј, тај пок. зам, тај. —
Тај шошкéн ми поквари работу. — Тај
жена га упропасти. – Тој ми дете душу
испи. — Кот смо пошли, тија људи су туј
били. — Не мош се мане од) теј жćне, у
гроб ће га отерају. —Тај су се деца и јучер
туј играла.
токов, -ква, -квó такав. — Као што е мој
зćт Чеда, токов се човек још не родил.
T5кми несвр. скупља и ређа. —Такми дрва,
па ће и (x) заврже и понесе дом.

тáпак, -ка, -ко в. тонок.
тЗначак, -чка, -чко в. тононок.
тапкеж м оно што је танко, танка
тканина. — Тонкеж, ће се ицепи. —
Обукал се у тонкеж, ће оšćбне.

тошкокбрка ж плод који има танку кору
(о лубеници, бундеви и др.). — Деда уме
да изабере лубенице Тонкокбрке.
T5њи несвр. тањи, чини што танким. —
Каза му да не тЗњи држаље на матику, ал
ме не послуша, па сегмбра да праим ново

токој прил. тако. — Токој ти е, не мож
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торлбк м мн. торлаци стопало чарапе
одсечено од горњег дела чарапе или
носебно исплетено и служи као собна
обућа. — Навучи торлоци, да ти не зима
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талија и да е сваки човек на неки начин
тāличан.

талијан м слуга. — Нећу више ником да
будем талијан.

на ноге.

тā узвик у дечјем језику, деца тако вичу
кад желе неког да уплаше.
табла ж школска табла. — Извел га

тāличан, -чна, -чно фиг. срећан. — Несâм
тāличан као он, увек губим.
талпа ж дебела велика даска. — Овуј талпу
не мождвоица да носе.

учитељ на таблу да писује и рачуна и он

тāм прил. тамо. — Там су га убили. — Оде

све знал.

таблица ж baчка таблица на којој су
некада ђаци учили да рачунају и пи
ину.

тавњан м тамјан. — Бежи како ђаволод)

тāм и не врну се.
тамбп прил. в. томон.
тāм-овам прил. тамо-амо. — Лутамо там
овáм, док не излегомо на пут.

тавњан.

тāм-онам прил. тамо-онамо. – Ишал там
тавњаника ж бот, врста мирисног
грожђа. — Беpć гројзе, бира тавњанику

онáм, там-онам, и залутал.
там-потам прил. даље, што даље. — Там

(нар. Песма).
пóтам од мен.

тазбина ж сродство на основу брака,
родитељска кућа жениних родитеља.
— Идем у тазбину.
тазе прил. свеж. — Воли да му е све тазе,
јучерашњо не еде.

тāмте-овамте прил. в. там-овам. — Идомо
тāмте-овамте, док не излéгомо на прави
пут.

тāмте-онамте прил. в. тамте-онамте. —
Ако идеш тамте-овамте и тāмте-онамте,

таин војнички хлеб. — Само што примимо

брзо ће залуташ.

таин, код оно, Бугари навалише на
тандара-мандара иди ми - дођи ми, мла

нас.

пи празну сламу.

таков, -ква, -кво в. токов.

тандарија ж неповрат, недођија. — Нек
такам м канате и душеме на запрежним
колима. — Имам доске да променим цел

иде у тандарију.

тāпте за кукуригу изр. — Врнул му танте

такáм на кола, овој ми пропал.

за кукуригу (мило за драго).

таки (само у мушком роду) такав. — Он је

тањирче с дем. од тањир, тањирић. —

таки и таки. — Они су таки и таки.

Разби си убаво тањирче у брзину.

такне свр, додирне, пипне. — Буди уз њег,

тапија ж потврда о поседовању имовине.

никој не сме да те такне.

— Имам тапију од туј њиву и лојзе.

такој прил. в. токој.

тапчуг м софт који се добија приликом

тāKIШи, -а, -о слабији. — Добил такшу њиву,
мóра му дâм још нешто уз њу.
талаш м струготина. — С талаш пот
клађује огањ. — Греје се на талаш.

тарабе ж (јд. тараба) од летава напра

талија ж фиг. срећа. — Седеећи уз казан, и
причаући, Ђбна Попов ми е рекЗл да е от
стари људи чул да се сpćћа друкче зове

тарана ж резанци од теста. — Волим да

печења. — Дај на децутапчуг па нек топе.
вљена ограда за двориште. — Туримо
тарабе накy(д) деда Раку.
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таранчуг м фиг. — Напел се као таранчуг
(каже се наљућеном човеку). — Тој ми
направи оној таранчуг (нестанко).

тврдачак, -чка, -чко в. тврдочак.
тврд лéб м бајат хлеб. — Сваки дон едемо
тврд леб.

тарапана ж гужва, лом. — Напраили та

тврдокорка ж плоду кој
који има тврду
роу кору
кору

рапану у собу.
(о лубеници, бундеви и др.). — Лубеница
тврдокорка.

тaрапке ж (јд. тарапка) дем. од тарабе,
оградица. — Напраи си тарапке и за гра

те речца ето (за показивање некога или

Динче.

нечега што се налази или збива у бли
зини или пред очима лица коме се го
вори). — Те га иде, несмо га млого

тáс м мала посуда, шерпица. — Стареји
кусају из ваган, а деца из тác.

чекали. — Тć га там иза теб. — Те ТИ Деца,

тасЗк м дем. од тас. — Паде ми тасЗк па се
изљуска.
татабић м зоол. стеница Сimex lectularius
L. – За татабићи е флит гас.
татко м отац (врло ретко се употре
бљава). — Несу ти туј татко и мати (каже
се ономе ко се нађе у крађи или некој

па и (x) чувај.
ТéвТерм књига, свеска за забелешке. — Да
га ја упишем у мој тевтер, да га не
забораим,
тевтерче с дем. од тевтер. — Чекај да те
упишем у тевтерче. — Böдим си ја
тевтерче, водим.

другој недозвољеној ситуацији).
татков, -а, -о очев — Ние ти тöј татково, па

тегира несвр. интересује се (за нешто). —
Тегира на учење, ће буде од њег неки

да ми не даш.
научењак.
татковина ж наслеђе од оца, очевина. —

тегирање с интересовање (за нешто).
Улегалу туђо као да му етатковина.

Таћáм пеј. Пироћанац. —Дружи се с Таћа.
тачкица ж купон, бон за куповину пре
храмбене и друге робе после Другог
светског рата. — У град се после рат
купувало све на тачкице.

теглČњс с вучење, напоран рад. — Цел век
ми пројде у теглење и мучење.
тегљач м онај који тегли, вуче. — Плавча
е добар тегљач, нећу га продавам.

тегљи несвр. 1. вуче. — Неће волови да
тегље, уморили се, 2. фиг. мучи се. — Цел

твор м 1. животиња која испушта неу

живот

сам

тегљил

и

ништа

несЗм

годан мирис Putorius putorius L. – Улегал
створил. За куга сам тегљил”
твор у кочину па поклал све кокошке;

2. пеј. смрдљив, нечист и запуштен
човек. — Засмрдел оној твор, не мош се

Tćгљи се несвр. вуче се. — Пази коководин

трпи.

тежочок, -чка, -чко прилично тежак. — То

тврд, -а, -о изр.: -Тврд на уши (наглув). —
Тврд као кремен камен (веома јак,

волови, они се тегље.

е тежачко, не мож да носиш.

тćжочак, -чка, -чко в. тежочок.

снажан, чврст). — Има тврдо срце (из
држи, поднесе највећи бол).

тврдбц м бот, врста корова у пшеници.
тврдочок, -чка, -чко прилично тврд. —

тежак, -шка, -шко 1. који има велику
тежину. — Тој су тешка кола за ов5ј
блатљив пут, 2. који је (по својим
негативним особинама) изнад про
сека, велик. — Постал тешка пијаница; 3.

Овија ораси су ти малко тврдочки.

који угрожава живот, опасан. — Има
тешку бољку, Бог да му е на помоћ; 4.
(само у женском роду) у другом стању,

тврдочак, -чка, -чко в. тврдочак.
тврдачок, -чка, -чко в. тврдочак.
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бременита. — Остала тешка с Т6зу; 5.

телећина ж телеће месо, телетина. —

Изр: Има тешку руку (има јак ударац).
— Испал тешка будала (намагарчен). —
Млóго е тежак (своје глав, инати се). —
Припадне тешко (разболи се). — Срећан
колко е тежак (веома срећан). — Тежак
на давање (каже се тврдици). — Тешко
на ноге под луду главу (ко нема у глави
има у ногама).
тежатник м радни дан, дан у који се ра
ди. — На празник се одмара, а на
тежатник работи.

Пóшто Телећина?

телија ж велики ексер којим се закивају
мертеци.

телче с мн. телчићи, дем. од теле. — Едно
телче ћу продам а едно ћу чувам.
темељ м — Кућа има јак темељ.

темељуша ж греда која се ставља на
темељ куће, а на њу се стављају кири
ши и долме.

тенак м тенк. — Видел сам тенак у Грацко

тежачок, -чка, -чко в. тежочак.

Пóље.

тежачак, -чка, -чко в. тежочак.
Тепавцим 1. мошнице, мошње. — Изеде си

тежи несвр. добије у тежини, има изве
cну тежину. — Мислил сам да прасе

Тепавци; 2. Изр.: Боле ме тепавци (баш
ме брига). — Добил Тепавци (ништа није
добно). — Мож ме увати за тепавци
(ништа ми не може).

више тежи.

тејање с хтење, воља за рад. — Едно е
тејање, а друго нетејање.

Тепé с врх, сасвим мало узвишење. — На

текме с 1, дрвено корито за мешење
хлеба. — Замеси леб у мало текме; 2.
дрвено корито за прављење и ношење
малтера. — Евé ти текме, и направи
малтер. — Узни текме и донеси мал

онóјтепе има млого мајчина душица.
тепик м тепих. — У сваку собу турил те
ник, а на дувар ћелими.

Тепција ж тепсија. — У голему тепцију
мати прави гибаницу.

тер.

текпика ж техника. — Ич се не разумем у

текнику.

Тепцика ж општи назив за јело које се
справља у тепсији. — Зачас ћу спраим на
тепцику, па ће ручамо. — Тепцика ми се

Tćл м телефонска жица. — Купи тел за

услади.

телевон.

телбц м неј. глупак, будалста особа,
неразумник, тупавко. — Изнарађала
телци, не децу.
телали несвр. преноси гласине. — Што ли

тепциче с дем, од тепција, тепсијица. —
Немам си ни едно тепциче, мора да
купим едно.

тĆр везн. те, н. — Тер ти он њега увати за
гушу.

телали, да га пита човек?

телалин м пеј. човек који преноси гласи
не. — Телалин, едва чека да чуе нешто па
да растелали.
телалница ж пеј. запуштена, прљава со
ба. — Свć cóбе су му телалнице.
теле с пеј. глупак, будаласта особа. —
Изр.: Отиш5л вóл, дош5л теле.
телевон м телефон. — Уведомо телевону
кућу.

тера несвр. 1. гони, присиљава. — Тера
волови у селско да пасу, 2. управља
возећи се (о колима, бициклу). — Тера
кола. — Тера бициклу, 3. моли (да му
помогну). — Тера и (x) да му помогну а
они нећеју; 4. псује. — Тера све у пизду
материну, 5. ради, поступа док може. —
Овакој ћу да терам док могу, пуштите
ме; 6. пушта пупољке, изданке. — Жито
убаво тера, 7. дражи, подстиче на
нешто. — Не смем да пием вино, тера ме
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напоље, 8. изр.: Тера гости (гостује). —
Тера кера (iliepa по своме). — Тера
сушину (има строг однос према
некоме). — Тера уз нос (Пркоси).

Вáчко ме млого волел.

тетка ж 1. очева или мајчина сестра, 2.
свака жена. — Узни од тčтка Милеву
сито.

терасЖ зоол. јеж Erinaceus europeus L. —
теткипи м поим. прид. теткина поро
Терали тераежа у свилу, бн бежи у тр
дица. — Била сам у теткини. — Вртам се ис

НbС.

теткини.

терач

м оно што човека подстиче на

тече несвр. 1. цури. — Крв мутече износ:2.
рад. — Нема терача, само га терају да
работи.

терзија ж занатлија који иније народну
одећу.
терзилбк терзијски занат. — Отиш5л у
град да учи терзилок.

терле с нешто што је врло ситно, што
нема вредности. — Кот га уватим, ни
терлé неће остане од њег.

слива се (низ). — Слозе му течу низ
образ, 3. капље (о води, вину и сл.). — Из
буре му тече вино; 4. тече, жубори. —
Рćка тече, 5. одвија се, иде како треба. —
Попис тече како треба.
тешко прил. 1. с муком, с натором. —
ТćШко е да се работи, албко да се гледа;
2. неугодно, непријатно. — Тешко ми е
да се заимам, 3. болно. — На сваку мајку

је тешко код ју син иде у војску.
тер по тер прил. мало помало (од терај,
терај). — Тер по тер, тер по тер и
завршимо копање.

тигањ м суд од бакра или другог метала
са дугом дршком за пржење. — Заг.
Црно мече дупе пече (тигањ).

Tćсоцок, -цка, -цко прилично узан, тесан.
— Кошуља ми тесоцка, едвају обукујем.

тигањица ж уштитак. — Баба прави ти
гањице за свет3ц, па за светбц.

тесоцак, -цка, -цко в. тесоцок.

тигањичка ж дем, од тигањица. — Кад)
Tćса несвр. тене. — Дćда теса рогови за

дóђе светбц, наедемо се тигањичке.

кућу.

Тигањче с дем, од тигањ. — Моја сестра у
тесацок, -цка, -цко в. тесоцок.

Тигањче пржи јајца.

тесацак, -цка, -цко в. тесоцок.
тескоба ж скученост, мало простора. —
Мора да праимо нову кућу, у стару ни

тиј, -а, -о тих. —Тија вода брčгрöни. —Тијо
време, мож) се работи.
Тика несвр. 1. губи. —Тика, тика па потика;

тескоба.

2. тамани, уништава. — Твор ни тика

теснбц м теснац, сужени пролаз. — Не
мóж се пројде крос тој тесн5ц.
теснак м в. пјесноц. — Изгинуше у едон

KOKöШке.

тика се несвр. губи се, нестаје. — Немој се
тикаш, буди туј.

теснак.

тестија ж крчаг, земљани суд са дршком
за воду који има сисак из кога се вуче
вода приликом пијења. — Дај ми тестију
да се нанием воду.

тиква ж1. бoт. бундева Сucurbita pepo L. —
Посадил сам тикве тонкокбрке; 2. пеј.
људска глава, човек ограничене паме
пти. — Има ли нешто у туј тикву?

тестик м мед. пiестис. — Бравче коć нема
едбн тćстик је едношајасто.

тикван м пеј. ограничен, глуп човек,
глупак, глупан. — Тој тикван нема кокво
да ме учи. — Голем тикван расте

тетиш м теча, fileirikuи муж. — Мој тетин

Тиквеник м пита од бундеве. — Имамо
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тиквеник за ручак.
Тиквенче с дем, од тиква. — Има обра
шчићи као тиквенчићи (каже се здра
вом и напредном детету).
тике везн. онда, тек, одједном. —Тике му
нешто паде на памет. —Тике се збодоше.
—Тике га нешто стегну у гушу.
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тиченце с дем. и хит. од тиче. — Увати
тиченце па га тури у гњездо.

тичурина ж аугм. од тиче. — Колка ти
чурина пролете преко моју главу!

Тишљер м столар. — Као да е тишљер
правил ов5ј остала не мој деда.

Тишљеpáј м сtПоларски занат. — Тиш
тил м потиљак. — Деца се бију по дупе а

љеpáј не лбсон занат.

нé по тил.

Тимари несвр. брине се о стоци, држи је
чиcifiо, четка (o волу, коњу, магарцу).
— Свако јутро з-деду тимаримо волови.

типта ж пеј. глава. — Разбише му тинту. —
Нема ништа у тинту.
типтара ж пеј, и аугм. од тинта, гла
вурда. — С онолку тинтару може само
чавке да плаши, а не мен.

ТИШТи се несвр. стоји (још неко време) у
пећи, црепуљи (о јелу), стоји (још неко
време) да се омекша (о кори хлеба). —
Сарма се потпéкла, сог ју пуштите да се
тишти. — Код изваде леб из вурну, они га
покрију с меaљ да се тишти.
Ткáје несвр. тка. — Мати ткаје лбнено
платно.

тканице ж ткани шарени појас високог

тиња ж талог устајале воде, нанос низ
речну обалу.

квалитета. — На дар сам добил ткани

тињак м глиб, муљ, тиња. — Загазимо у
неки тињак, па се едва извукомо. — У овај
песбк има млого тињак, мен треба чис

тканичка ж дем, и хиii. од тканице. — От
снајку сам добил тканичке. И данас и (x)
чувам.

песŠк.

типа ж крпа, закрпа. – Типа на типу
(закрпа на закрпу).

типа се несвр. лако се хвата, закачиње
се (о труњу). — Што ти се типају овći
дреје? Па од вуну су.
Тишина ж трун који се закачи за одећу. —
На капут ми се наватале типине.
Типишка ж. дем. од Пипина. — Чекај да ти
скинем овуј типинку Ис косу.
типка ж дем, и хип. од типина. — Скини тčј
типке от шубару.
типољак м мн. типољци в. типина. —
Скини типољци от капут.

тиче с мн. тичићи птица. — Тичићи ис
кљуцали семе.

тиче се (кога, чега) несвр. односи се на
кога, мари за кога, инiпо, ннтересује се

за кога, што. — Шта се њега тиче кокоја
живим.

ЦС.

ткано с одећа од ручног рада. — Нема
боље од) ткано.
ткање с 1. ткање (радња ткања). — Имам

гоџа за ткање; 2. тканина која се тка. —
Мáзно ми ткање излази.

тлосто с масноћа која настаје (хвата се)
на површини јела кад се охлади,
односно масноћи која се налази на
површини јела. — У чорбу само тлбсто.
тлаи несвр. тиња, тихо гори. — Труло
дрво не гори, само тлаи.

тлаји

несвр. в. тлан.

Тóбош м добош. — Свć бде на тобош.

тобошар м добошар. — Бес тобошара
нема музика.
товар м 1. терет који се носи. — Искобли
се носејђи голčм товар; 2. фиг. и пеј.
дете у мајчиној утроби. — С товар у
мешину се не работи, а ја пак нешто и
работим.
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товари (се) несвр. ставља (се), слаже

ставља у воду како би касније издвојно
кучина од стабла (о конопљи). — Јутре
идемо да топимо конопље; 3. умаче хлеб
у неко јело и тако једе. —Т6пи пржено.

(се), подиже (се) на кола ради прево
жења. — Башта и чича товаре дрва у

топи се несвр. 1. прелази у течно стање

товарење с утовар. — Прекини с това
рење. Одмор се малко.

путем топлоте, отапа се. — Ојужило,
снéк се топи, 2. осећа сласт у устима. —
Крушка блага као мćд, па се топи у уста.

кóла, — У њигова кола може свć да се

товари.

тојага ж штап, батина. — Узетојагу па

топило с место на реци где се кваси, по

га изребри.

fTial fiti KOH (у Пљен.

тојаче с дем, од тојага. — Дај ми тој тојаче
да му намодрим дупенце.
тојашка ж дем, и хип. од појага. — Баба
узе тојашку па бтиде у градину да ју
навāди.

тöка се несвр. куца се чашом ради
наздрављања. — Сипни у чашку колко

топлина ж -Бије нека топлина из њег.
Тóпло с поим. прид. — Обукал се у топло
(топла одећа). — Спимó у топло (топла
просторија).
тöпне свр. умочи, пипне хлебом у јело. —
Несâм гладан, ал ћу топнем два-три
пут.

да се токамо.

тöкне се свр. куцне се ради наздрављања.

топрв прил. тек, још. — Топрв има да
мéсим. — Топрв има да работимо.

— Токнимо се, па да пиемо.

тöли се несвр. множи се (о цвећу). — Пркос

тöр м ђубре од живине. — Јутре ћу да

се млого толи.

понесем тор у градину.

толицок, -цка, -цко сасвим мали, мајушан.

тöрба ж ташна, торба, ђачка торба

— Кокб да дозволиш да те толицко дете

направљена од тканица или другог
ткања. — Госпоцка торба се зове ташна.
— Козињава торба. — Пази коко тураш
таблицу у торбу, да ти се не избрише.

насамари.
толицак, -цка, -цко в. полицок.
толицко прил, сасвим мало. — Даде ми
толицко колко да прекрије дно.

торбар м пеј. човек ленштина, нерадник,
просјак. — Торбар, за работу не аје, а
дошбл да напуни торбе. — Не дај на тор
бари ништа, нека работе па ће имају.

толичок, -чка, -чко в. толицок.
толичак, -чка, -чко в. полицок.

торбарка ж пеј, жена лењивица, нера
толичко прил. в. полицко.
дница, просјакиња. — Онаква жена, на

тöлки, -а, -о толики. — Толку кућу још
несâм видел. — Толка кобила, а Игра се з
децу.

праила се на торбарку. — Пројдоше
Циганке торбарке.

тöри несвр. Ђубри живинским ђубретом.
— Мора да торимо расадник.

тöлко прил. толико. — Колко ćћеш, толко
узни.

толмач м тумач, преводилац. — Разумем
га, ме|н) не треба толмач.

тöрник м уitiорак, други дан у седмици. —
Наш светац се пада у торник.

Töрња се свр. оде, остави на миру. — Нека
се торња од мен, нећу га више видим у
мóју кућу.

толмачи несвр. тумачи.
топи несвр. 1. исплата, топи неку
материју. — Топи маз, 2. кваси, потапа,

тöска ж дуга бела кошуља која се носи
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пченицу за месо. — Ај се трампимо.

преко панталона. — И лети и зими иде у
Töску.

трап м омање узвишење, омање брдо. —

тöчак м 1. обично значење. — Покрши ми
се предњи точак, 2. бицикл. — Као мали
научил сам да терам точак. — Мој башта

Наше лојзе га ене на онај трап.

трап5км дем. од трап. — Идемо на оној
трап5к да беремо мајкину душицу.

ме возил на точак.

трапчбк м в. трапок.
Töчи несвр. 1. сипа. —Тбчи вино у шише. 2.
оинтри (о тоцилу). — Точи ножеви на

трву се безл. свађају се. — Зашто ли се
толко трву, да и (x) пита човек?!

Точило.

точило с тоцило. — Оће да обртаточило,
а ја да бстрим.
точкар м мајстор који поправља бици

тргне свр. 1. склони. — Тргни грне от
плотну, да не загори; 2. фиг. цугне,
попије. — Де, тргни едно чокањче, нец се
отруеш.

к./162.

тргне се свр. фиг. опамети се. —Тргнул се
точкарска радња жрадионица у којој се

малко, не више онај човек.

поправљају бицикли.

тргоњка
травка ж дем. од трава, травица. — Баба
бере неке травке за лек.

Ж бот. врста ift/bilee, if tљiteti

ранка.

трдуав, -а, -о болешљив, болестан. — Узел
Трављив, -а, -о обрастао правом, за
коровљен. — Овуј годин пченица не
млóго трављива.
травуљакм зб. им. од трава. — Свć урасло
у травуљак.

Травуљина ж аугм. од трава, коров. —

трдуаву девојку.

тре несвр. сатире. —Твортре кокошке.
треба безл. — Несâм као што треба (слаб
је са здрављем).

треби несвр. 1. чисти. — Треби му главу
од в5шке; 2. одваја чисто од нечистог.

Копај момурзу, да јутравуљина не ово

—Треби пасуљ. — Треби ориз.

љи.

тражи несвр. 1. захтева, иска. — Не

трéви се свр. деси се, догоди се, падне се. —

тражим ја од) тćб што имам, него што
немам; 2. изискује. — Голема трава тражи

Тревило се да б5ш донос дојде. — Туј
годин се тревило да Божић будне у
Петок.

да се покоси; 3. трага за оним инто је

нзгубљено. — Тражи оној што е затрл. 4.
жели, хоће. — Што е тражил, то е добил,
5. да се спари са биком ради оплођења
(о крави). — Крава тражи, мора да ју
вóдим куд бика.
тражи се несвр. потражује се. — Траже се
радници за посал у Ристићеву вабрику. —
На пијац се овчо сирење млого тражи.

Трепа ж име.
трепе свp. сасвим мало одспава. — Целу
нóћ несâм тренул.

трепелија ж -Ој, Јелијо, трепелијо, давај
стeжбу на невесту да не скита по сокаци
(нар. Песма).

трепетљика ж бот, јасика, трепетљика
Poplus tremula L. — Трепетљика трепета
ла (нар. песма).

траи несвр. траје. — Нектраи, доктраи.
траји несвр. в. тpaи.
трампа ж замена производа, разних пре

трепка ж трепавица. — Голема госпа,
искубла трепке.

дмета.

Трепка несвр. ситно трепће. — Улегло
трампи (се) свр. замени (се). — Трампил
- 331 —
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трепти несвр. 1. плаши се, има страх од

трице с мекиње. — Замешкај малко трице,

кога. — Пред башту трешти, а с мćн се
игра; 2. стрепи. — Трепти над њега као

па дај на праци. — Ћути као миш у
трице.

над дете.

м — Здрав као тресак (веома

тричн,áк м 1. мекиње, трнце. — Замешкај
тричњак па дај на свиње; 2. хлеб омешен

здрав). — Убил га тресак, да га убије
(клетва).

од мекиња, трица. — Не имамо брашно,

тресе несвр. 1. отреса. — Тресе дреје. —

трка се несвр. такмичи се у трчању. —

трčсак

па омеси тричнак.

Тресе чергу от прашину; 2. Изр.: Тресе
клинци (хладно му).

Тркаше се и Перко
победи.
р

тресе се несвр. бива захваћен дрхтави

Тркање с такмичење у иiрчању, трка. —
Водимо коња на тркање.

цом (од зиме, страха, јаког узбуђења и
сл.). — Тресе се као прут (хладно му). —
Тресе се од грозницу.

Трклет, -а, -о немиран, живахан. — Сва сују
деца трклета.

треска живер, отпадак од дрвета кад се

трлица ж дрвена направа за млаћење
конопљаних стабала. — Ми смо имали

секиром деља греда. — Збери треске, ће
двć грлице — една материна а една

ни затребају.

Ma M (f. На .

треска несвр. јако удара. —Треска у врата,
трља несвр. 1. масира. —Трља рамо, млого

ће и (x) развали.

га боли; 2. чисти, брнине, скида
нечистоћу. — Трља огледало од муво
сéрине. — Добро трљај шију, да ти будне
чиста; 3. — Трља руке, ће добије паре. —
Трља руке да и (x) стопли.

треска се несвр. удара се о инто. — Ако не
овољи, одма се треска бsaм.

тресне свр. 1. нагло удари (кога, што,
чиме, нечим). — Тресну га с тојáгу по
главу. — У љутину тресну врата и малтер
пóпада окол њи; 2. падне. — Треснул на

трља се несвр. — Трљају се с носеви, ће се
пом и ре (после дужег времена

лед.

проговоре).

тресне се свр. удари се нагло. — Тресну се
по прс, па ми свитке полетеше.
трестоматор м трансформатор. — У
срет село стои трестоматор.

трећинка ж дем, од трећина. — Паде ми
трећинка лојзе у Виник.

трљак м тор за овце исплетiен од прућа
или ограђен трњем. — Ноћум су овце у
трљак, а прекодбн на ливаду.
трмка ж зоол. и чела. — Уапала га трмка па
му се надул образ.

трмчило с легло пчела. — У едбн шупљар
смо нашли трмчило.

тривоњм мала ручна тестера. — Додај ми
тривоњ да исечем овеј суве грањке.

трп м бодља, трн. – Иш5л ббс, па се убол
на трн.

триес бр. тридесет. — Око триес људи
било на наш светац.

трне несвр. — Трни ми рука. —Трне ми прс
ТИ.

триестак бр. дем, од триес, тридесетак.
— Око триестак госта дошло на Доцково

трпокош м будак. — Истpсил трње стрно

крштење.

кóп.

тријер м машина за чишћење и сортира
ње семена пшенице (о тријеру). — Ба
шта и чича тријере пченицу, јутреће сеју
у Кöмрен.

трпорез м направа за сечење парња и
другог распиња, косир.
трнци м мн. осећај језе, дрхтавица, бо
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цкање по телу. — Свć ми неки трнци иду
по руку.

тропкање с лупкање. — Живцира ме њино
тропкање.

трпчак м дем, од трн. — Убодо се на

тропне свр. 1. лупне. — Тропну нешто на
врата; 2. изговори глупост, бесми
слицу. — Изр.: Тропнул, па едва остал

трнчок.

трњак м жбуње од трња. — Волови улегли

жив.

у трњак, па не могу да излегну.

трпње с 1. трновито жбуње. — Тераеж
бежи у трње; 2. зб. им. од трн. — Изр.:

трбска несвр. Љутито баца, разбија. —

Спровел се као бос потрње (веома лоше
прошао).

троскот м бот. троскот Polygonum avi

трњина ж бот. црни трн (жбун) Prunus

тротовар м део улице за пешаке, тро

Трóска тањири и чаше бsaм.
culare L. — Наш обор пун с троскот.

spinosa L.

тоар. — Иди по тротовар, да те не згази
нешто.

трпљинка ж бот, црни трн (плод) Prunus
spinosa L. — Куга мучи мешина, он еде
трњинке.

трогодац м мн. трогоци мужјак домаће
или дивље животиње од три године. —
Имам два овна трогоца, едног ћу про

троћошкас,-та, -то незгодан, зао. — Сви су
они троћошкасти, с њи се тешко излази

на крај.
трошолбк м расипање, трошење новца
без циља. — Дал се на трошолáк.

дам.

троготка ж женка домаће или дивље

трошак м издатак. — Навел ме на голем
трбшак.

животиње од три године.

троица бр. тројица, три лица. — За вас

трошаљка ж направа за круњење
кукуруза, скидање зpна са клипа

троицу доста едан леб.

кукуруза. — Узни из Мусини трошаљку

троичка бр. дем. од тронца. — Дон3(c) су
ми троичка радника помагала.

да трошимо момурзу.

трошан, -на, -но који је у распадању. —

трóја ж мрва. — После ручак мати смете
троје од остал и врљи и(х) на кокошке.

Врнулми трошну столицу.

трошарина ж 1. пијачна такса. — Само

тројанац м народно коло.
тројани несвр. добије тројке, роди

плати трошарину, а ништа не продадо, 2.
зграда на улазу у град у којој се нала
зило службено лице које је наплаћи
вало пијачну таксу. — И после рат је у
Јагодин-малу била трошарина (после
Другог светског рата, на њеном ме
сту се данас налази Обданиште "Ра

тројке. — Наша је коза до сЗг три пут
тројанила.
троканалка ж врста шупље цигле (има
три шупљине). — Купи троканалку за
преградни Šидови.

трóпа несвр. 1. лупа, куца. — Неки човек
трóпа на пенџер, 2. пеј, говори бесми

тко Павловић”).

трошаринац м онај који наплаћује пи
јачну таксу. — Трошаринац ми наплати
трошарину и издаде квиту.

слице, прабуња. — Не га срмота, свашта
трóпа пре{д) децу.

трóшаџијам онај који много троши, ра
тропање с лупање. — Целу ноћ неко тро

сипник. — Родил се трошаџија, ће по
троши све што е с муку стечено.

пање по таван.

трошка несвр. лупка. — Дете тропка с

трошаџика ж она која много троши, ра

ложичку у празан тасŠк, сипни му још

сипница. — Трошаџика, не зна у коквć
дава паре.

малко.
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му паре у руке д-иде у задругу да купи
зејтин. —Трпнуше му џак на грбину да га
однесе у амбар и исипе у пресек.

трошење с 1. круњење кукуруза (ручно
или помоћу направе). — Целдон пројде у
трошење момурзу; 2. расипање новца. —
Мóра се води рачун од) трошење паре.
троши (ce) несвр. 1. круни (се), скида (се)
зрневље са клипа кукуруза (ручно или
путем најправе). — Јутре ће трошимо
момyрзу: — Момурза се треба троши; 2.
мрви (се). — Троши лčб па га дава на
тичићи: — Тврд леб, па се млого троши:3.
харчи (се), расипа (се). — Само троши
паре. — У коквć ли се трбше паре, код се
ништа не види у кућу?; 4. Изр.: Троши
Böду. — Троши рану. — Троши снагу. —
Троши... — Троши се киреч. — Троши се
струја. — Троши се матријал. — Троши

трпне се свр. падне некоме на теренi. —
Тринул ми се на шију и куј треба и кујне
треба.

трсење с чишћење, крчење земљишта од
шибља и др. — Јутре идемо у трсење
лóјзе.
трси (се) несвр. чисти (се), крчи (се)
земљиште од инибља и др. — Трси старе
гиже да засади нове. — Трси грман: —
Лóјзембра да трси, млого е старо.

трт узв. 1. за означавање прдења. — Чу се
трт, и засмрде; 2. изражавања него
довања, моћи, исмејавања. — Еве му трт.

сć . . .

трошипа ж мрва хлеба. — Смети трошине
од остал, па и (x) дај на пилићи.

— Трт ће добије. — Трт Милојко!

тртс-мрте прил. изврдавање. — Нема туј
трошинка ж дем, од трошина, мрвица. —
Треба да се води рачун от сваку тро
Шинку.

трте-мрте, има се работи.

трти се несвр. узалуд се труди. – Млого
се тртил, ал' ништа не постигал.

трошка ж дем, од троинина, мрвица. —
Пази да ти не падају трошке на па
t() с.

трошкари се несвр. троши, расића но
вац без циља. — Трошкари се, ништа не
купује.

тртицаж 1. стражњица. — Изр.: Заметнул
тртицу као сирома торбу, 2. део тела
птице на коме расте реп. — Казују бабе
да деца која еду тртицу от кокошку ће
буду послеђна.

тртичка ж фиг. и пеј, сићушна женска
трпа несвр. ставља, гомила без реда

особа. — За њег не имала жена, него

једно на друго. — Само трпа у ковчег, па
пóсле не можда најде.

тртичку узел. Кот пóјду сви се уsирају у
њи.

трпеж м трпљење. — Крпеж и трпеж дом
држć.

тртичњак м в. тpтица.

трпење с 1. трпљење. — На све има крај, па

тртка ж кићанка од вунице на дечјој капи.
— Тетка донела детету чеpáпке и капицу
с тpтку.

и на трпење; 2. гладовање. — У њину те
кућу, ћерко чека трпење и работа.

трпи несвр. 1. сноси, подноси. —Још малко

трткање с задржавање ради улепшавања,
спремања. — Одужи се тој њбно трткање,

ћу га трпим, па ћу га истерам. Млого е
досадан; 2. гладује. — Трпи као куче. —
Пóсле рат смо млóго трпели, чис леб
смо јели само на светбц.

тртља несвр. свашта прича, баљезга. —
Ајд, ајд, не тртљај туј.

трпи се несвр. подноси један другог. —

тртљање с баљезгање. — Ел чуеш, нећу да

Браћа су, ал' се не трпе.

трпне свp. стави, натовари. — Тринуше

ће одоцнимо за гости.

слушам твоé тртљање!
тртна ж пеј. жена са развијеном стра
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овој да прерипим.

трупи несвр. 1. сече дрва. — Ви ће да
трупите овај труп5ц, 2. сече на пола
(дели) попреко. — Не цепе њиву, него ју
трупе; 3. халапљиво једе. — Седал уз
остал, па само трупи.

тртомуди несвр. пеј, говори којешта,
што не приличи. — Само зна да тр
томуди, а за ништа не.

тртоња м пеј. дебељко, човек који има
развијену стражњицу. — Какво зна онај
тртоња.
труба ж 1. општи назив за музичке ли
мене инструменте. — Тике засвири
труба за јуриш. — На њигову свадбу
свирили Цигани с трубе, 2. намотано
платно у котур, 3. пеј, глуп човек,
глупак. — Они су за мен трубе, ништа
више. — Испал труба.

труби несвр. пеј. баљезга, свашта прича.

трупка несвр. в. трупа. —Трупка с ногу.
трупчбк м дем. од труп, трупчић. —
Седни на трупчак па се одмори.
трусе несвр. тресе (о воћкама). — Деда
трусе сливе, а ми и(х) збирамо.
трусење с тресење воћака.

трусне свр. затресе. — Само ју трусну
еданпут и све се сливе сринуше.

трчајћи прил. трком, трчећи. — Умори
се трчајћи.

— Не труби више, не мок те више
слушам.

трчечки прил. трчећи. — Трчечки ра
бóТИ.

труд м врста печурке од које се справља
лако запаљива маса која се укрене

трчи несвр. Изр.: Трчи како ждребе пред

искром из кремена.

руду (буде непромишљен, брзоплет).

труледина ж 1. трулеж, труло дрво. — С
труледину се огањ не потклађује; 2.
неукусно месо. — За печење имал неку
труледину, обрукал се пред гости.

трчомбчам неозбиљна особа, јебиветар.
— Мојсин се дружи с неке трчомбче.

тршевина ж искрчено земљиште,
крчевина. — У овуј тршевину ће засади

трулеје несвр. трули, постаје труо. —

мо лојзе.

Почела црешња да трулеје.

ту узв. их (узвик огорчења). — Ту, бре, не
трулење с труљење.

дате да се човек малко одмори.

труло могаре с дечја игра.

туберан м човек болестан од туберку
лозе. — Туберан, пљује крв.

труп м врло ситан делић чега. — Извади
ов5ј трун из оцбт.

беранка ж жена болесна од туберку
yoерку
„“ ()342.

трунка ж 1. дем, од трун. — Извади трунке
из воду, па пиј, 2. мрвица. — Све поел, ни
трунку леб не остаил за мен.

тува несвр. тражи, претура. — Кој ли мој
тува по кућу. — Неко митувал по ковчег.

труп5ц м дебло дрвета. Оволки сам) му

тугла ж велика цигла која се прави од

труп5ц дал.

помешане глине са сламом, на сунцу се

она пече и суши. — Стугле смо напраили
кујну.

трупа несвр. удара ногама о тло. — Кад
игра, бн с ноге само трупа.

туглара ж кућа од тугли. — У наше село
трупара ж пила. — Труп5ц само с трупару

несу биле куће тугларе, него от
кóваницу или циглу.

можеш да претрупиш.

трупац м в. трупоц.

тудер прил. ту, негде. — Мува се, тудер, по

трупачки прил. уструпац. — Трупачки ћу
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тудерке прил. в. тудер. — Коко га нема, па
тудерке беше.

мора га тумбамо.

Тунгузија ж шаљ. измишљена земља,

тудорица м и ж фиг. мршава особа, особа

веома далека, удаљена земља. — Још га
нема, као да е отиш5л у Тунгузију.

слабог апетита. — Тудорица, ништа не
едé.

тушти се несвр. облачи се. — Почело да се

Тудорица ж в. п. прва недеља поста Чиста несеља. — Дођи ми преко Сир
ницу, а не на Тудорицу.

тунти. — Тунти се време.

тупа несвр. 1. куца (о срцу). — Поче сpце да
ми тупа, сâмо што не излегне, 2.
нервозно удара ногом о тло. — Не зна
коквć ће, па сал тупа с ногу, 3. радећи
хода тамо-амо. — Целдбн Тупа по собу и
ништа се не види кокво самуработила.

тудоричи несвр. не једе ништа цели дан
на Чисти понедељак. — Дон5(с) сам ту
дoричила и цел дан прала.
туђ, -а, -о изр.: -Кити се с туђо перје
(незаслужено присваја нечије заслуге).
— Свој лéбеде, а туђу бригу води (мена
се у живот другога). —Туђа коска (каже
се за снаху). —Туђо поголемо.
туђа срćћа м човек који друге усрећује. —
Туђа срећа, никад мене послуша.

тупав, -а, -о глуп, прост. — Не може да
запанти, млого е тупав.

тупавица ж направа на води за прављење
грубог сукна. — У Јелашницу су биле
тупавице. Там су се правиле клашње.

тупаш м глуп, ограничен човек. — Родил се
туђи се несвр. постаје туђ, избегава кога
или што. — Нешто почел да се туђи од

тупан, тупан ће и остане.

тупаџија м в. тупан. — Тупаџија, поквари

нас, не знам зошто.

ми оној што сам напраил.

туђинац м стран човек. — За мени за мо
ју кућу ти никад нећеш да буднеш
туђинац. — Као да смотуђинци, а не род.

тупча м в. тупан. — Тупчо тупави, ćл
видиш да те и деца засбáвају.

тужан, -жна, -жно мастан. — Не могу да

тура несвр. 1. ставља. — Тура дрва у кубе;

едем, млого е тужно.

2. пеј, гура. —Тура носкуде му не мćcто.

тужćва (се) несвр. тужи (се) (с неким),

тури свp. стави. — Баба еволćма да ме тури

често подноси тужбе. – Млого е добар,
али воли да тужева. — У крв му улегло да
тужева људи, — Само се тужćва по
судови. Затој га и мрзć.

турло с прашина (дигнута). — Дигло се

тужио с мука, непријатно осећање. —

турски, -а,-о онај који је опасан. — Као да е

у скут и да ми прича.
турло као на вршу.
од турску сорту, нема душу.

Припало му тужно око срце.

туј прил. 1. ту. — Туј смо били, туј смо се

турско гробље с изр.: Пробди као поред)

играли; 2. те. — Туј годин едва пре

турско гробље (неког игнорине, не
примећује, не придаје му какву ва

живćмо.

жност).

тулац м метално део точка који се на
турчин м пеј, зао, опасан човек. – Тој не

влачи на осовину.

тулча м пеј. човек који оборено држи

човек, то е турчин. — Не грé да убием
турчина.

главу, који гледа у земљу. — Тулча, сал
гледа у земљу.

туршија ж укисељене намирнице за зиму.
—Туримо поприке у туршију.

тумба несвр. котрља предмет који није
обао. — Сандок не можемо да носимо,

туршијарка ж бот, врста патрике.
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ништа не уработи.

туцана поприка ж алева паприка. — Дај
ми туцану поприку да запржим пасуљ. —
Böли да еде туцану поприку на врућ леб.

тутузвик којим се тiiepajу свиње од себе.

тутав, -а, -о несналажљив. – И башта му

туцаникм 1. врста ломљеног камена који
се ставља на пут. — Посипаше друм с
туцаник, па ће га ваљају; 2. пут пре
кривен уваљаним туцаником (врста
ломљеног камена). — Не друска више,

беше тутав.
тутањ м 1. тутњава. — Чуе се неки тутањ,
2. бежање, бекство. — Ватај тутањ, док
си читав.

излегли смо на туцаник.

тутка ж само у изразу: Ебал си тутку

туцањ м тучак. — Дај ми туцањ да исту

(лоше прошао).

цам поприку. — Понеси и туцањ, ће ни
треба за бели лук.

тутка несвр. наговара, подговара. — Тут
кају га да не работи.

туткалење с туткаљење. — Ово е

туцка несвр. убија ноктима палаца (о
буви, вашима). — Туцка бује. — Туцка
вЗшке.

спремно за туткалене.

туткање с подстицање, наговарање. —

туцмак м глупак, неспретан у раду. —

Престани с Туткање, да се деца више не

Туцмак ти не мож помогне, сâмо мож ти

гложе.

одмогне.

тутне свр. да нешто некоме, гурне. —
Тутну му триста банке у џеп.

туцмула м в. туцмак. — Туцмула, ништа
си, сирома, н-уме.

тутне се свр. муне се негде. — Тутну се у
черге и заспа.

туцну се свр. ударе се главама (о деци). —
Кот се туцну с Марка, свитке ми
полетеше. — Туцнуше се з-главе и обо

тутубан м ограничен, приглуп човек,
будала. — Тутубан ли ће те учи? -Наш5л
тутубана да пита за савет.

ица падоше.

туч прил. нешто веома тешко. — Тешко
као туч.

туца несвр. 1. разбија камен у ситније
комаде. — Туцамо камен за друм, ће дође
ваљак да га ваља; 2. мрви ударањем (о

fianpици). — Туца поприку у чутуру, 3.
удара. — Немој га туцаш у главу, бију га

тучка несвр. 1. пика (о лопти). — Знам с
леву ногу да тучкам до дваес, 2. фиг.
мастурбира.
тц (стопљено у нов глас), узвик: не, није. —

подупе.

Ел Доцко дом? ТЦ.

туца се несвр. ради без видљивих ре
зултата. — Цел дон се туца по кућу, а

тц, тЦ, тЦ... узвик којим се исказује неко
чуђење, брука.
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ћáвне свр. ухвати, улови (о мачки, псу). —

ћенев м заход, нужник. — Напраили ћенев

Видб коко мачка ћáвну миша у траву.

до кошару.

ћáге мн. све своје ствари, све што има. —

ћера ж хип. од ћерка. — Ој, богати, млада

Скупи ћаге и иди куде те бчи воде.

Варадинке, ако буде тој десета ћера, ти
је баци у тијо Дунава (само у нар.

ћáл,-а,-ор. пр. од хоће, хтео. —Ћал сам да

песми).
паднем.

ћеремида ж ћерамида, цреп. — Кујну смо
ћáшне свр. 8. liaвнe.
покрили с ћеремиду.

ћар м корист, добит, зарада, вајда. —
Сваки гледа да има неки ћаркот купује и
кот продава.
ћебабџија м 1. ћевабџија; 2. фиг. и пеј.
човек са дебелим уснама. — Одала се за
ћебабџију, не могла да најде поубавог.

ћеремитка ж дем. од ћеремида.
ћеремиџијам онај који прави ћерамиде. —
Одомо кот ћеремиџију да се погодимо
за ћеремиде.

ћеpćп м устава, преграда за заустав
љање воде пред воденичном буком.

ћебабџиница ж ћевабџиница.

ћерка ж кћер, кћи. — Има две ћерке.

ћебап м ћевап. — Идемо на ћебапи.

ћеркетина ж аугм. и пеј. од ћерка. —
ћебапче с дем, од ћебат, ћевапчић. —

Имам ћеркетину, душу ми извади.
Изнел ми ћебапчићи као да сам ја де

ћеркин, -а, -о који припада кћери, кћерин.

Тć,

— Овој ће будне ћеркино лојзе, а овој
њóјна њива.

ћев м воља. — Ћев ти овој, ћев ти оној.
ћевлеисан, -а, -о који је подна ниiti,
припит. — Видим га да е ћевлеисан и не

ћćфне (се) свр. прохте (се), има жељу. —
Ћефнуло му да дојде; — Тике му се

теја се распраљам.

ћевлија м онај који је поднапит, који је

ћефне да прибка на децу. — Код му се
ћćфне, он работи.

весео од пића. — Чим се смеје и оће са
свакога да се љуби, знај да е ћевлија.

ћибрит м шибица, кутија шибице. — Не

ћевлика ж жена која пије само толико
колико је потребно за добро распо

мам ни дрвце ћибрит. — Купи две кутије
ћи брит.
ћивта м пеј. приглуп, блесав, ограничен

ложење. — Ћевлика, сâг може да поје.
човек, запуштен човек - онај који не
води рачуна о свом

ћелавćје несвр. в. келавеје.

облачењу

**

* *з

гледу. — Иде како ћивта.
ћелепир м болест. — Обучи се, да не
навучеш неки ћелепир.

ћиришм попречна греда која лежи на две
наспрамне греде (венчанице). — Намучи
се док промени едан ћириш.

ћелим м ћилим. — Кад дојде недеља, моја
мати изнесе ћелими на слšнце.
ћелимче с дем. од ћелим, ћилимче. —

Најди неко ћелимче па прекри бдар, ће
дóјду гости.

ћифта м в. ћивта.

ћóпав, -a, -o 1. онај који храмље. — Праи се
да е ћопав, 2. пеј. будаласт. — Прави се
ћопав у памет.

ћемáне с виолина. — Цигани свире у
ћемáне.

ћопави несвр. храмље. — Падал от кола, па
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ћулумавка ж неугледна, лоша капа. —
Кудели најде онуј ћулумавку да тури на
главу, сал плаши децу с њу.

ћóпна ж жена која храмље.
ћóпчам онај који храмље. — Снашли се - бн

ћулумка ж 1. ћуба. — Највише сам волел

ћóпча, она ћопна.

петла с ћулумку на главу; 2. лоптица,
кврга, челенка. — На вр капу има ћу
лумку.

ћóрав, -a, -o 1. онај који не види на једно
око или оба ока. — Ћбрав на едно око. —
Ћбрав, ич не види; 2. изр.: За едно око
коњ ћбрав. — Ћбрава работа (кад неки
посао није добар).

ћулумкас, -та, -то ћубаст. — Ћулумкас

ћóрак м мн. ћорци метак с дрвеним

ћумез м нечиста, запуштена, прљава

куршумом. — И ћбрак може да убиe,

просторија. — Живе у ћумез, не у ку
ћу.

петол.

нема шала с њег.

ћорише несвр. фиг. краде. — Ћорише па
прли.

ћунак м мн. ћунци цев од плеха која спаја
пећ са димњаком. — Очистићунци, да ти
кубе боље гори.

ћóрка ж фиг. затвор. — Ћорка е за њег,
ћóрка, а не да тера кера коко бће.

ћóрна ж пеј. слепица, жена која не отва
ра очи при неком раду, несмотреница.
— Ћорно ћóрава, гледај куде идеш, ви
диш кокву си штету напраила.

ћуне безл. прохте се, падне напамет. —
Код му ћуне, тог дојде. — Ћунуло му да
работи.
ћунка ж в.ћунак.

ћунче с мн. ћунчићи 1. дем. од ћунак, 2.
тачка на међи која је означена шу
пљом цеви, направљеном од глине,
закопаном у земљи (цев је дуга око 30 а
широка око 10 cm). — Гиометар измери
и с пијук откопамо ћунче.

ћóрне свр. фиг. украде. — Пази се, бће да
ћóрне.

ћóрчам пеј. слепац, онај који добро не ви
ди, који не гледа куда иде. — Куде си
гледал кат сију узимал, ћорчо ћбрави. —
Онај ћорча не иш5л по врвину, него
посредин лојзе.
ћóсавац, -вца м голобради човек. — Куде
си видел ћосавца да се бритви.
ћóшка ж угао, ћоше. — Несбм знал, па сам
стојал у ћошку. Сви ђаци су ми се
смејали.
ћóшкас, -та, -то пеј. настран, заврнут. —
Пушти га, малко е ћошкас.

ћука несвр. пева ћук, пева као ћук. — Чуеш
ли коко ћука ћукавац. — Научил сам да
ћукам како ћукавац.

ћуприица ж дем, од ћуприја, мостић. —
Несу могли да напрае ћуприју, него
ћуприицу. Не могу кола да се разми
ну.

ћуприја ж носећа греда испод које је
дирек (дирек се налази на средини). —
Заћуприју оцечи најдебело дрво.

ћуприка ж дем. од ћуприја, мостић.
ћупричица ж дем, од ћуприја, мостић.
ћурдија ж женска хаљина од белог сукна,
без рукава, дугачка до чланака. Изве
зена је по целој површини стилизо
ваним биљним мотивима.

ћукавац м 1. зоол. hук Аthene noctua L, 2.
пеј. човек малога раста. — Изр.: Голćм
као ћукавац.

ћукавче с 1. дем, и хип. од ћукавац, 2. пеј.
сићушно дете. — Сва су му деца мала,

ћурдика ж дем. од ћуpдија. — Обучи
ћурдику, убавати е.

ћурдиче св. ћурдика.
ћускиица ж дем, од ћускија. — Додај ми
ћускиицу да извадим ов5ј камен.

ћукавчићи.
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Ћутљив је, само прича кад га питају.

ћускија ж у изразу: Глуп као ћускија
(каже се глупаку).

ћутљивком ћутљивац. — Беше ћутљивко,
а саг вреили вреи.

ћут узвик при обраћању некоме са љу
iпњом, као заповест: ћути, ућути,
умукни, мируј, — Ћут, да ти глас несом
чул.
ћутање с мук, тајац. — Ћутање, ћутање.
Никој ништа не прича. Ћезабораимо да
врéимо.

ћутук м 1. део дрвета са кореном који
остане кад се стабло пресече. — Ис
ћутуци изникал младар, 2. фиг. hy
пљива, ограничена особа. — Он ћутук,
она ћутук. Обоица ћутуци.

ћуш у изр.: Добие ћуш у дупе. (буде
избачен, не добије нишitia).

ћутек м батина, шамар, туча. — Ништа
нема бес ћутек. — Изел дебел ћутек.

ћутећки прил. hутећи, ћутке. — Ћутећки
си излеже напоље. Не теде да се

ћушка несвр. гура, одбацује. — Слабог
сваки ћушка и остаља остраг.
ћуШкáње с гурање, одбацивање.

распраља.

ћушкана ж дечја игра капом. — Играмо
ћути несвр. стоји, оклева, ништа не
ради. — Енега, још ћути куд врата. — Што
ћутиш, што не идеш на работу.

се ћушкапу, па моју капу и цепимо.
ћушне свр. одгурне, одбаци. — Куј ће га
чува кот су га синови ћушнули от
Сéб”

ћутљив, -а, -о онај који ћути, не говори. —

У
у узвик запрепашћења: ух. — У, зар је дотле
дошло да се биете и идете по судови?

вил, па га уапсили.

уáчка се свр, упрља се, замаже се. — Куде
се, црни сине, толко уачка?

уáка се свр. испрља се, ублатњиви се. —
Уакал се као свиња.

уáли (се) свр. размази (се). — Уалили дете,
па никог не слуша: — Дете се уалило, па

убово чок, -чка, -чко лепушкаст. — Узел
убовочко девојче.
убовочак, -чка, -чко в. убовачок.

овољило свć у кућу.

убозди (се) свр. усмрди (се). — Убоздел
уáљак м мн. уáљци размажено дете, ра

целу собу. — Убоздел се на ракиштину.

змаженко. — Голćм уáљак, тел би све да
убав, -а, -о лет. — Он убав, из уста му мед

има.

TeЧé.

уáљен, -а, -о размажен. — Овакво уáљено
детć jöш несбм видел.

убавочок, -чка, -чко в. убовочок.
убавочак, -чка, -чко в. убовачок.

уáше (се) свр. 1. уједе (се), угризе (се). —
Куче га уапало за дебело месо, — Јел
брзо, па се уапал, 2. изр.: Уáпе (се) за
език (каже (се) нешто нито не треба,
покаје се због изговорених речи).

убавачок, -чка, -чко в. убовочак.
убавачак, -чка, -чко в. убовочак. — Снаја
ју убавачка.

убавéје несвр. пролепшава се. — Коко рас
уáпси свр, ухапси, затвори. — Нешто скри
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убавило с лепота. — Убавило кућу не

Тике, убрзга причање, поцрвене и стану;
2. пожури. — Убрзгаше с копање и
врнуше се дом за видело; 3. убрза. —

завило.

убајати се свр. изгуби свежину, постане
бајат, стврдне се (о хлебу). — Леб се
убајатил, па се едва еде.

убеђување с убеђивање. — Не помага
убеђување, мора се биe.

убездери се несвр. уплаши се. — Убе
здерил се, па се укочи.

убели се свр. — Навали се на дувар, па се
убели. — Пази, немој се убелиш.
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Убрзгај точак да узлегнеш уз брдо.
убрзгава несвр. 1. почиње брзо да говори.
— Мој деда се занесе и поче да убрзгава
причање от Солунски врбнт, 2. по
журује. — Убрзгавају с работу да би се
рано врнули дом; 3. убрзава. — Ако н
умеш да убрзгаваш мотор на фрезу, она
мóже да ти јурне.

убрзгавање с убрзавање. — У работу не
ваља ни отезање ни убрзгавање, него
коко треба.

убере свр. почне да тера, да принуђује, да
убеђује (кога у што). — Убраше ме да се
женим и ја се ожени.

убрзган, -а, -о убрзан. — У убрзгано
копање проминуше два реда.

убива несвр. 1. убија. — Отишли у градину
да убивају слепи кучићи; 2. жуља. — Не
мóг да носим нове ципиле, убивају ме.

убрзгање с убрзање. — Код мотор достигне

убивање с убијање. — У рат ништа добро

убрби (се) свр. стави (се) у ред, уврсти

одређено убрзгање, пушти га да ради.

не можда видиш, нбл крви убивање.

(се). — Без Вељу немој да појдете. И њег
убројте; — Уброил се у људи, оженил

убивотиша ж ударено место на телу,
повређено место на телу, убој. — Уби
вóтина тешко пробди. — Ћути, код је
остал жив, убивотине ће пројду.

сс.

уброји (се) свр. в. уброu (ce).
увати свр. 1. ухвати. — Кад га уватим, ће

убие свр. 1. жестоко истуче, изудара. —

ми плати за све, 2. почне да дејствује (о
алкохолу). — Попи едну чашку, па ме
увати; 3. изр.: Уватил болес (оболео). —
Уватила га рђа (кородира). — Увати за
муда (ништа му не може). — Уватил
маглу (побегне). — Уватил му нарав (иде
по вољи). — Уватило га (добио напад). —
Уватише га (долијао).

Кад га уватим, има га убием, ће види бн.

— Има га убиeм што ме тужил код
учитеља; 2. изр.: Убие куче (премлати
кога). — Убие на мртво место (убије на
лицу места, убије потпуно).

убие се свр. изр.: Убие се (повреди се). —
Убие се од работу (изнемогне радећи). —
Убие се отплакање (одере се плачући).

увати се свр. 1. ухвати се. — Која се кобила

убије свр. в. убиe.
убије се свр. в. убие се.

увати, она врше; 2. — Уватиле се питије
(стегне се). — Уватило се млеко (за

гори). — Уватил се за главу (нађе се у
чуду). — Уватише се (дође до туче). —

убисто с убиство. — Упропастил децу, за
убисто е.

убрашњиви (се) свр. испрља (се)
брашном, поспе (се) брашном. — Деда
убрашњивил дрćje, па и(х) едва очеткал,
— Убрашњивил се, као да е бил у воде

Уватише се у клопку (долијаше).
увати свет свр. отиде у свет.

увати шишаву свр. побегне, нестане. —
Док се ми гледамо, они уватише ши
шаву.

ницу.

убрзга свр. 1. почне брзо да говори. —

уведе свр. 1. водећи учини да неко, нешто
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доводи, дотерује (о реду). — Уводимо
га у ред, ал' он што си знае знае.

уђе у одређени простор, на одређено
место. — Испрегните волови, па и{x)
уведите у кошару; 2. припреми ткање. —
Баба Вида и моја мати до пладне уве
доше бcнову, 3. намести, спроведе неке
уређаје. — Увćли смо струју у све собе; 4.

увр прил. највиша тачка, навpх. — Увр

доведе, дотера (о реду). — Не може

уврже (се) свр. увеже (се). — Код деда

главе и тој могу да ти учиним. — Укачил
се увр брес.
пóјдс у воденицу, он добро уврже џакови
и вреће, — Увpзало се, па не мож! се
разврже.

више овакој, мора га уведем у ред.

уверен, -а, -о оверен (о неком акту, спису
и сл.). — Само уверени документи важе,

уврљи свр, убаци. — Кад уврљимо момурзу

остали не.

у кош, ће седнемо да се малко одмори

увćри (се) свр. овери (се) (о неком акту,
спису и сл.). — Отиш5л у суд да увери
тестамен, — Овој се треба увери, не

MO.

уврљује несвр. убацује. — Деда уврљује
сéно у плевњу.

уверено.

увеџба свр. увежба. — Мора да веџба, док

уврне свр. смањи пламен у лампи. — Уврни
малко Витиљ.

не увеџба.

увеџбава несвр. увежбава. — Böјска

уврнут, -а, -о фиг. смушен, сулуд. — Бćж од
њег, видиш да е малко уврнут.

увеџбава коко се гађа истоп.

увиђаван, -вна, -вно који има добар однос

увpти свр. фиг. утуви (нешто у главу). —
Увртел нешто у главу, па сал мисли.

према људима, пажљив.

увија несвр. 1. умотава. — Увија ми нешто

увртка се свр. усуче се (о кукурузу). —
Млого жега, уврткала се момyрза.

у артишку и тура ми у торбу да никој не
види: 2. фиг. изврдава, лаже. — Немој да
увијаш, кажи коко е било.

увуче свр. 1. — Увукомо кола у обор, 2.

увијак м мн. увијци одсечени део дрвета

увуче се свр. 1. неопажено, тихо уђе,

спиралног облика. — Увијак се мож)
сече, ал' се не мож цепи. — Дотерал све
увијци и чворновата дрва, коко ли ћу
и|x) и цепим.

унуља се. — Увукал се у собу па само
слуша. Никој га не видел кат се увукал,
2. фиг. уђе под кожу. — Ако бћеш да га
прејдеш, увучи му се пот кожу.

yВисин прил. увис. — Кот се бди, увисин се
не гледа. — Рипају увисин.

уво с фиг. неубран грозд на чокоту
(приликом бербе винограда). — После
бербу деца иду по лојза да беру уши.

упије. — Буре увукло мирис од вино.

угагричи се свр, добије жижак (о пасуљу,
гранику). — Чим пројде година, пасуљ се
угагричи.

угáзен, -а, -о угажен. — Пченица ми
угазена. — Угáзено ми лојзе.

уводење с увођење ткачке основе кроз
ниiи и брдо. — За уводење треба знање
и стрпéње.

угасљиви свр. испрља гасом (Петроле
јом). — Угасљивил сви шишићи, немам
ни едно чисто.

увóДИ несвр. 1. — Не уводи тој дете у кућу,
ћу га истерам; 2. припрема ткање. —
Моја мати и њбна мати уводе основу за
ткање, 3. намешта, спроводи неке
уређаје. — Уводимо струју у кућу; 4.

углавњичи се свр, добије главњицу (о
врсти гљиве на пненици). — Пченица
се углавњичила, нема ју спас.
углењ м мн. углење угљен. — Гасили му
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углење па му пребајали.

и сл.). — Ударају темељ на кућу. — Јутре
ће ударају плочу на поткровље.

углоби се свр. упадне у глиб, углиби се. —
Углоби се до колена.
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ударац, -на, -но предузимљив, вредан. —

углуми се свр. урасте у грмље, жбуње,
травуљину. — Сливак му се углумил, не
мó(ж.) се улегне у њег.

Само ударан човек може све да напраи.

ударање с фиг. стављање, постављање
(о темељу, тавану и сл.). — Код Мичка
млогорадници било на ударање плочу.

угмаца се свр, упадне у блато, глиб,
упрља се блатом. — Куде најде толко
блато па се угмаца.

ударен, -а, -о фиг. луцкаст, ћакнут. —

угњезди се свр. фиг, негде се настани,

удари свр. 1. онамари. — Удари му едну
шљáкавицу, што чекаш, 2. лупи о
нешто. — Ударил з-главу у Sид, 3. падне.
— Да бће да удари една киша, да момyрза
крене; 4. намести, метне. — Удари
пенчићи на ципиле, 5. стави. — Удари
печат, 6. реши да иде пешице. — Ударили
преко лојза, па брзо стигли дом, 7.
засузи. — Ударише му слазе на очи.
Брише и (х), ал' не може да и (x) заустâи;
8. ода се алкохолу. — Ударил на пиéње,
ће упропасти све, 9. укочи. — Ударило га
нешто па ни макац, само лежи; 10. падне
у несвест. — Ударило га нешто у главу,
11. фиг. стави, постави (о темељу,
тавану и сл.). — Ударише плочу, па се

некоме се наметне. — Угњездил се, па

му никој ништа не може.
угЊита се несвр. увлачи се, завлачи се,
уваљује се, хоће да буде свуда. — Изр.:
Угњита се као руб у дупе.
угóди свр. 1. удовољи, услужи по вољи. —
Њему никој не можда угоди; 2. зачини
по укусу (о јелу). — Угоди га (јело) на
укус, 3. пође на време. — У годил кад) да
пóјде.

угóен, -а, -о угојен, ухрањен, дебео.
угорчи се свр. постане горак. — Брашно
се угорчало.
угČтви свр. зготови јело, скува ручак. —
Код баба уготви пасуљ, деца се убију
едéjћи.

Малко е ударен, пази се од њег.

одмарају.

удари се свр. зада себи ударац. — Куде се
удари? — С какво се удари?

угурсуз млони човек, неваљалац. — Из
нарађали се све угурсузи. — Мужју угур
суз над угурузи.

удаћа се свр. в. удоће се. — Удаћал се па

угурсузлбк м неваљалство. — Од угур

удевречи се свр. укрути се, исправи се. —
Удевречил се као прази лук на Велиг

сузлЗк не мож да живи.

едва врéи.

Ден.

удбине свр. удахне. — Отвори пенџер, да
удбнем чис ваздук.

удија се свр. в. удоће се. — Удија се од брзо
одéње.

удбће се свр. умори се, задиха се. — Трча,
па се удоћá.

удавен, -а, -о удављен. — Нашли га уда

удов5ц м човек коме је жена умрла. —
Остал удов5ц.

удрвени се свр. 1. стврдне се. — Сирење се

веног у Нишаву.

удрвенило, не мож! се еде; 2. смрзне се.
— Удрвени се на овуј студеницу. —
Удрвенише ми се ноге у опонци.

удара несвр. 1. лупа, куца. — Неки људи
ударају на врата; 2. заудара, мирише на
нешто. — Удара ми на буђу, 3. фиг.
ставља, поставља (о темељу, тавану

удpви се свр. 1. укрути се. — Кот слуша
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срамотне приче, удрви му се патка. — На
дете се удpвило паче, па не можда моча:
2. фиг. прави се важан. — Удрвил се као
прази лук.

узбрдичка ж дем, и хип. од узбрдица,
мања узбрдица. — Уморимо се идејђи по
едну узбрдичку.

узбрд-низбрд прил. узбрдо-низбрдо. —
удубари се свр. укочи сe (од чуда,

Идомо узбрд-низбрд, узбрд-низбрд, и
едва стигомо у наше браниште.

страха), запрепасти се. — Удубарил се,

нóге не мица. — Удубарил се, ни “a” да
узбуја свр. буде задовољан свачим и по
стане обестан. — Може му се, узбујал.

каже.

удужин прил, у дужину. — Има га више

уздбше свр. уздахне. — Удари ме у мешину,

уширин него удужин.
едва уздану.

уеде се свр. одузме се. — Да му се руке уeду,

уздиса несвр. уздише. — Разровал се, па сал

дабогда (клетва).

уздиса.

уедини (се) свр, уједини (се), сложи (се). —
уздркти свр. уздрхти. — Наséбал, час по
Уедини све тој у едну гомилу, па товари
у кола, — Уединили се па ме жљуву.

чóс па уздpкти.

узејтињави (се) свр. запрља (се)
ужари се свр, зацрвени се. — Ужарил се у
зејтином. — Сипи у зејтинлицу, немој да
узејтиња виш друго шише; — У
зејтињави се сипувајћи зејтин.

лице коко јабука.

ужвака (се) свр. изгужва (се) (о одећи). —
Куде ужвака панталоне? — Ваља се по
траву, па се све ужвака. — Куде се толко
ужвака?

узејтињиви (се) свр. в. узејтињави (се).
узица ж канап. — Исечи узицу на узичке, па
извржи џакови.

ужвакан, -а, -о изгужван (о одећи). — Нćћу
да носим ужвакану кошуљу, нећу!

узичка ж дем, и хип. од узица, канапчић. –
Не врљајтеј узичке, ће ни затребају.

уживанција ж уживање, безбрижност,
живот на високој нози. — Куд њи само

уживанција, а куд нас работа.

уживка несвр. ужива. — Уживка, нема

узлазćње с улажење, пењање. — Стар сам
ја за узлазéње уз Чукер.

узлази (се) несвр. пење (се). — Заболеше

кокво да работи.
уживкање с уживање. — Сваки дâн
уживкање, овој га нигде нема.

ме ноге узлазćећи уз Пољаницу, —
Тешко се узлази, а локо слази.

узлегне (се) свр. попне (се). — Узлéго уз
Девојкин камен, па се одмори, — Уз
Вуканку ће се едва узлегне, Иди бKoлo.

ужили свp. стави у земљу одломљену
гранчицу и тако је пресади. — Ужили
двć чéпке од лимон.

узмалко прил. недовољно, мало. — Ћени е
узмалколеб за вечеру, мора да прајнемо

уза предл. уз. — Седнулуза sад и не диза

малко и качамак.

сс.

узајпати се свр. уинати се. — Узајнатил се

узне свр. 1, узме. — Узни матику па конај,
не агуј, 2. купи. — Пошто узе волови?; 3.

па не попушта.

ангажује за извршнење неког посла. —

узам прил. у земљу, у земљи, под земљом.
— Као да сузам пропало. — Боље врзазам
него узам.

узбрд прил. узбрдо. — Има д-идемо још
узбрд, па да излегнемо на тепé.
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Узел доброг адвоката да га брани на суд:
4. изр.: Бог дал, Бог узćл (каже се кад
неко умре). — Узне за жену (склони

брак). — Узне за руку (ухвати). — Узне
му душу (убије). — Узне на зуб (замрзне

Речник села Каменице код Ниша

кога). — Узни ме (дете каже мајци).

ујка Влајко су били млого добри, увек су
ми давали по пару кот су доодили куд
нас:2. фиг. човек од утицаја. — Да имам
ујку, одбвно би се запослил.

узне се свр. 1. узме се. — Кот се нешто узне,
треба се и врне; 2. изр.: Узели се
(склопили брак). — Узне се на пијац... у
задругу (купи се). — Узне се у памет
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ујкин, -а, -о ујаков. — Идем у ујкино лојзе,
неће ми брани.

(otia мети се).

узокол прил. около, наоколо. — Иде уз

ујкини поим. прид ујакова фамилија. —
Вртам се из ујкини.

окол, да се не угмаца.

узреје свp. сазри. — Овуј годин праскве

ујче м дем, и хип, од ујка. — Ујче, чекај ме,
идем.

брзо узреше.

узришне свp. скочи уз нешто. — Узрипну
уз sид и прерипи га.

ука несвр. дува у руке (да се загреју), у
стакло (да се замагли ради лакинеž
брисања).

ysовни свр. почне да звони, да бучи. —

укаља (се) свр. испрља (се), запрља (се). —

УsовнĆло ми у главу, па само sовни.

уšвćреп, -а, -о уплашен, унезверен. —
Однекуд дојде уSверен, не мож ни да
врéви.

уšвери се свр. уплаши се, забезекне се. —
Уsверише се волови, јурнуше и извр
нуше кола.
уšида свр. узида, зазнда. — Не видо кокво
ysидаше у SИд.

Куде укаља толко чашире? — Нигде
блато, а он се пá укаљал.
укандише се свр. пеј. усмрди се. — Куј ли
се укандиса, не мож) се издржи.
укáпе свр. покапље пријелу (кога, што).
— Укапа ме с ложичку. — Укапа си
кошуљку едéjћи.

укáпе се свр. покапље се пријелу. — Н-уме
да еде, па се све укапа.

ysира се несвр. заглеђује се. — Уsира се у
туђе жене.

укапује се несвр. прља се капима пријелу.

уspe се свр. загледа се, упиљи поглед у
некога, нешто. — Уspл се у њу па не
трćпка.

— Укапује се кад еде, као да е мало
дете.

укачи (се) свр. попне (се). — Укачимо
ораси на таван, — Укачил се на вр
црешњу.

уspта се несвр. в. уsира се. — Уspта се ко
Шошкáн.

уида несвр. уједа (о псу). — Коé куче млого
лаје, оно не уида.

уиђе свр. уђе. — Уиђóше у кућу и запалише
ју. — Уиђи у кућу, не апем.

ујом м ујам. — Не млого узето за ујем.
ујаше свр. узјаше. — Ујаши коња, не бој се.
— Ујашал коња и пош5л у град.

уједе се свр. в. уeде се.
ујет, -а, -о пеј, неспретан, сплетен, не

укеба свр. фиг. ухвати, улови. — Укебаше
га у крађу.
укипи се свр. укува се (о јелу). — Нек се
малко укипи, па ће га скинемо.
укпе свр. 1. дуне, хукне у руке (да се
загреју). — Да укнем малко у руке, да
и|x| стоплим, 2. проверн (да ли је неко
пушио). — Не сме да укне, пушил. — Ајде,
укни, да видим да л' си пушил.

уколче с накоњче, мушко дете које се да

способан. — Ништа не можда уработи,
ујет у руке. — Ујет и у руке и у ноге.

ујка м 1. ујак, материн брат. — Ујка Рака и
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уком.3њи се свp. стегне се. — Укомоњил се

укрпи се свр. замрси се. — Црева се
укрпила, не мог и{x} раскрпим.

ко дубар, па сал ћути.
укор м служи као пример за корење. —
Немој да будеш укор за сви.

укрсти се свp. ступи у свађу. — Укрстил се

укорави се свр. постане корав, стврдне

укрупно прил. — Имам укрупно иладарку,

з-децу, као да е Пеленâц.
треба да ју разменим у стодинарке и

се. — Укоравили ми се опонци.

Петобанке.

укотка свр. утера (о свињиј. — Намами
свиње и укотка и (x) у кбчар.
укотка се свр. увуче се, смести се. —
Укотка се у черге и заспа.
укочáши се свр. фиг. смрзне се. — На онуј
студеницу се укочани.

укуп прил. скупа, заједно. —Живеукуп.
укурчи се свр. пеј. уобрази се, уздигне се,
направи се важан. — Укурчил се, као да е
Бóга уватил за муда.

улбска се свр. учини да се пресијава. —
Улоскал се као мачор.

кочен, -а, -о укр.
укрућен. — Иде с укочен
-

улазење с улажење. — Улазење - излазење,
ногу.
токој целдбн.

укочи (се) свр. 1. заустави (се). — Укочи
кóла; – Köла се сама укочише; 2. укрути
(се). — Кöј каже да не могу да укочим

ногу. — Укочи ми се прс, едва га размрда:
3. постане непокретан. — Ене га у
кревет, лежи укочен, — Укочиле му се и
ноге и руке. За нигде не.
укошка свр. утера вола у јарам. —
Помогни ми, не мог да укошкам вола у
јером.

улегне свр. уђе. — Срмота га да улегне у
кућу.
улегне се свр. уђе се. — У туђо не сме да се
улегне.

уледини се свр. направи се на ледину (о
њиви). — Допуштил да му се њиве
уледине.

улединчи се свр. в. уледини се.
улежи се свр. фиг. и пеј. удебља се. —

укошуљке прил. само у кошуљи, лагано
обучен. — Цело лето укошуљке иде. — Не
Иди укошуљке, да не оSéбнеш.

улепи (се) свр. замаже (се), упрља (се). —

украдне свр. украде. — Украли му овцу. —

Улепи sид з-блато, па ми криво што га
улепи; – Улепи се гмацајћи по блато.

Пази дати не украдну паре.

Улежал се, па се ласка као мачбр.

улужи се свр. упрља се у житком блату
или балези. — Улужил се као вол.

украђеп,-а,-о украден. — Где два стану, све
од мен говоре: "Овој ли је крађена
девојка?“ А ја јадна несам украђена
(нар. Песма).
укрмачи свр. упрља мастилом. — Н-уме
да пише с мастило, све укрмачил

уљćпа

свр. умаже, испрља, набаца неку
житку масу (о блату и сл.). — Уљепáше
sид з-блато.

уљепа се свр. умаже се, испрља се. — Све се
уљепа кречéjћи, све!

писанку.

уљ6па се свр. испрља се, испрска се
укрпа се свр. умори се. — Дете ми се
укрпало, па спавка.
укрпи свр. на много места ушије (о
закрпи). — Иде сав укрпен, закрпа на
закрпу закрпена.

блатом ноући мокрим путем. — Кол
когод пазим да се не уљопам, ја се
уљćпам.
уљудан, -дна, -дно пристојан, скроман. —
Буди уљудан.
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уљуден, -а, -о дотеран, удешен, уљуђен. —

умислен,

Кот појдеш негде, буди уљуден, да људи
не показују с прсу теб.
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-а, -о умишљен, замишљен. —

Све има, а нешто е млого умислен.

умит м метла од грабовог прућа. — Сас
уљуди свр. закоље и уреди неку живо
тињу или живину. — Мој деда зачас
уљуди прасе.

уљуди се свр. дотера се, уреди се, обуче
ново одело. — Кот појдем негде, ја се
увек уљудим.

умит метемо обор.

умбри свр. — Моја деца гледају да ме умбре.
умоча (се) свр, умокри (се), упиша (се). —
Нано, Доцко ме умоча. — Умоча си
чашире, — Кот почеше да га бију, бн
се умоча.

уљуђује се несвр. дотерује се, облачи се у
ново одело. — Уљуђује се, ће иде на

умочување с упишивање.

свет5ц.

умочује се несвр. упишује се. — Онолки
бицман, а још) се умочује.

умбсти свр. обоји, офарба (о пређи, вуни).
— Умости вуну у моравилку.

умрел, -а, -о р. пр. од умре, умро. — Умрел

ума ж глина беле или зеленожућкасте
боје. Бела ума се користила за прање
рубља, а зелена за прање косе да би
била мека и густа.

без дан (напрасно). — Умрéла ми мати
(тако се деца куну кад говоре истину).
— Умрéла му баба (каже се лажљивцу). —

умáже (се) свр. улепи (се), упрља (се). —

умрлица ж извод из књиге умрлих. — Едва

Умазал у блато и руке и ноге, — Кад
едé, увек се умаже.

Умрел од болес.

извади умрлицу за бабу.

умрља (се) свр. упрља (се). — Умрљал
огрљак на кошуљу, — Умрљала се
кошуља на огрљак, немој) ју носиш.

умаин м врста памучног платна. — Од
умаин сам напраила кошуљу за мужа.

умејал, -а, -о р. пр. од уме, умео. — Моја

умрсен,-а,-о умршен, замршен. — Сва ми е
пређа умрсена. — КујЈју умрси?

сестра умејала убаво да чита.

умејање с умеће, вештина. — Видел сам
твoć умејање, видел. Све што сам ти дал,
све си ми покварил.

умртвен, -а, -о умртвљен, прави се мр
тав.

умртви свр. убије. — Бил га, бил, па га
умртвил.

умерише се свр. умирише се. — Умерисало
се на дуње у собу.

умрчка свр, умрља, замаже (о хартији

уметан, -тна,-тно 1. умешан. — Млого ми е
уметан, знае да праи и да попраља; 2.
лет. — Од овој може нешто уметно да се
напраи.
уметник м пеј. неуредан човек. — Напраил
се на уметника. — Иде ко уметник.

умиљкување с умиљкивање, умиљавање.
— Куд њег не помага ни слоза ни
умиљкување.
умиљкује се несвр. умиљава се. — Умиљ
кује се како мачка за џигерку.

приликом писања). — Писал с мастило,
па све умрчкал писанку.

умршка се свр. испрља се око уста и по
лицу (неким воћем). — Умршкал се као
прасе. — Умршкал се едéjћи дудице.
умудри се свр. ућути се. — Што си се
умудрил, кажи нешто, да ти видимо
зуби.

умуљи свр. увуче. — Жељка час измуљи
главу, а час ју умуљи.

умуси се свр. умисли се, онерасположи се,

умира несвр. умире. — Умира от стра.

замисли се. — Што си се умусил?
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унакрс-Н-уме две унакрс да напраи (каже
се при глупој особи).

Дóцка и оће га бије.

упознâва (се) несвр. упознаје (се). —
Упознâва околину; — Дош5л у село, па
се са сви упознâва.

унатраг прил. уназад. — Ај да брбимо
унатраг.

унатрашки прил. уназад, леђима окрену
пно у правцу кретања. — Н-умем д-идем
унатрашки.

упраља несвр. управља. — Ти седи, ја ћу
упраљам.

упре свр. 1. снажно притисне. — Упрл
врата, да му буде сигурно: 2. у пери,
управи. — Сви упрли прс у мен, а ја несŠм
крив, 3. скоро има, скоро напуни (о
годинама). — Упрла у стотку и још ce

унесе се свр. занесе се, падне у занос. —
Кот се унесе у посал, не сети се за леб.

у ниедно време прил. у невреме, нео
чекивано. — Стигоше у ниедно време.

слуша.

упученце с дем, и хип. од унук - унука. —
Бабино златно унученце, падлo па се

упрегне се свр. фиг. ради се тежак посао.
— Кот се човек упрегне, мора д-иде до
крај.

убило.
уоколо прил.
свуда
около. — Погледај
р
у
Дај

упреза несвр. упреже. — Пушти га, нек се
уоколо, да видиш има ли куга.
учи да упреза волови.

уп6шка се свр. испусти гасове, усмрди се.

упрокуди

— Куј се тој упошка?

сć

свр. не iiоначна се како

преба, лоцне се по наиia, flocitiate
— Упрокудил се, па ич не ваља.

упален, -а, -о упаљен. — У њину кућу целу

1o111.

нóћ упалена ламба.

упролет прил, у пролеће, на пролеће. —
упали свр. 1. запали. — Упāли свећу. —
Упали шушљак да изгори; 2. — Упāли
прпало (пусти у рад). — Упалило му,
добил на лоз (пође за руком, има сре
ће).

Упролет ће ни син дојде из војску.

упрти свp. citiaви (некоме) нешто тешко
на раме или леђа. — Упрти ме, не мок се
сам упртим.

упали се свр. запали се. — Не може тој само
да се упали.

упрти се свp. стави себи нешто тешко

упáнти свр. запамти, упамти. — Ће ме

упрчи свр. подигне, усправи. — Упрчил
мустаћи, па се јежи.

упáнти бн, неће прČјде токој локо.

на раме или леђа. — Едва се упрти.

упепељиви (се) свр. упрља (се) пепелом.

уработи (се) свр. уради (се), заврши (ce)

— Моја баба е стално уз огњиште, а
никад не упепељиви дреје; — Куде се
тöлко упепељиви?

неки посао. — Донос млого уработимо,
ће видимо јутре коко ће буде, — Нема
мањување, док се неуработи.

упива несвр. упија. — Сува земља упива

урадел, -а, -о р. пр. од уради. — Малко смо
урадели, а убили смо се радеећи.

кишу.

упитбвни се свр. упитоми се, постане

урамен, -а, -о урамљен. — Све слике ура

миран. — Упитовнил се, сог је миран.

MeНе.

упицани се свр. дотера се, улепша се. —
Упицанил се, као да ће иде на изложбу.

амување с у/
ypt.M.fbl{{{{1}{be.

урапи свр. утови. — Урани две свиње за
упирчи се свр. унесе се некоме у лице и
жестiоко без основа почне да га грди. —
Сви смо криви, а он се упирчил само у

продаву, а едну за себ.

урасал, -сла, -сло р. пр. од урасте, ура
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стао. — Урасал у косу ко поп.
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урóдица ж бот, врста житног корова. —

урасте свр. 1, густо обрасте (о трави). —
Момурза урасла у траву, не мож! се

окопа; 2. почне да расте према

Наша пченица нема урбдицу.

урбдичав,-а,-о онај који има уродицу.
урóк м поглед или чин који, по веровању,

унутрашњости нечега. — Урасал му
нóкат у месо, 3. фиг. запусти се,
постане неуредан. — Урасал у браду као

може да навуче зло, несрећу, про
клетство, мађију. — Тој му е од урок, не
o(д) друго.

п() ii.

урбKљив, -а, -о -Чувај дете од њу, има
урвина ж 1. стрма страна обрасла
трњем нипражјем. — Не иди низ онуј
уpвину, виш коква е; 2. неравнина на
путу, веће удубљење, рупчага. — Идомо
по онćјуpвине, кола се све расклимаше.
урвинка ж дем. од урвина.
уреди свр. дотера у ред, среди. — Едбн дон
ћу останем дом, да га уредим.

урекне се свр. реши. — Урекну се да дојдем

урóкљиве очи.

урóси (се) свр. накваси (се) ходајући по
pocној трави. — Куде уроси ногавице?
— Уроси се идејђи по детелину.
урóчи свр. направи урок, чини. — Урочила
ми дете, па сак стално ровć и не му
добро.
урубија ж врста златног турског новца
који служи као накит.

куд вас, ал' ме ометоше.
уриши свр. ускочи (у нешто). — Урипи у

урубика ж дем, и хип. од урубија. — Баба
ми дала едну урубику. И доносју чувам.

кóла да се вози.

yриппе свр. в. урипи. — Воли да урипне у
туђа кола и да се малко повози.

урубиче с мн. урубичићи дем, и хип. од
урубија. — Од залву доби урубиче.

ус5не свр. усахне, увене, осуши. — Цвеће ће

урица се несвр. пристаје, обећава. — Само
се урица, а ништа не можда напраи.

ус3не ако га не посипујеш.

усампас прил. распуштено, неконтро
лисано. — Пуштил стоку усампас.

урка свр. упљује. — Урка ме сркољак.
уpла несвр. фиг. и пеј, виче, дере се, завија
јаким гласом. — На куга ли сŠг урла? —
Цел дан уpла по кућу. — Урла како

усвет прил. бестрага, у недођију. — Иди
усвет и немој се врташ.

усвитка свр. засјаји, засветли. — Усвиткал

медвед.

сас очи, ће се разболи.

уpла ж вика, дрека. — Дигоше урлу на њег

усекне (се) свр. издува (се) секрет из

и он побеже от кућу.

носа. — Усекни нос, да ти не виси сомур,
— Н-уме ни да се усекне, а ће ме учи.

уpла, уpла узв. — Сви на њег"уpла, урла”, а
ИЧ Не Кабат.

урпише (се) свр. упропасти (ce),
уништи (се), сатре (се). — Има га
уpнишем, ће запанти он мен, — Никој га
не уpнисал, сам се уpнисал.

усере свр. фиг. обрука се. — Изр.: Усрал
ствар ко ћуран мотку.
усили свр. убрза. — Усилил колце, па га
пуштил нис пут.

усили се свр. 1. затрчи се. — Усилил се, па
урбви свр. покрије земљом. — Уровимо

не мож) се заустаи, 2. осили се, постане
дрзак. — Усилил се, никyга не слуша.

прази лук.

уровује несвр. покрива земљом. — Још

усипе свр. полије некога по оделу. — У

уровују прази лук.

служење усипаше старојку.
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усише се свр. покапље се пријелу. — Усипа

Успраља се на ноге (каже се за дете
које покушава да прохода).

се с ложичку.

усипује се несвр. прља се капима пријелу.
— Пази коко едеш, немој се усипујеш.

успраљање с усправљање.
усторчок, -чка, -чко старији него што је

ускачи се свр. попне се. — Ускачи се уз

обично. — Марко ми е нешто усторчок за
вашу Роску, ал' је по душу млого доб5p.

дрво као мачка.

усковитли свр. в. сковитли. — Усковитли

уста ж изр.: Добије преко уста (буде
истучен). — Затвори уста (ућути,
занеми). — Криви уста (воли да слаже).

га нешто у мешину и протера напоље.
ускратак, -тка, -тко прилично кратак,
нешто краћи. — Чашире су ми нешто
ускратке.

услaди се свр. — Услaдило му се биéње

— Нема уста (ћути, ништа не говори). —
Отвори уста (расприча се). — С пуна
уста (поносито, с поносом).

устави свр. задржи кретање, заустави. —

(лоше прошао).
Устави кôла. — Устави воденицу.

услáс прил. са сланићу (нешто појести).

устарчак, -чка, -чко в. усторчок.

— Што му дадо поеде услác.

устарчак, -чка, -чко в. устарчок.
усмрди се свр. – Усмрдел се као твор.

у стварима прил. у ствари. — У стварима,
усница ж усна. — Госпа, маже уснице.
усничка ж дем, и хип. од усна. — Дете се
уапало за усничку, па га боли.

тö е било овакој, а не онакој.

устои се свр. одстоји до гњиљења. — Кот
се мушмула устоћ, ток ће буде добра за
едење.

успáл, -а, -о р. пр. од усти. — Мати успала
дете, па почела да плете.

успарина ж запара, оморина. — Успарина,

устоји се свр. в. устои се.
устрепка свр. устрепће. — Катчу, бн само

cáл се знбим и едва дијам.

устрепка.

успарчина ж аугм. и пеј. од устарина.

устресе се свр. уздрхти, стресе се. — Ус

успи (се) свр. успава (се). — Не могу да
успим дете; — Причај на дете док се не

устриса се несвр. секира се, мисли на

тресо се код видо тој чудо.

успи.

здравље деце, помаже деци. — Несâм се
тöлко устрисала за децу колко се ус
трисам за њег.

усправен, -а, -о усправљен. — Нека чо
брњак стои усправен уза šид.

устрисање с секирација, брига, минилење

успрасн, -а,-о в. усправен.
успрајеш, -а, -о в. усправен.

о деци. — Од устрисање ће се поболи.

устукне свр. фиг. попусти (о међусобним

успраи (се) свр. усправи (се). — Успра“
колци уза sад; – Н-уме да се успраи код
иде, све иде погpбавен.

успраји (се) свр. в. успраи (ce).
успраља несвр. усправља. — Деда Лила

односима). — Нећу да устукнем! Да зна
да сам од реч!

усука свр. упреде. — Усукал мустаћи.
усука се свр. 1, увене од суше (о куку
рузу). — Усукала се момyрза, 2. фиг.
ослаби, омршави. — Усукал се као да

успраља колци на гиже.

ништа не еде.

успраља се несвр. — Успраља се (излази из
беде, опоравља се после болести). —

усуче свр. развије (о кори за питу, гиба
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утрупочки прил. в. утрупоц. – Тој ћу

гибаничку.

утрупочки да прерипим.

утовнин прил. по мраку. — Утовнин

ућути свр. — Никој не може да га ућути

дојдоше, утовнин си отидоше.

(смири).

утŠњи свр. учини нешто танким, утањи.

уф узвик бола. — Уф, нешто ме заболе у

— УтSњи ми држаље на лопату, млого е

примку.

дебело.

уфитиљи свр. фиг, физички ослаби. —
утбика свр. утаба, угази. — Док су прскали

Нешто ми е млого уфитиљил.

лојзе, све су га утопкали.

уфуга се свр. фиг. уплаши се. — Уфугал се
ута-таaа узв. за застрашивање, исмеја

што не бил кот судију.

63{1}{}{2 if З(fift fКf{{3(1}{}{2.

утекне свр. побегне. — Иди порано, дати не
утекне воз.
утија се свр. упинина се, умири се, смири
се. — Утијало се време.

ух узвик растерећења, олакшања. — Ух, да
се малко одморим, па ћу после да
работим.

уха узв. још како (изговара се у-ха). — Још
кóлко има до село? Уха, има још д
идеш.

утипка се свр. в. утипљави се. — Куде
најде толкетипине, па се утипка?

уцЗкли се свр. почне да гледа нетремице.

утипљави се свр. закачи се труње за

— Уцоклил се у мене, ће ме урбчи.

одећу. — Чашире ми се млого утипља
виле, коко ли ћу и (x) очеткам.

уцвака се свр. умаже се, испрља се. — Куде

утоварување сутоваривање. — Сваки дЗн

уцврчи се свр. 1. испече се, допржи се. —

утоварување и истоварување песак из
Нишаву. Не могу више да издржим.

утопи (се) свр. накваси (се), намокри (се).

Нек се тепцика уцврчи, па ће ју вадимо
из релну, 2. чује се цвркут птица. —
Уцврчала се шиба од) тичићи.

— Утопи ноге у вирчок. — Куде најде воду

уцело прил. у целини. — Купи уцело, не из

се толко уцвака?

да се толко утопиш?

делови.

утрапи свр, да нешто другоме који то не

уцицељи се свр. постане много кисело. —

жели. — Утрапи ми оној што ми не треба.

утресе се свр. 1. дође непозван. — Тике се

Поприке се уцицељиле.

уцрвља се свр. фиг. буде досадно (о

утресе у кућу, а никој га не звал, 2. буде
безобразан. — Кот се утресе у кућу, неће

самоћи). — Уцрвља се сама дом.
учевњак м учењак, образована особа.

Да излегне.

утрина ж необрађено, запуштено зем
љиште општег власништва обрасло
ситном правом, пашњак. — Отерамо
волови у утрину и пуштимо и(x) да пасу.

учијоница ж учионица. — Наша учијбница
е увек била чиста и олаисана.

учини свр. 1. уради. — Какво сам ти учинил,
па ме биеш?; 2. обоји, офарба. —

утрињак м место са пуно утрина.

Учинили смо перашке; 3. нанесе зло,

утриса се несвр. долази непозван. — Ако

интету. — Какво си тој учинил брату?
Тужил сам га.

несâм позват, нећу се утрисам.

утрупоц прил.

из места (прескочити). —

Надвољују се кој ће више утрупац да
pипне.

учини се свр. причини се. —Учини ми се да
оној пројде мој башта.

учињен, -а, -о обојен, офарбан. — Овеј
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блато, а бн се ушљипал до гушу.

учињене перашке су ти млого убаве, а
онéј несу.

ушљипан, -а, -о који је упрскан нечим

учичка (се) свр. напуни (се) чичком. —

житким. — Едва очетка ушљипане брич

Учичкаше ме с чичок, — Све се учичка
идејђи крос чичок.

панталоне.

ушљиска свр. испрска нечим житким. —
Пројдеавуто преко едбн вирчак и све ме
ушљиска.

учмава се свр. пеј. успава се, постане
нерадан. — Учмавал се, ништа не
работи.

уџибрóше се свр. заудара на инбру. — Од
работу окол казан му се дрéје уџибро
сале.

уџувапи (се) свр. смири (се), умири (се)
опамети (се). — Ако ти нећеш да си дете
уџувапиш, ја ћу га уџувапим, Ће се
уџувапи, код почнем да га бием.

ушљискап,-а,-ов, ушљипан.
ушмрца несвр. 1, ушмрче. — Преладил се
па ушмрца, 2. фиг. плаче, цмиздри
цимpчући да би изазвао већи ефекат. —

Ајде, не ушмрцуј кад ти не ништа.
ушпара свр. уштеди. — Несмо млого уш
парали.

ушпаран, -а, -о који је уштеђен. —
уџуџи се свр. уздигни се, направи се
важан, укрути се. — Уџуџил се, седал
кут кума. – Kö е као бн, уџуџил се као
празилук.
ушат, -а, -о са великим ушима. — Има две
кóзе ушате и едну чуљу.

Ушпаране паре неће трошимо.
уштáвен, -а, - О који је изгужван. —
Испеглај ми овујуштавну кошуљу.

уштави (се) свр. фиг. изгужва (се). — Куј
ми уштави кошуљу? —Уштавише ми се
гаће от седење.

уши с мн. уши. — Изр.: Köјте бие по уши да
причаш свашта. — Уши ми се не виде од
работу (веома сам заузет радом). —

уштиван, -вна, -вно учтив. — Код отидеш

Извукал уши (ослабно). — Горе ми уши
(неко ме оговара).

уштипан,-а,-о који је уштинут. — Отекал

негде, буди уштиван.
ми уштипан прс на ногу, па не мог да
излегнем искућу.

ушива несвр. шије оно што је рашивено.
уштипе свр. уштине, уштите. — Уштипал

— Ушива гаће на дупе.

ме па ми направил модрицу.

уширин прил, у ширину. — Има га више
уштрапа свр. угази у нешто. — Уштрапа у
уширин него удужин.
неку воду и едва се извуко из њу.

ушићари свр. добије, заради нешто на

уштркља се свр. разобада се (о

лак начин. — Увек гледа да нешто

говечету). — Волови се уштркљали, не
мóж и{x} повaтамо.

ушићари.

ушице ж мн. 1. метални део алатке где је
углављено држаље (о секири, мотици
и сл.); 2. рупица на игли кроз коју се
удева конац. — Овај игла као да нема
ушице.

ушрóен,-а,-о који је уштроен.
уштрби свр. уштроји. — За чување
уштрои едно вепрé.

ушући се свр. 1. обуче одећу од лако
носивог,

ушкопен,-а,-ов. уштроен.

iiia: нко 2,

угодног

*f

CЈ7.

материјала, обуче се лагодно. —

ушкопи свр. в. уштрон. — Гледал сам коко
е марвењак зачасушкопил наше прасе.

ушљипа (се) свр, упрска (се) газећи по
блату. — Ушљипа ме автобуз. – Нигде
— 3.52 -

Ушућил се у лагарију, ће оšебне. —
Сабајле се ушућил у кошуљке, па дошал
куд мене; 2. дође. — Ушућил се на свадбу
бес поклон.
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фазан м зоол. фазан обични Phasianus
colchicus L. — На Виник сам видел фаза
на и фазанку.

фазаперија ж вештачко одгајалиште
фазана. — Има лојзе кут фазанерију
(фазанерија се налази на Винику).
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фијакер м в. вијакер.
фијакерџија м в. вијакерџија.
фијока ж в. вијока.
фике, фике узв. — Фике, фике - исеко
грање на орâ. — Фике, фике - с лопату
изврљи воду из вирчSк.

фазанка ж зоол. женка фазана.

фикне свр. 1. одсече. — Фикни овуј грању,
фазашче с зоол. младунче фазана. — Кат

смита ми; 2. удари. — Кад га фикнем, ће
ме запанти; 3. баци. — Зоч3c га фикну на

сам прскал лојзе у Виник, видел сам
фазанку и фазанчићи.

земљу; 4. опсује. — Фикнем му га мајке.

фала в. вала.
фали несвр. в. вали.
фали се несвр. в. вали се.
фалинка ж в. валинка.
фáличан, -чна, -чно в. валичан.

фикса ж в. викса.

фамилија ж в. вамилија.

филџан м в. вилџан.

фамилијаз м в. вамилијаз.
фамилијаран, -рна, -рно в. вамилија

филџанче с в. вилџанче.
фин, -a, -o 1. углађен, отмен. — Фини неки

фикса несвр. в. викса.
филер м најситнији аустроугарски но
вац. — Немам ни филер (од новца нема
ништа).

ран.

људи; 2. фиг. препреден, лукав. — Што е
Čн нéки фин човек, оће да ми узне све. —

фантазира несвр. в. вантазира.
фарба несвр. фиг. обмањује, вара. — Кажи

Изр.: Што си фин.

финансија ж в. винансија.
финансира несвр. в. винансира.
финансиски, -а, -о в. винансиски.
фино прил, 1. лепо, добро. — Куд вас је све
фино. — Иде све фино, нигде не запира; 2.

истину, немој ме фарбаш.

фäрбица ж в. варбица.
фарбичка ж в. варбичка.
фćбрувар м в. вебрувар.

федер м в. ведер.

фиг. лукаво, подмукло. — Прејди га
фино, да не осети.

фćдерчок м в. ведерчек.
федерче с в. ведерче.

фишек м в. вишек,

фćрма несвр. в. верма.

фишече с в. вишече.

фермене с в. вермене.

флаша ж в. влаша.

фćc прил. 1. попуњено до врха. — Напуни

флéка ж само у изразу: Вади флеке
(спасава кога из неугодне ситуације)

га фес. — Ел фес? Есте, фес, 2. довољно,
доста, много, баш добро. — Изби га
фéc. — Заслужил да га избисм фес.

фигура ж в. вигура.

флизура ж фризура. — Уме да си дотера
флизуру.

флинта ж в. влинта.
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флит м фиг. смрт. — Ја сам флит за
њег.

флит пумпа ж пумпа за запрашивање од
бува, ваши и сл. — Кат смо били малечки,

фуњара м пеј. безобразник, неваљалац. —
Испал фуњара, не човек.
фуpгон м в. коњски вагон.

војници ни од бује с флит пумпу

фурупа ж в. вуруна.

запрашише

фурунче с в. вурунче.

(период

од

1946-1948.

год.).

футери м мн. (јд. футер) оквир врата
фљус узв. пљус. — Фљус, удари га по

(прозора). — Мора да променим футери
на врата.

образ.
фóсна ж дебела даска која се ставља на
скелу. — Едва подигомо фосне на ске
Лу.

футерче с дем. од футер, оквирић.

фуфа ж пеј. неморална женска особа. —
Не можда најде девојку, него се вуче с
неке фуфе.

фрај прил. в. врај.
фрајла ж в. врајла.
франковка ж бот, врста винове лозе. —
Јутре ће прскамо франковку. — Вино од
франковку има неки посебит шмéк.

фуфица ж дем, и хип. од фуфа.

фу-фу, фу-фу, фу-фу узвик за подра

фреза ж пољопривредна машина која

жавање звука локомотиве која се
креће.

служи за површинску обраду земљи
инта. — Ћу купим фрезу, нећу се више
мучим.

фушари несвр. ради офрље, неквали
тетно, фунери.

фреза несвр. обрађује земљиште фре

фушарски, -а, -о офрље урађен, не

зом. — Башта фреза лојзе, а мати ко
квалитетан. — Изр.: Фушарска рабо
Гta.
Та..

фртаљ м в. вртаљ.
фузбал м в. вузбал.

фушерај м нешто што је неквали

фузбалер м в. вузбалер.

тетно, што је офрље урађено. —
Намештај, све фушерај. Ништа не јако,

фукса ж в. вукса.

све слабо.

кла или изражава звук удара тврдог
предмета у стакло или метални
предмет. — Сипа чај у чашу. Само се чу
цáк и она се раздвоји. — Само што се
ставни, нешто учини цЗк у пенџер.

ц5 узвик за негативан одговор. — Имаш
ли паре да ми зајмиш? Ц5.
цовтење с цветање.
цовТи несвр. цвета. — Кад дојде пролет,
све почне да цовТИ.

цéк оном, откуцај (о сату). — Сат чука:
цок, цок, цак...

цок узв. којим се означава прскање ста

цбкли несвр. гледа нетремице, буљи (у
кога), гледа отворених очију. — ЦЗкли
у мен као да сајм) му убил башту и
матер.
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цвеће с поред обичног: -Уватило се цвеће
на Винб.

oбрише стакло на ламбу, оно се само
ц5кли.

цвећице с дем, и хип. од цвеће. — Јутре
цбкне свр. пукне, прсне (о стаклу). —
Пази да не цбкне пенџер, док) га
затвараш.

Цветна недеља, ће идемо у цвеће да
бćремо цвећице (нар. Песма).
цвећка ж пеј. лош човек. — И ти си ми нека
цвећка.

цбKће несвр. 1. секира се, не осећа се
добро. — Цćлу недељу цокће, нема писмо
от сина. — Не зна куде ју је дете, па сал

цвика несвр. боји се. — Цвика, не сме да
улегне у туђо лојзе.

цбкће; 2. сикће од беса. — Код га

наљутиш, он само ц5кће. — Цбкће па ће
пукне.
ц5-ц3-ц3-ц6-ц3-ц3 узвик запрепашћења. —
Ц5-ц3-ц3-ц3-ц3-ц3! Црни сине какво тој
нáпраи, коквć?

цвикање с страх, страховање.
ЦВрли несвр. пече на јакој ватри, више
гори него што се пече. — Тури месо на
жар да се пече, овакој га само цврлиш.

цбцка несвр. ради нешто ситно, пипаво.
—Узела везиво, па целдбн цЗцка у њег.

цврлика ж бот, кукута Сonium maculatum
L. — От цврлику смо праили цевке и
штрцаљке.

цáк узв. в. цок.

цврљен, -а, -о печен на јакој ватри, више
изгорео него што је печен. — Овој месо
не печено, него цврљено.

цáкум-пакум прил. у потпуности, са
свим у реду. — Тој мбра да буде цакум

цврс,-та,-тодеч. чврст. —Држ) се цврсто,

пáкум.

да не паднеш.

цáпне свр. уједе. — Цапну га куче за ногу,
цврца несвр. пије (о алкохолу). — Не иде

едва га одбрани.

на добро, почел да цврца.
цар м изр.: Идем куде цар иде пешке.

цврцка несвр. пије (помало), пијуцка (o
царсто с царство.

алкохолу). — Има обичај да цврцка.

царче с 1, царево дете, царевић; 2. фиг.
презаштићено дете. — У њину кућу се
родило царче, пазе га као капку воду на

цврцкање с пијуцкање (о алкохолу). —
Сваки дан цврцкање, и отру се.

цврцне свр. пивне (о алкохолу). — Беше

длан. — Иде царче.
јако вино. Цврцну еданпут, цврцну
други пут, и опи се.

цвалика ж цеваница. — Ударил га по цва
лике.

цвекло с бот. цвекла. — У село се цвекло
ретко садило.

цврчање с фиг. плакање. — Умири дете,
њигóво ми цврчање проби уши.

цврчи несвр. фиг. плаче. — Не дирај га, да
не цврчи.

цвет м поред обичног значења оне беле
гљивице на вину. — Уватил се цвет у
вино, треба га претâкамо.

цев м мн. цéови цев. — Купил цеови, ће
увóди воду у кућу.

цветŠк м дем, и хип. од цвет, цветић. –
Тури неки цветбк у косу, да буднеш
пóубава.

цевка ж кратко шупље дрвце од зове на
које се намотава пређа. — Мота цевке
на чекрк.

цвета ж крава или овца са пегом на челу и

цевчење с фиг. и пеј. пијење алкохолних

Žлави.

пића у великим количинама.
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цевчи несвр. пеј. Пије алкохолна пића у

цербк м дем, и хип. од цер. — Изникал

великим количинама. — Цевчи и Вино и

ракију.

цербк у њиву, ћу га пуштим да расте.

цеpáк м место где има много церова,

Цегер м зембиљ. — На вашар смо купили

церова шума.

два цегера.

церека се несвр. пеј. учестало се смеје. —
цедило с материја или справа кроз коју
се нешто цеди. — Извади сирење ис
цедило и исече га у велије. — Узе цедило
да процеди маз.

Само се церека.

цери се несвр. пеј. бесциљно, без разлога,
будаласто се смеје. — Цери се ко варена
глава.

цедуља ж листић папира на коме се не
што бележи. — Далму цедуљу да нешто

цеpóвача ж бот, врста диње чији пло
дови пуцају при сазревању. — Мој деда е
куповал само диње цероваче.

напише.

цедуљка ж дем. од цедуља. — Види коквć
пише на овуј цедуљку.

цивли несвр. плаче. —Тике поче да цивли.
— Зашто ли цивли код га никој не пипа?

цел, -а, -о цео. — Изел цел леб. — Преспал
цивли-Дивли несвр. плаче. — Још) се не
чује цивли-дивли. — Не пипај га, ће

цел дЗн.

целолéбошња м особа која много једе,
ждероња. — Целолебоња, не диза се од
ручак док не поедé цел леб.

пóчне да цивли-дивли.

цивне свр. 1. писне, проговори. — Кад му
башта подбкне, не сме ни да цивне; 2. не

целцат, -а, -о најчешће као допуна за
појачавање значења придева цел: Целу
целцату годину сам болувал.

пропушта (о бурету). — Затегал буре,
вода ни да цивне.

цивун м излазни део буке кроз који тече
цени несвр. — Пошто цениш тој прасе?

вода и својом снагом удара на воде-нични витао покрећући га. — Изр.: Тече
као на цивун.

цéњет, -а, -о поштован, цењен. — Мој син
цéњет и у село и у град.
цепéње с цепање.
цепи несвр. 1. цепа, дере (о обући, одећи).
— Цепи дрéје као да су од артију; 2. сече. —
Цепим дрва за кубе; 3. фиг. халапљиво
једе. — Цепи мćco како вук.
цепљанка ж 1. цепаница. — На дрвник
остала само една цепљанка, женска дрва
има колко оћеш, 2. пеј. бандоглава
особа. — С онуј цепљанку не мош токој
лöко да излегнеш на крај.
цéпне свр. 1. мало нацепа. — Да цепнем
неко дрвце за кубе; 2. фиг. прецени, да
превисоку цену. — Цепнул голćму цену,
никој тој неће да му купи.

цигански јексер м велики ексер четвр
пастог облика (служи за везивање
греда). — За венчанице ће ни требају
цигански јексери.
циганско бреме с мали нарамак (коли
чина сена, сламе, дрва и сл.) који се на
леђима може понети. — Несам зналда и
циганско бреме мож да буде тешко.
циганско лето с временски период од 12
дана после Митровдана. — Дошло
циганско лето. Циганчићи иду боси.
Радују се, ће дојде Ђурђевдон.
циганче с -Дошло му циганче на очи (ка
же се детету коме се приспавало).

цéрм бот, врста храста Оuercus cerris L. —

Циганчићи м зб. ом. од Циганче. — Сеје

У наше браниште све сам цер, нигде
бука.

була брашно, Циганчићи плачу за белу
погачу.
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брашна и шећера налик на пихтије. —
Моја сестра за Светог Ђорђу увек прави
црвенци.

цигараж цигарета. — Гледал сам коко деда
умотује дуван у артију и прави цигару.
ЦИГЉaB, -а, -о мршав, кржљав. – Деца му

црвенчица ж руменило, црвенило. — До

нешто цигљава.

бил црвенчицу (поруменео у лицу).

циле-миле прилог којим се означава
умиљавање. — Куд мен нема циле-Миле,
него работа.

црвењикав, -а, -о црвенкаст. — Нешто ми

цимéшт м цемент. — Купи цимент за

црви јајца несвр. фиг. болује. — Не слушал

дете црвењикаво, можда има ватру.
доктура па сЗг црви јајца.

темељ.

цимента ж „л () }{*{{2 од алуминијума lf./llf
лима, плехани суд за воду. — Узни ци
менту и напуни пумпу с чорбу (бор
довску).

циментира несвр. превлачи цементом
нешто. — Решилда у недељу циментира
пóдрум.
цинка несвр. цмиздри, плаче без суза (о
детету). — Иди види зошто Марко

цревар м пеј. назив за човека из града. —
Дошли цревари, не мок се наеду.

цреварка ж пеј. назив за жену из града.
црево с натега. — Узни црево и наточи
вино у букару.
цреп м 1. суд. — Сипи на кокошке у цреп да
пију воду; 2. саксија. — Посадила цвеће у
црéпови. — За овој цвеће овој цреп ти е
мали.

цинка.

црепана ж циглана.
цинца ж слина. — Виси му цинца износ.

црепуљан м велики хлеб печен у цре
ципила ж ципела. — Обул нове ципиле.
ципилка ж дем, и хит. од цитила. — Куде
укаља ципилку?

пуљи. — Њи двоица смазаше црепуљан
на ручак.

црепуљар м занатлија који прави цре
пуље.

циркуз м -У њину кућу сваки дЗн циркуз.
цицак м -Цикну Стана као љута змија,
цицак циче по гору се вије (нар. пес

црешња жбот, трешња Prunusavium L.
црешњак м место засађено трешњама,

„ма).

трешњар.

цицељ м не зна се значење речи. Упо
требљава се у поређењу. — Кисело као
цицељ.

цицне свр. удари. — Кад га цицнем, свитке
ће му полете.

црешњар м 1. бoт. врста пасуља. —
Запатимо пасуљ црешњар. — Млого се
рађа пасуљ црешњар, 2. онај који воли
да једе трешње. — Милан, голем
црешњар, млого воли да еде црешње; 3.
в. црешњак.

цмиздри несвр. плаче. — Пушти га, нека
цмиздри, сам ће се умири.

црешњарка ж она која воли да једе
трешње. — Црешњарка, на црешње би
живела.

црвена земља ж земља црвене боје.
црвенéје несвр. добија црвену боју,

црешњов, -а, -о који је од трешње. —
Црешњов топ.

црвени. — Почел да црвенéје у образи.
црвени несвр. стиди се. — Нећу да црвеним
ни за куга.

црешњовина ж трешњево дрво. —

црвенци м мн. посластица од оштрог

црквен барјак м барјак који се носи на

Црешњовина, дрво за чутуре.
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дан литија заједно са другим верским
обележјима. — Црквен барјак носи
најбољ момбк.

И на њег дош5л црни петЗк.

црница ж1. бoт. врста трешње. — Едомо
црнице па се умршкамо као праци; 2.
бот, врста шљиве. — Деда у сливак
насадил: и белице, и црнице, и тргоњке,
и пожегаче и друге сливе.

црквено с одећа која се облачи кад се иде
у цркву (празнична).

црквено и мртвено с једино одело. – Тој
ми е и црквено и мртвено.

црквиште с 1. место око цркве; 2. место
где је била црква.

црнка ж изр.: Не да да ју се каже: "Црнке,
црно ти дупе“.
црнкас, -ста, -сто који је помало црн.

цркне свр. 1. пеј. умре. — Да знаш, кат

црно с непром, црнина. — Изр.: Носи црно.

цркнеш, на грбб ти нећу излегнем; 2.
фиг. пукне, разбије (о стаклу). — Цркну
шишć на ламбу, 3. изненада потроши
(о новцу). — Цркну стодинарка у
оправку к6ла; 4. Да бћу да цркнем, да ви
лáкне. — Црко за воду. — Црко за леб. —
Црко од работу. — Цркне од бес.

— Обукал црно. — Завил се у црно. —
Скинулцрно.

црпомањас, -та, -то црномањаст. — Цр
номањас, па млого убав.

црњак м црно вино. — Уз свињско печење
иде црњак.

цркни-пукни дечја игра. На горњи део

цртанка ж свеска за цртање са дебелим

савијених прстију руке (који је у
облику слова О) стави се млад лист.
Пре него што ће се другом руком
ударити у лист, изговара се: "Цркни
пукни" и изражава се жеља. Ако лист
пукне, жеља се остварује, а ако не,
жеља се не остварује. На пример: —
Цркни-пукни, Jóво, за Тодору!

празним листовима. — Кат сам ја иш5л
у школу, ми смо цртали у цртанку, а сЗг
ђаци цртају у блок.

цртање с наставни предмет у старој
школи. — У оној време, ми смо имали и
певање, и цртање и рачун и други
предмети.

црца несвр. цркава, јако се секира. — Нека
црн, -а, -о изр.: Нека узне и црну Циганку.

га, нек црца од муку, кад ником не мисли
добро. — Црца, па ће пукне.

— Црн па калаисан (много црн). — Црн
образ. — Црно и п5клено.

црна џигерка ж црна џигерица. — От сво
мезе највише волим да едем црну
џигерку.

црни глог м бот, врста глога. — У

црцољак м 1. сићушна ствар. — Не купил
кола, него црцољак; 2. фиг. сићушан
човек. — Гле колицки е, ко црцољак.
црцољче с дем, и хип. од црцољак, оби
чно се каже малом детету.

Засадиште има црни глог.
цyг м гутљај. — Има голем цуг.

црни дрен м в. дрен.
црније се несвр. црни се. — Нешто се

цуга несвр. пије, пијуцка (о алкохолу). —
Цугали цуга. — Наватил се па само цуга.

црније у Чукер.

цyгање фиг. с пијење, пијуцкање (о алко
црнина ж 1. бoт. врста грожђа (про
холу).

купац). — У Равниште имамо само цр
нину, а у Виник Пловдину; 2. црна одећа
(као знак жалости). — Жалеје, носи
црнину.

цyгне свр. попије мало, пијуцне. — Цугни,
ништа ти неће буде, само ће уши да ти
поцрвенеју.

црпи петŠк м преносно: несрећни дан. —

цукне (се) свр. пољуби (се). — Ајде, цукни
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цурка несвр. помало тече, кап по кап. —

што чекате.

Вода из чешму само цурка. — Цурка вино
на бурму.

цупе (се) свр. пољуби (се). — Цунуло прасе
могаре (инала са
Цунуше се у образ.

„M (I./1(2.41

децом); —

цурне свр. пусти кап, капне. — Из овој
буре вино цурка помалко, а из овој ни да
цурне.

цурик узв. најпраг, нaраз када се жели да
се коњи повуку натраг, уназад.

цуца несвр. малтретира, завитлава. —

цуриKпе свр. врати коња уназад. —

Докле ће да ме цуца, мисли да сам
будала? Обpтам нов лис. — Само ме
цуца.

Цурикни малко коња.

цурицин, -а, -о које припада цури,
цуричин. —То е цурицин елек.

цуцка ж цуцла. — Кот сам бил мали, несом
знал за цуцку.

чбк прил. чак. — Отиш5л на работу чак у
Рујничко.

чöчне, па изеде ћутек.
чá м чича. — Ча Петре, ока те мој деда.

Ч5кћалица ж в. чочкалица.
чáВКа ж фиг, женски полни орган.

чбс прил. час, брзо. — Ч5с поцрвени, час
чавкетина ж аугм. и пеј, од чавка. — Ра
пожути.
згракала се една чавкетина, идиотеpalj)
чóc-по-чáс прил. у више наврата, више
пута, једно за другим. — Ч5c-по-час, па
иsвири на пенџер.

ЈУ.

чаврати се несвр. измотава се, кревељи
се. — Не чаврати се, буди озбиљан.

чбском прил. зачас, часком. — Ч5ском ми
донеси воду, па се играј.

чавура ж чаура. — Као мали наодили смо
чавуре у лојза.

ч6чка несвр. 1. задиркује. — Не чšчкај децу

кат су се заиграла; 2. чепрка, ради
нешто. — Цел дон нешто чЗчка у
градину. — Ч5чка нешто око мотор, 3.
чачка, задиркује. — Не чšчкај мечку.
чöчка се несвр. задиркује се. — Ч5чка се з
децу, па му крив ђавол код га избију.

чавурка ж дем. од чавура, чаурица. —
Пóсле рат смо по путиње и по лојзá
наодили белисвет чавуре и чавурке.
чавчи несвр. посматра, гледа у небо. —
Свако јутро гледамо коко деда Рака
чавчи у небо и после казује коквć ће
време да будне.

чЗчкалица ж чачкалица. — Шће ми
чачкалица, могу ја и без њу да исчЗчкам
зуб.

чáвчи, -а,-о чавкин. — Чавчо гњездо.

чајбкм дем, и хип. од чај. — Кад смо били

ч6чкање с задиркивање. — Досадише ми с
тöј њино чочкање, мора да и (x) бием.

мали, баба ни правила чајак од белу
раду.

чóчне свр, дирне, пецне, боцне. — Ако ме

чајче с дем, и хип. од чај. — Пи чáјче, да ти
прóјде кашљица.

ч5чне нећу му останем дужан.
чáчне се свр. дирне се, чачне се. — Први се

чакарас, -та, -то разрок, зрикав. — Сва су
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ју деца чакараста.

чарапан м бројалица: Чан, чан, чарапан,
чараупе гризе дупе.

чакија ж бритва, џепни ножић који се
склапа у корице. — Посеко се с чаки

чараупе бројалица: Чан, чан, чарапан,
чараупе гризе дупе.

Ју.

чакмара ж чатмара. — Чакмаре су биле

чарлама ж подвала,

смицалица, пакост.

— Ударише му чарламу, па га поеба

ретке у село.

Ше.

чалија ж бот, врста трња. — Убодо се на
чалију.

чаршав м столњак. — На светац су астали
прекриени с чаршави.

чамарљуга ж батина са главичастим
задебљањем на једном крају. — Да несâм
имал чамарљугу, едва би се одбранил од
овчарски кучићи.
чамбвина ж изр.: Мерише на чамовину
(очекује се да премине).
чамČтиња ж -Уватила га нека чамбтиња,

час ж част, поштовање, уважавање. —

Изр.: Свака му час. — Час и чес.
часан, -на, -но частан, поштен, честит.
— Часно е погинул. — Бил је часан
човек.

частење с чашћење. — Добил сина, па ни
öка на частење.

па сал спи.

чамрéје несвр. копни, нестаје, губи се
физички и психички. — Човек слабеје и
чамрéје док се не потика.

чатење с 1. попово читање за време бо
гослужења; 2. давање савета, савето
вање. — Толко чатење, а он што си знае
Знае.

чáнтра ж ђачка торба. — Ђаци у град су
носили чантре, а ми у село торбе
напраене од) тканице или пртене.

чати несвр. 1. чита (о свештенику). — И
пóп чати у књигу па погреши, а камоли
он, дете, што тек учи; 2. гунђа. — Само си
нешто чати по обор, 3. саветује,
говори. — Чател му, не чател, токов си е,

чáнтра несвр. тражи, истражује, до

сађује тражењем. — Он је такав човек
да може да чáнтра. Ја тој не могу, не
дозваља ми карактер.

коков си е.

чауш м изр.: Иде као чауш. — Обукал се
чантраш м 1. онај који прави и продаје

као чауш.

чантре; 2. онај који носи чангару. —
Чим видим чантраша, бдма помислим да
е порезник.

чáче с мн. чачићи дем, и хип, од чаина,

чапкање с гажење по плиткој води или
блату.

чаша ж бот, врста тикве Legenaria vu
lgaris L. служи за захватање воде. —
Узни чашу па ме посипи по руке.

чапка се несвр. гази по плиткој води или
блату. — Кат престане киша, деца
излазе искућу и чапкају се по воду и

чаширан монај који носи чакшире. — Од)

врста тиквице која служи за украс.

донос ће и он да буде чаширан.

блато.

чáпоњак м 1. папак у преживара, говеда и
ситне стоке. — Сви узеше по месо, за
мéн остану чапоњак, 2. рожнати део на
папку свиње. — Едва скину чапоњци от

чашире ж чакшире. — Мужи носе чашире,
а деца запрешчићи.
чáшка ж 1. чашица на колену. — Ударил се
по чашку, па затој гига; 2. дем, и хип. од

чаина, чашица. — Од едну чашку се опи.

свињу.

чваруга ж чворуга. — Има голćму чваругу
чáпоњче с дем, и хип, од чапоњак.

на главу.
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човек који нешто непрестано говори,
као да меље. — Кот кућу чекетало, а у
школу дубар.

чBöр м 1. округласт и врло тврд део у
дрвету. — Кот купујеш доске, гледај да

немају чворови; 2. израслина на глави. —
Има неки чворови по главу, не сме и (x)
аперише; 3. пеј. човек за главка. — Чвор,
све по његово мора да се иде; 4. пеј.

чекне свp. сачека, причека мало. — Ћу те

досадна особа. — Ене га онај чвор, од њег

чекpк м направи за намотавање кале

чéкнем малко, ал” не млого.

мова. — Док мати ткаје, дете ју мота
цевке на чекрк.

се не мож посеpéш.

чворк

м

дем, и хип. од чвор,

чворић.

-

чекpлијам пеј, зрикава, разрока особа. —

Овај доска нема ни чворк.

Чекpлија, седно бко гледа там, а з-друго
чворче с мн. чворчићи дем, и хип, од чвор,
чворић. — Купил доске бес чворови и

овáм.

чекpлијас, -та, -то онај који је зрикав,

чворчићи.

разрок.

чврс, -та, -то чврст. — Чврс у руке (има
јаке руке).

челан м човек са великим челом. — Деца су
ју челáни и грубогледна.

чć имп. од чека, чекај. — Чć да видим, па ћу
челана ж женска особа са великим челом.
ти кажем.

— Онај ли те челáна изби? А-à!

чеб5p ж чабар. —Туримо поприку учеб5p.
чебрć с дем. од чебор, мали чабар, чабрић.
— Остаде још едно чебре с поприку.

челенка ж пеј. глава. — Разбише му че
ленку.
чело с — Седал у чело, као да е кмет.

чеврљуга ж зоол. пољска шева Аlsuda

челопек м место изложено сунцу. —

arvensis.

Идемо на онај челопек. Ел га видиш?

чевуљи

несвр. ситничари, зановета. —

Увек се најде неко да га чевуљи.

чељав, -a, -o напрасит, инкрт, лоше на
рави. — Чељав, чељав, па нема куде.

чегрљив, -а, -о тврд, каменит (о зем
љишту). — На крај ће орéмо онуј њиву у
коју је земља чегрљива.

чељко м пеј. напраснта, шкрта особа,
особа лоше наравн. — Чељко, чељави,

чегpљива земља ж тврдо, каменито

чељотина м в. чељко. — Чељ6тина се ро

од мен више ништа неће да добиеш.

земљиште.

дил, чељотина ће и да умре.

чегртаљка ж дечја играчка. — Мој брат

чељус м вилица, чељуст. — Из чељусти му

уме да праи чегртаљке.

испадоше два зуба.

чезнеје несвр. копни, нестаје, топи се. —
И човек само жутеје, ветреје, чезнеје.

ченгеле ж мн. гвоздена кука. — Код ошу
pише свињу, закачише ју на ченгеле.

чек имп, од чека, чекај. — Чек да видим, па
ћу ти дам.

чепар м 1. пањ, сломљени део пања који
се држи на њему. — Соплéто се на чепар,
2. одломак прута или гране (махом
оштрих крајева) или велики трн. —
Убóл се на чепар, па му загноила но

чскетало с 1. нарочито обрађени комад
дрвета везан за сандук са житом у
воденици, упире у горњи воденични

гá.

камен,

пНе при његовом окретању

потреса жито и истреса га из сандука
у доњи камен, где се меље. — Не чуе се
чекетало, деда укочил воденицу; 2. пеј.

чеперко м пеј. човек малога раста. —
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чéши несвр. 1. штрпка (о хлебу). — Децо,
не ваља да чепите леб, Тражите да Ви се

да; 2. ломи, откида. — Чепи грањчице,
öће да и(x) ужили; 3. изр.: Нећу да чепим

четвери несвр. преже два пара волова у
кола или плуг. — Мора да четверимо,
овој едни волов и не можда извучу.

четверка ж спрег од два пара волова. —

уста (нећу криво да говорим).

Напраимо четверку и извукомо кола из
блато.

чéпи се несвр. кревељи се, плази. — Мора
да га бием, чепи ми се.

четворица-петина зб. бр. четворо
петоро. — У прскање ће појду четво
рица-петина људи да ни помогну. Треба

чепи краци несвр. отежано хода, једва
хода. — Пош5л, а едва чепи краци.

MáлКО ВИШе леб да понесемо.

чéпка ж одломљена гранчица неке биљке
која служи за пресађивање.

четврт м четврти део нечега, четвр

чеpáпа ж чарапа. — Развртел черапе на

Добро е, не одмаљуј. — Колко е сати?

пина. — Колко излеже? Кило и четврт.
Пете.

черапка

Четврт до осам.
ж дем, и хип. од черата, ча

рапица.

—

Исплето

чеpáпке

за

Славка.

четвртŠк м четвртак, четврти дан у
недељи. — У четвртак се пада Свети
Илија.

черга ж простирач од кучина. — Увуче се
у черге и заспа.

четвртин м четвртина. — Њćму е малко и

чергица ж дем, и хит. од черга. — С чер

четеpéc бр.
р четрдесет.
р

половин леб, а камоли четвртин.

гице се покривамо, немамо ћебићи.

четри бр. четири. — У четри сата да ме
Черкез м припадник черкешког народа. —
Черкези су рушили цркву на Мето.

черкез м опасан, љут, зао човек. — Немој
да си черкез.

разбудиш.
чеша се несвр. чеше се. — Ће се чеша куде
га не сврби.

черкески, -а,-опеј, што припада опаком,

чешљугар м зоол. врста птице певачице
шарених боја.

лошем човеку. — Као да е исчеркеску
вамилију, токој изгледа.

чешма ж чесма. — Идем на чешму да
заватим воду.

чéc ж част, уважавање, поштовање. —

чибе узв. реч којом се одгони пас. — Чибе,
чибе, ај сос мен.

Böди му чéc (уважава га).
честит, -а, -о срећан. — Честитови весеље.
— Честита слава. — Све му живо и че
стито било (нар. песма).
Честити понеделник м Чисти поне
дељак, први дан ускршњег поста. — На
Честити понеделник све се вари на
вóду. Тог стари људи тудориче.
четалас, -та, -торакљаст. — Најди четалас
прут за мотавилку.
четâлка ж ракља. — Овој дрвце има добру
четалку. Ћу га оцечем да напраим мотку
за жицу.

чибук м 1. шећерлема. — Купил чибук од
лóкмана; 2. леденица, висуљак на
стрехи. — Покршил сви чибуци на

стреју.

чибукар м бот, врста шибља са грозда
стим плодом. Средина стабљике је
иста као и код зове. – Köзе млого воле

да еду лисје от чибукар.
чибуче с дем, и хип. од чибук (1). — Код
лóкман дбјде у село, ми за едно јајце
купимо едно чибуче.

чивијâр м пеј. тврдица, шкртац. — От

— 36 О
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чини се несвр. причињава се, изгледа. —

а камоли динар.

Све ми се чини да сам га негде видел.

чивилбк м чивилук. — Деда увек закачи

чинимиске прил. по свој прилици,

барлу на чивилок.

изгледа, чини ми се. — Чинимиске да ће
пада киша.

Чивличан м Турчин. — А казал Турчин, а

чипка несвр. купа (о детету). — Ајде да

казал Чивличан —тој ти е исто.

чипкамо дете.

чивличан м пеј, отимач, зао, опак човек.
— Нарађал децу — чивути и чивличани.
Само га резиле.

чипка се несвр. брчка се ножицама, купа

чивличанка ж пеј, жена отимач, зла,

чирак мученик који учи занат, шегрт. —

опака жена. — Чивличанка, никог не

Мóра да будеш прво чирак, па после
калфа.
чис, -та, -то 1. уредан, није прљав. — Увек
чис, носи чисте дреје; 2. у говору не
греши. — Чисто вреви; 3. изр.: Чис као
слáза (није крив, невин). — Чис образ
(поинтен). — Чис рачун (поштен).

брéнује, само отима и биe.
чивличáпски, -ска, -ско који припада чи
вличану. — Изр.: Чивличанска сорта.
чивт м пар. — Исплето два чивта чеpáпе.
чивта се несвр. удара задњим ногама (o
коњу, магарцу). — Пази, Цветко оће да

се (о детету). — Ајде да се дете чипка.

чис леб м хлеб од пшеничног брашна. —

се чивта.

чивтеж мн. пар задњих копита (у коња,
магарца). — Баца чивте.

чивут м опак, лош човек. — Бежи, иде
чивут.

Баба е месила чис леб за свет3ц, Божић
и Велигден.
чистење с чишћење.

чисти несвр. 1. чупа коров. — Чисти њиву
отпаламиду. — Чисти лојзе от пировину,

2. треби. — Чисти пасуљ, 3. одржава

чивутин м в. чивут.

чистоћу. — Чисти обóр. — Чисти
кошару. — Чисти по кућу.

чивутка ж опака, бездушна жена. — Онај
чивутка, поби сву децу.

чисти се несвр. фиг. склања се. — Чисти се

чивуче с мн. чивучићи опако дете. —

од мен.

Изнарађала сам чивучићи, не децу.
чистина ж простор без растиња. —
чижма ж чизма.

Идемо по шибљак, па излегомо на

чикерче с в. чикер-чивија. — Деца се

чистину.

играла с кола, па потикала чикерче.

чистинка ж дем. од чистина.

чикép-чивија м врста клина којим се
јарам причвршћује за руду кола.
чилагер м пеј. стриц, очев брат; сваки
старији човек. — Е, мој чилáгеру, не
мóже тој такој.
чини несвр. 1. боји, фарба. — Чини пера
шке за Велигден; 2. ради, прави. — Чини
добро, немој лошо, 3. служи. — Чини му

измет, 4. вреди, значи, треба. — Ако ти
овај књига нешто чини, узни ју.

чисто с 1. чистоћа. — Живе у чисто. —
Држе чисто, 2. нето-тежина. — Ће се
увати чисто десет кила.
читав, -а, -о фиг. паметан, нормалан. —
Изр.: Ние читав (није нормалан). — У
њину вамилију сви несу читави.
чичЗкм 1. чичак Arctium lappa L. — Пројдо
крос чичак, па се све учичка; 2. фиг.
досадан човек. — Залепил се за мен онај
чичак. Не мок се одлепим од њег.
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чича м стриц, очев брат; сваки старији

ракиица кад ју пиe исчокањче.

човек. — С чичу сам добро споредувал,
затој ме и волел. Од њег могу све
најубаво да ви причам.

чóка се несвр. куца се чашама на слављу

чичевина ж стричевина. — Наследил
чичевину.

чČKпс се свр. куцне се чашом и наздрави.
— Чокнуше се с чаше.

чичица м пеј. човечуљак, омален, сићу
шан човек. — Онакој убава и крупна
одала се за чичицу.

чóљав, -а, -о крив, искривљен. — На ноге
му сви прсти чбљави, ујашали едбн
други.

чичка несвр. — С чичак чичка само децу.

чопрљка несвр. чепрка (о пилету). — Кат

или гостима и наздравља. — Ај се чо
камо. — Гледам коко се чокају.

се пиле изведе, бдма почне да чопрљка.

чкбља ж школа. — Моја баба не умејала да
каже школа него чкоља.

чопршка несвр. чепрка (о кокоши). — Цел
дЗн кокошке чопршкају побуњиште.

чмавало с дрeмљивко, онај који много
спава. — Чмáвало, не мисли да се ди
ГНе.

чмање с пеј. спавање. — Доста чмање,
дизајте се, треба се работи.

чóрба ж изр.: Запржише му чорбу
(напакостиине). — Потече чорба из нос
(потече крв из носа). — У сваку чорбу
миродија (свуда се уплиће).

чóрбасто с општи назив за јело са више
чми несвр. пеј. спава. — Само чми, ништа не
воде. — Напрај нешто чорбасто, да има
кокво сложицу да кусамо.

работи.
чмóше несвр. пеј. спава. — Сви се издизали,
а он још чмóше.
чобанка ж искокано зрно кукуруза. —
Децо, ел ćћете да испуцам чобанке на
кубе?

чобрњак м мотка којом се носе чаброви
и други тежи терети. — Однесоше га
двоица на чобрњак (поиналица).
човесто с човештво. — Никакво човесто
нема.

човечиште с пеј. нечовек, лош човек. —
Гадно човечиште расте.
чóјен, -а, -о од чохе направљен, чохан. —
Чóјене дреје.
чóк м малтер са више креча који се
обично ставља на плафон. — Ударимо
чóк.

чокање с куцање чашама на слављу. — Бес

чорбуљак м аугм. и пеј, од чорба. — Никој
неће да еде чорбуљак (лоша чорба,
лоине јело).
чува несвр. 1. пази да нешто не буде
очитећено, уништено. — Чувај здравље
док можеш, 2. надгледа. — Чува си
башту и матер, 3. изводи на пашу. — На
куга е донос ред да чува козе и јарићи?;4.
штеди. — Чува паре за црни дани: 5. изр.:
Чува га како бчи у главу (најбрижљи
вије пази). — Чува га како капку воду на
длан (брине за кога).
чува се несвр. 1. пази се. — Чувај се от
прóмају. — Чувај се от куче, да те не уáпе,
2. склања се. — Чувај се да те нешто не
удари.
чугаљ м чвор. — Удени иглу и завржи
кон3ц у чугаљ.

чудак м чудан човек, особењак. —
Изметнул се, чудак. Сви упирују прс у

чокање нема пиење.

НbČI'a.

чокањче с флашица у којој се раније
чудење с чуђење. — Чудење на све стране.
служила ракија. — Свако јутро попиe пo
едно чокањче, више не. — Слатка му

чудило с чудо. — Свакаква ми чудила
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одређеног места гађа чуља). — Ај се

дојдоше на с6н.
чуе несвр. чује. — Изр.: На едно увочуе, а на
друго испушта. — Чуе, ал' не аје.

играмо чуљу.

чуљи уши несвр. напреже уши, да чује
нешто. — Чуљи уши као куче.

чуе се несвр. навраћа, јавља се. — Нешто се
слабо чуе. — Не чуемо се.

чуљком особа без уха.

чук ж чекић. — Овај камен можеш да ра
збиеш само з-голем чук.

чума ж женска особа рашчупане косе. —
Иде као чума, нема за њу чешаљ.

чука несвр. 1. укуцава. — Деда узел јексер
па га чука у дирек, треба нешто да

чумав, -а, -о неочешљан, разбарушен. —
Очешљај се, да не идеш чумав.

закачи на њег; 2. млати, ломи (о

конопљи). — Јутре ће чукамо конопље,
3. удара, куца. — Чука у камен. — Чука на

чурм дим. —Дигал се чур по собу, ништа се
не види.

чури несвр. дими. — Угаси кубеда не чури.

пенџер.

чука ж голо брдо. — Били смо на Умску

чури се несвр. дими се, пуши се. — Нешто

чуку.

чукање с лупање,

се у поље чури.
куцање, ударање. — Ис

чурка несвр. пеј. претура (по нечему),

памет ме истера тој њино чукање.

претура, меша. — Чурка као свиња.

чукарац м фиг. сат. — Не нави чукарац да

чуркање с претурање, превртање,

ми sвöни, па задоцни на посал.

мешање. — Чуркáње по туђе ствари га
довело дотле да га сви у кућу мрзе.

чукне свр. куцне, лупне, удари. — Изр.: Да
чукнем у дрво (каже се ономе који је
после дугог времена дошао коме у ку
ћу. На пример: Да чукнем у дрво, еве га
иде ујка).

чутура ж 1. предмет за туцање уси
тњавање суве паприке, прави се од
трешњевог трупца који се одозго
издуби скоро до дна. — Стуца поприку у
чутуру; 2. пеј. глава. — Онолку чутуру
заметнул, а ништа си у њу нема; 3. глупа
особа. — Не мож му докажеш у чутуру. —
Едва га погоди у чутуру.

чукне се свр. 1. повреди се. — Чукну се по
прс, 2. фиг. опамети се, дође себи,
освести се. — Чукни се у главу, видиш да

те сви заебавају.
чукнут, -а, -о пеј. луцкаст, ћакнут. —
Малко е чукнут, пушти га.

чутурас, -та, -то здепаст, незграпан. —
Некако ми изгледа чутурас.

чукче с дем, и хип. од чук, мали чекић. —

чутурка с дем, и хип. од чутура. — Деда
узе црешњов труп5ц и од њег непраи
чутурку. И вишеју не заимамо.

Узни чукче па разбивај ораси.
чук, чукузвик којим се изражава куцање.
чуљ, -а, -о који нема ухо. — Чуљ на едно

чучéк м чочек, народна игра. — Играју
чучéк па н-умеју да се заустаје.

уво.

чуља ж1. обрађена грана или младо дрво
са најмање три рачве, тако да може да
стоји на три рога односно три
ножице; 2. чобанска игра (она се игра
на тај начин што се тојагама са

чучка ж мала столица на три ноге,
тронолика. — Млого сам волел да седим
на дедину чучку.
чучкица ж дем, и хип. од чучка. — Сви
имају чучке за седење, а ја чучкицу.
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IJI
У сливак смо имали жуте, црне и црвене
сливе џанарке.

џоболбK м јевтиноћа, багатела. — Донос
џоболЗк на пијац.

Џандар м жандарм. — Дојдоше џандари и

ца узв. — Џа или бу.

отераше га у апсу.
џаболŠк м в. изболак.
цабалбк м в. изболок.

џандарин м в. Џандар.
цандарка прид. непр. који има плаву боју,

цабалук м в. изболок.

плав. — У џандаркућу мастим пређу.

цабалучина ж в. изболок.

џандаркас, -та, -то који прелази у плаво,

шáбе прил. 1. бесплатно. — Да ми га џабе
даваш, нећу га узнем; 2. врло јевтино,
по веома ниској цени. — Џабе га узе, 3.
узалуд. — Џабе га чекаш. Неће дојде. Ће

Плавкаст.

цандарљив, -а, -о плав (о боји). — Умасти
вуну у џандарљиво.

џандрљив,

видиш.

цаболебоња м пеј. нерадник, готован. —
Изнарађала сам џаболебоње, никој
ништа ни да пипне, сви чекају да други
работи.
цавеља се несвр. в. гpвеља се. — Гледам
коко се џавељају.

џáњка несвр. тражи, проси. — Џáњка као
Циганин.

цáпа се несвр. рита се, опире се, противи
се, свађа се. — Чи|м) му не право, бдма
пóчне да се џáпа. — Џапа се, бће да
побегне.

цавељање с в. грвељање. — У џавељање
разврца гаће на дупе.

-а, -о пргав, напрасит, човек

који се лако љути, свадљив. – Млого е
џандрљив, не да ни да се пипне.

џапање с опирање, противљење, оти

мање, свађа. — У оној џапање удари ме у

џавćљ-давćљ м одојче. — Заг: Какво етој:

цвалике па ме бсакати.

џавељ-давéљ?

џáса се несвр. Љути се. — ЧИм) му нешто

џáвка несвр. кевће. — Џáвказа комат леб.

не право, бдма почне да се џаса.

цáда ж бежање, бег. — Изр.: Увати џаду
џáсне свp. тресне, снажно удари. — Џáсни

(бежи).

га, да те више не пипа.

џака несвр. 1. галами, гласно говори. — Не
џáкајте, несте Цигани!; 2. захтева,
иште, тражи. — Не може а да не џака

џáсне се свp. тресне се. — Не беше му
право, па се џасну бsaм.

цбуњ м жбун. — Уплаши се кад нешто

o(д) другога.

шушну у џбуњ.

Џакурина ж стари поцепани џак. — Узни
онујџакуpину, па набери штир за свиње.

џбуње с зб. им. жбуње. – Улегомо у неко
џбуње и залутамо.

џакуринка ж мали џак. — Овај џакуринка

џвóкне свр. удари (о глави). — Џвóкну га с

пуна стусак.

камен у главу и пушти му крв.

џамбаз мосион, безобразан човек. —Ако е
џамбаз, не Бог. И за њег Има лек. —

Прéеба ме онај џамбаз.

IJворне свр. в. цвокне.
IJган м много, мноштво ситне деце. — Куј

цанарка ж бот, врста шљиве, џанарика. —
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чашире, да и (x) оперем.

IJéвгало с 1. спојница на ралици. — Ра
склатило ми се џćвгало, мора га сте
гнем; 2. фиг. галамџија. — Џćвгало, на

цивџи маз м изр.: Báди му џивџи маз
(мучи, кињи).

цигерка ж џигерица. — Изр.: Поéдоше ми

галаму вата.

цевиз ж велики ексер. — Узе џевизи заби га
у дирек.

џигерку (сатрене, упропастине). —
Мала деца еду леб, а голема џигерку.

цигерчица ж дем, и хип, од џигерка. — За
мезе изнели и џигерчицу.

IJćзва ж бакарна посуда за кување кафе.
целескује несвр. саветује, указује на
лоне понашање. — Деца су почела да ти
крадну, треба малко да и (x) џелеску
јеш.

цигља несвр. расте у висину. — Почел да
џигља, мора му купујем нови оп5нци и
Нове Дреје.

цигљас, -Ta, -ТО

64ttСОК,

израстао у висину.

— У њину вамилију сви мушки су

цем м врста пекмеза. — Ми праимо пекмез

џигљасти.

а они џем. Између пекмез и џем нема

нéка голčма разлика.
цинка ж љута, ситна паприка. — Ољути
цемббше свр. затури. — Куде џембоcáсте
умит“? Нема скоквć да пометем обор.

га џинка, па само саће.
ЦИНЧе с дем. и хип. од џинка, љута па

цембошс се свр. нестане, изгуби се. —
Куде ли се џембоса б5ш сŠг код ми

причица.
ољутиш.

—

Узни

џинче,

да

се

највише треба?

гдемпир м џемпер. — Развртел лактови на

џовáн м пеј. простак. — Дружи се с неки
џовани. Неће излегне на добро.

џемпир.

џемпирче с дем, и хип. од џемпир. — Мати

IJОГЉáн м чукаљ. — Имам џогљани на ноге,
за мен треба широки оп5нци а не

ми за Божић исплела џемпирче.

ципиле.

ценабćт (само у мушком роду) љут,
напрасит, зао човек. — Џенабет башта,

цóка ж женска блуза са дугим рукавима. —
Мáти ми сашила џоку од убаво басмо.

џенабет мати, џенабćТ дете. Сви

џенабет, сви. Затој и немају друсто и
нико им и не добди у кућу.

IJóмба ж избочина, неравнина (обично на
путу од сасушеног или смрзнутог
блата).

цепабćТлук м напраситост, пргавост. —
Видел да ће з-џенабćтлук да пропадне,
па се попраил.

цóмбас, -та, -то нераван, пун избочина (o
путу). — Едва се довукомодом по оној
џóмбас пут.

1депарка ж в. Џанарка.
цеп5км дем, и хип. од џеп. — Даде ми ујка
парку, а јају тури у џепок.
церима узв. растерећења, олакшања. —
Шерима га.
цибáш м дрвени суд у који тече ракија
приликом печења, жбан.

IJöнџула жледеница на обући. — Наватале
ми се џонџуле на врце и опонци, па не
мóгу да и (x) одвржем.

IJóпалица ж 1. пеј. нога. — Никад не опрал
џóпалице, па смрди као јарац, 2. пеј.
обућа. — Скидај џопалице па улегни у
кућу. — З-блатњиве Џопалице улеже у
кућу.

џибра ж фиг. слаба ракија. — Изнел неку
IJöналичка ж дем, и хип. од џопалица (1. и
2.).

џибру да пиемо. И он ми е неки газда.

цибросац, -а, -о који мирише на џибру,
замазан у џибру. — Скини тčј џибросане

IJóшка ж ствар, одећа. — Узе си џбпке и
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бде и с кућу.

цубе с 1. женска хаљина слична ћуpдији. —
Преко џоку обукла џубе, 2. пеј. ниска,
мала особа. — Он голем, не личи му да
узне џубе за жену.
џубенце с дем, и хип. од џубе (1. и 2.). —
Обуче џубенце, па излеже на бро. —
Мужок, за њег је џубенце, а не нека
друсна.

IЈукела м и ж непристојна, зла особа. —
Онуј џукелу нећу више да видиму наш
обор. — Цукело ćдна, што си бил Доцка?
IJулов м простак. — Не дружи се с паметни,

него све с неки џулови. — Он је обичан
џулов.

цумбус м лом. — Опили се па напраили
џумбус.

џумлé прил. скупа, заједно, у гомили. —

џувап м памет. — Порасала џувап још не

Отидоше џумлć, никој не остаде.

Добил.

џукац м пас луталица. — Едон ме џукац

џупче св. цубенце. — Још џупче да обучем,
па ћу излегнем. — Вуче се с едно џуп

уапа за дебело месо.

Че

Ш5Kља м особа која није на свом месту, с
којом неинтiо није у реду.

шајка ж шајкача. — Шајка му преклопила

шолоб5 (само у мушком роду) онај који је

ШáКОПИсм шаљ. рукопис. — Дај писанку да

скренуо, иненуо, свашта прича, баље
зга, који је ћакнут. — Не слушај га,
малко е шолоб5.

шóпка несвр. шапуће. — Погркавćл па само

уши.

видим коков ти е шакопис.

шали се несвр. — Несâм тел, шалил сам се
(извињење за јак ударац). — Несмо се
били, само смо се шалили (оправдање

ш5пка.

за тучу).

шопкање синаптање, шапутање. — Едва

шалција минаљивџија. — Деда Лила бил и

се чуло њино шопкáње.

шалција и озбиљан човек.

шöппе свр. шапне, изговори шапатом. —
Видо коко му нешто ш5пну на уво.

шалцика ж жена шаљивџија. — Старе
жćне су биле шалцике, волеле су з-децу
Да се нашале.

шошк6п м нашавко, будала. — Шошкбн,
ништа си живо не зна.

шанац м ров. — Не могамо да прерипимо

шавćља несвр. кривудаво иде, тетура се.
— Шавćљају му точкови на кола. — Ша

шанац, па падомо у њег.

шангарćпажбот, мрква Daucus carota L.

Веља код иде.

шавољ м онизак елипсаст дрвени суд
опасан обручима, при дну ужи, а с
горње стране отворен. — Опери ша
вољ, јутре ће претáкамо вино.

шантав, -а, -о који је дефектан. — Шантав
у ноге. — Шантав у главу.

IIIантртав, -а, -о хром, шепав. – За резил, у
кућу сви прави, а дете шантртаво.

шајак м врста грубе чохе. — Зими носим
от шајак панталоне.

шапа ж пеј. рука, нака. — Крал па му

шајачан, -чна, -чно који је од најка. —

шапетица ж аугм. и пеј, од шапа, велика

пребили ббе шапе.

рука, шака. — Занесе ме кад ме удари с

Обукал се у шајачне дреје.
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шашавило с лудовање, бесовање, луди
ло. — Уватило га неко шашавило, па

шарбк м прва зрела зрна грожђа у ви

бесни по обор.
будалаштина,

нограду. — Већ се јавил шарŠк.

шашавлЗк м

иначнав по

шара несвр. 1. шврља. — Узело дете плавез
па шара по листови от писанку, 2.

ступак. — Прави неки шашавлбци.

изводи шаре. — Убаво шара ћелим; 3.

шашир м шешир. — Пелцер момак, носи

црта шаре. — Шара јајца за Велигден.

шареније се несвр. нарени се. — Нешто се

шашир.
шашкоп м в. иноникон.

гóре шареније.
шáшко м в. инонкон.

Шареникакав, -ква, -кво шаљ. никакав,
непостојећи. — Обукал се у шареника

шáшна ж жена будала, наишава жена. —
Шашна, не види да сви упирају прс у

кво.

њу.

шаренкас, -та, -то шаренкаст, у више
боја. — Böли да се обуче у шаренкасто,
да сви гледају у њег.

швар м деч. завртањ, навртањ. — Избише
ме што сам затрл едбн швар.
швика несвр. избаца измет (о живини).

шарка ж гвоздени оков помоћу кога су
причвршћени оквир врата, прозорска
крила и др. — Подмажи шарке да не
скрче.

шарбв м пеј. изр.: Истеза се као шаров на

швикља м онај који не може да задржи
столицу па често одлази у нужник.
швикна ж женска особа која не може да
задржи столицу па често одлази у
нужник.

паздер (каже се ленштини).

шарушка ж бот, врста јабуке. — Шарунка
се беpć око Крстовдан.

швикне свр. избаци измет (о живини).
швирка несвр. 1. звижди, звиждуће. —
Онóлко малéчко па зна већ да швирка, а

шáтра ж изр.: Прави се шатра (прави се
луд, прави се да не разуме).

ти бицман н-умéш; 2. фиг. пије (о

шáтра Мико изр: Шатра Мико да не види

алкохолу). — Добро швирка, нек му нć
на урóк, 3. фиг. болује. — Не се пазил, па
c5г швирка.

нико (каже се варалици, ономе који
воли да краде).

шáтра-патра с тешко ходање (гегање),

швиркање с звиждање, звиждукање. —
Уживам у дечјо швиркање.

вучење ноге у отежаном ходању,
ходање као патка. — И ја, шатра-патра,
шáтра-патра, и дојдб ку(д) теб. А ти
здрав не можда дојдеш куд мен.

швирне свр. 1. зазвижди. — Швирну му, ал”
он глув, не ме чул, 2. фиг. попије (о
алкохолу). — Швирнумо по неку па се
опимо. — Швирни, па да ти сипнем.

шафољ м в. шавољ.

шворц прил. нема ништа, остане без

шáчка ж дем, и хип, од шака, дечја нака.
— Дај ми шачку ориз.
шáшав, -а,-обудаласт, луцкаст, ћакнут.
— Прави се шашав. – Некако су му сва
Деца шашава.

шашавćје несвр. бесни, лудује. — А дој
дем, он почне да шашавéје.

ичега. — Изр.: Сок сам шворц.
шврака ж зоол. сврака. — Долете една
шврака, увати пиле и бднесе га.
швракопис м шаљ. ружан рукопис. —
Нећу овој швракопис да гледам.
Обриши таблицу па поново писуј.
швраче с дем, и хип. од шврака, сврачић. —
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Дóлете едно швраче на јабуку. Отерај га
да не увати неко пиле.

шéпут, -а, -о будаласт, луцкаст. — Малко

шВраче ноге ж шаљ, инкработина. — У

шербет м топли напитак који се прави

његову писанку мож да видиш само
швраче ноге, ништа друго,

на тај начин што се у прегорели нећер
сипа вода и прокува, помаже код

е шéнут, беж од њег.

прехладе. — Напрај ми шербет, нешто

шврачи, -а, -о сврачији, што припада

сам се преладил.

свраки. — У сврачо гњездо видомо ма
лечки Шврачићи.

шéc-пет узв. — Куд мéн нема шес-пет, има
се работи.

шВрц, ШВрц узвик којим се означава
избацивање воде из штрцаљке. — И
шврц, шврц! Свćга упрска!

шестина ж ниесторица. — Нас шестина
овој ће зочас да уработимо.

шев м шеф, старешина. — Мој шев доб5p

шесто пебо с дечја игра, школица. — И ми,
мушкарчићи, смо се у школу играли

као лебац.

НШесто Небо.

Шеварише несвр. запитива буре, кацу и
сл. иневаром (о пинтеру). — Мора да
óкнем пинтера да мишеварише б5чву.
шевćљ-девćљ прил. Овако-онако, лево
десно, некако нестабилно (о малом

детету кад проходава). — Дигну се на

шеталица ж в. нетаљка.

шетаљка ж пијење ракије када се са
стола склања мезе да би се сервирало
јело. — Диза се мезе, гости пију ше
таљку.

нóге и шевćљ-девéљ поче да бди.

шетач м онај који се нета. — Господин,

шевтелија ж врста воћа, налик на кајсију

Голćм шетач.

али је ситнија. — Донбс људи скоро и не
знају коко изгледа шевтелија.

шефтелија ж в. шевтелија. — Кој не види

шевтелика ж дем, и хип. од невтелија. -

дугу, дугачка му шија, као шефтелија
(деч. Поналица).

Имамо двć шевтелике у лојзе. — Откину
шефтелика ж в. иневтелика.

неку шевтелику за децу.

шевтеличе с дем, и хип. од шевтелија. Оној шевтеличе у Равниште прероди
ло. — Понеси неко шевтеличе за децу.

шефтеличе с в. шевтеличе.
шиба ж шума. — Отишблу шибу за дрва.

шибаџија м беспосличар, нерадник,
шéга ж имала, подсмех, спрдња. — Терају
си шегу с њега. — Изр.: Бије шегу
(подсмева се коме).

јебиветар. — Шибаџија, ће учи неког
коко треба да се работи.

шéмшир м бот, шимшир Вuxus sempe

шибљинка ж прутић. — Узе шибљинку па
му намодри дупенце.

rvirens L.

шибше свр. удари (о пруту и сл.). — Шибну
шéндало-пепдало с сито. — Заг: Пра
ме грањка по образ.

тила ме мати да ми даш шéндало-пен

дало, да ношендам, да попéндам, па ћу
ти га врнем.

шивење с — Шивење му не добро, идем
куд) другог мајстора.

шене свр. помери памећу, полуди. —
Сирома, шенул, па га одвезли у То
полницу.

шија ж врат. — Изр.: Истегљил шију
(омршавино). — Заврне шију (упропас
ти некога, уништи). — Ние шија него
врат (то је једно исто). — Прекривил
шију (умро). — Савије шију (помири се
са судбином, покори се).

шéпи несвр. фиг. и пеј. понизно стоји,
понизно моли, пузи (о човеку). — Ће
шени као куче за комат.
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шијичка ж дем, и хип. од шија. — Исте
гљил шијичку (много ослабио).

Ширина, има куде волови да пасу.

ширинка ж дем, и хип. од ширина. — На

шика несвр. избија у снажном млазу, те
че. — Шика му крв из нос.
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ширинку праи кућу.

широко прил. безбрижно, без тешкоћа.
— Изр.: Широко му око шију (безбри
жно живи, није му тешко).

шикне свр. потече. — Шикну му крв износ.
шилце с дем, и хип. од инило. — Дај ми

широкопрс, -та, -то онај који је широке

шилце да пробушим рупицу на опуту.

руке, расипник. — Буди шпараџија,
немој да си широкопрс.

шиљ5км шиљак. — Дери кожу на шиљ5к
(каже се ономе ко је неинто тешко

широчбк, -чка, -чко прилично широк. —

скривио).

ШирочЗк ми дојде капут.
Шиљеже с мн. шиљeжићи бравче на
прелазу из прве у другу годину. — Имам
неколко шиљeжићи на продаву.

шићćрм шећер. — Баба Тодора, код) дојде
куд нас, на свако дете да по грутку
шићćр, да се не карају.

Шиљерм вино које је направљено дода

вањем воде у комину. — Газде пију

шићеp5км дем, и хип. од шићеp. — Дај на
дете шићеpóк и леб па нек топи.

шиљер, а слуге бело вино.

шиљи несвр. 1. подрезује (о оловци). — И
тој ми е неки ђак, час по час па шиљи
плавез, 2. прави врх (о коцу). — Људи
зими шиље колци за лојзе. 3. Шиљи паче
(живи безбрижно, не секира се).

шиљка се несвр. проводи се, ленствује. —
Док сви работе, он се шиљка.
шиљком пеј. човек са шиљастом главом.
— Изби ме шиљко, — Има шиљасту главу,
па га бKajу шиљко.

шићеpлика прид. непр. који има боју беле
кафе. — Прошарај пешкир з-џандарку и
са шићеpлику, да ти буде поубав.

шићеpликас, -та, -то који прелази у боју
беле кафе, налик на боју беле кафе.
шићерчЗк м в. шићерок.
шиша несвр. — Кујте шиша (склони се, не
сметај). — Никој те не шиша (не
поштује). — Шиша попут (брзо хода).

шишава ж изр.: Уватил шишаву (отишао
незна се куд, напустио кућу, отишао у
свет).

шипа ж метални круг око точкова на
колима. — Мора да променим шине на
предњи точкови, млого се изеле.

шишано јаре с шаљ. дете шишано ма

Шиник м дрвени, округли суд, хвата око
10 kg. — Дал са|м) му два шиника жи

казама. — Еј, шишано јаре, кој те такој
убаво остpиже?

"го.

Шињер м нињел, дугачак капут. —
Обукал шињер па му топло.

шип5км бот. дивља ружа Rosacanina L.
шипаре с млада животиња. — Отиш5л на

шишано прасе с шаљ. в. шишано јаре. —
Шишано прасе, по ливади пасе; баба га
мами, з-говна га рани (дечја пошалица).

шише с 1. боца. — Дадо му пуно шишé, óн
ми га врну празно, 2. цилиндрично
стакло на Петролејској лампи. —Треба
да оперем шише на ламбу.

пијац да купи едно шипаре да га чу
Вам ().

шишćпце с дем, и хип. од шиине. — За ши

шипка ж пеј. нога. — Савил шипке па ћути.
Iширина ж пространо земљиште. —
Излегомо на едну голćму ширину. —

шéнце извуко ћутек.

шишкав, -а, -о дебељушкаст. — Малко е
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шишко м дебељушкаста особа. — Несу
пар - он шишко и убав, а она сободика и
грубогледна.

шљивоше несвр. сматра, цени, уважава.

шкембар м пеј. човек са великим
стомаком. — Шкембар, све му отеснело,
нéма у коквć да се обуче.
шкембат, -а, -о трбушаст, великог

шљипа се несвр. прска се газећи по води

стомака. — Шкембат, као да има глисте

у мешину. — Купил шкембато прасе.
шкембé с пеј. стомак, трбух. — Едва носи
онóј његово шкембé. — Не диза се од
остал док не напуни шкембé.

— Напраил си белај да га никој више не
шљивоше.

или блату. — Н-уме д-иде него се
шљипа, и
дóм.

затој уШЉИпан

и добди

шљипне свр. прсне водом или житким
блатом (кад се у њега стане). —
Шљипну блато и ушљипа ми нове
дреје.

шљока несвр. пеј. прекомерно пије, опија

школување с школовање. – Млого ме

се. — Шљока ракију као воду.

кóшта њигово школување.
шљокање с пијење, опијање. — Готово,
упропасти се од шљокање.

шкопи несвр. в. интрои.

шкурта ж жреб, коцка. — Врљимо шкурту
и ја доби горњи крај.
шловљанка ж пуловер. — Мати ми
исплела нову шловљанку.
шљáкавица ж шака, шамар. — Ел видиш
овуј шљакавицу, ка{д) те ударим ће се
обрнеш. — Залепи му едну шљакавицу
па се ућута.
шљáм м 1. шлајм. — Пљује шљам, 2. пеј.
олони. — Све шљам у нашу малу, нема с
куга да се дружиш.
шљама несвр. брзо бере са лишћем, без
пробирања (нарочито трешње). —
Само шљама црешње и тура и (x) у
крошњу.
шљапа несвр. гази незграпно по блату, —
Не појдомо за видело, па по товнину

шљбкаџија м пеј, пијаница, пијандура. —
Шљокаџија, пошљока све. Нема с какво
светац да припраимо.
шљокаџика ж пеј. жена пијаница, пи
јандура. — Шљокаџика, крадом улази у
подрум па цевчи из буре.
шљокна ж в. шљокаџика. — Шљбкна, не

мисли ни на децу ни на работу, него само
на ракију и вино.
шљокча м в. шљокаџија. — Шљокча,
напије се, па само бка.

шмéк м пријатан укус (о пићу). — Овој
вино има доб5p шмéк, навукује те да га
пиеш.

шмóкљам пеј. онај који се аљкаво одева.
— Н-уме се обуче, иде као шмбкља.
шмокљан м в. имокља.

шљапáмо по блато док не стигомодом.

шљáпна жона која шљапа по блату, која
се по блату све упрља. — Снашли се, бн

шмокљана ж пеј. она која се аљкаво
одева. — Шмокљана, н-уме си запрег
опаше, па мора мати да ју опасује.

шљапча, она шљапна.

шмркља м онај који стално имрче. —
шљáпча м онај који иљата по блату,
који се газећи по блату све упрљао,

Шмркља, само ушмрца на нос.
шмркна ж она која стално шмрче. —
Усéкни се, шмркно, да ти сомур не виси.

трапав човек.

шљéм м шлем. — Бугарски војници су у
шљемови носили вино да пију. Деда им
за два сапуна пунил циљем. (за време

шмркне свр. увуче кроз нос (о секрету).
— Ја шмркнем, оно ми па потече на
нóc.

Другог светског рата).
— 372 -
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гас, још малко га има, — У све се шпара,
нé сâмо у паре.

шпар-каса ж дечја касница за штедњу. —

шмугне свр. побегне. — Код види тврдо, бн
шмугне. — Кудели шмугну, сâг беше туј 2

Имам шпар-касу на кључ.

шпарање с штедња. — Мора да научиш

шнајдерм кројач. —Учи да буде шнајдер.

децу на шпарање и трпење.

шнајдерка ж кројачица. — Мари купили

шпараџија м натедиша. — Деда е бил

шиваћу машину, бће да буде шнај

голем шпараџија. И нас је научил да
шпарамо.

дерка.

шнајдерлбк

м кројачки занат, бављење

кројачким послом. —Учи шнајдерлак. —

шпараџика ж женско а штедиша. — Деда
шпараџија, баба шпараџика.

От шнајдерлок живи.

шпарта несвр. припрема ред кукуруза за

шњева несвр. сања. — Не пантим кокво

окопавање или загpтање помоћу ко
пачице коју вуку волови; данас се то
ради фрезом. — Јутре ће шпартамо
момyрзу у Комрен.

шњевам.

ШЊевање с сањање, снивање. — Не пројде
нóћ без) шњевање.

шпартање с припремање редова куку
шобори несвр. жубори. — Шобори вода, а

руза за загpтање или окопавање по

мéн се дрéмка.

моћу копачице коју вуку волови или
коњи. — У шпартање момурзу ја увек

шóдерм шљунак. — Кат смо правили пут,

Böдим волови.

сви смо возили шодер и растурали
Га.

шпацир м шетња. — Идем у шпацир.

шодерљак м 1. предео прекривен шљун
ком. — Улегомо у шодерљак и на
пунимо кола са|c| шодер. — Едва из
лéгомо и (з) шодерљак, 2. гомила ино

дера. — Давам ти џабе овај шодерљак,

шпацира се несвр. шета се. — Док јá
работим, мој брат се шпацира по
град.

шпиpтбсан, -а, -о сув, мршав (о мршавом
човеку). — Онакој шпиpтосан, а сви
надработи.

само га одвези да ми више не смита.

шодерљив, -а, -о шљунковит, пун
шљунком. — Место беше шодерљиво.
Ми га очистимо и напраимо бачу.

шпиpтоше се свр. осуши се, физички
пропадне. — Нека га бољка увати,
шпиpтоса се и брзо умре.

шокатор м плафон. — Код башта киречи
сóбу, он прво киречи шокатор па после
дувари.

шöндрав, -а, -о пегав, крастав, није чист
(о плоду воћа). — Шондрава шевтели
ја.

шпицајзла м и ж препредењак, љигава
особа.

шпицлбв м в. шпицајзла.

шприц м штрцаљка. — От цврлику смо
праили шприцеви, па смо се шприцали с

воду.

шопурка ж жљеб на извору (може бити
од дрвета, камена, савијеног плеха). —
Чешма на шопурку.

шприца (се) несвр. 1. прска (се) штр

шóш узвик за терање свиња од себе.
шпара (се) несвр. штеди (се). — Шпарајте
— 3.73 -
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шприца стоку, — Мора се стока шприца,
да будне здрава; 3. прскањем (нарочи
том направом) наноси (се) боја на
спољну страну зида. — Постацимо скеле
да ширицамо кућу; — Голćма кућа, још
се шприца.

шприцање с 1. прскање штрцаљком, 2.
вакцинисање (о стоци). — Водим стоку
на шприцање; 3. прскање (нарочитом
направом) ради наношења боје на
спољну страну зида. — Купи увозну
öксидну варбу за шприцање кућу.

отишла у лојзе да Штипе ли с за сар
му.

штипка ж 1. и типаљка. —Тури штипку на
пешкир, па нек се шуши: 2. зоол. врста
инсекта. — Пази да ти штипка не улегне
у уво, 3. део запрежних кола између
којих се налази руда. — Разглавила се
руда, мора штипке да притегнем.
ШТИПНе свр. 1. уштине, у интипа. —
Штипну ме за образ па ми напраи
модрицу; 2. стисне нешто прстима и
откине. — Штипну неко перце лук за
салату.

шрав м мн. шраови завртањ, навртањ.
Штирка ж јалова овца, коза. — Не се
уватила, остала штирка.

шравче с дем, и хип, од ирав.
шравштук м менгеле, стезач. — У деда
Päкину Ковачницу видел сам коко
изгледа шравштук.
штáвен оп5пок м мн. штавени опанци в.
опонок. — Кат су ишли на светбц, мој

штČв м нитоф. — Купил штов за капут.

штогодер зам, нешто. — Напрај и ти
штогодер, да виде људи, а не сâмо да

причаш коко млого работиш.

башта и чича су носили штавени
оп5нци.

штö ли везн. заинтiо. — Што ли не добди? —

штавéње с интaвљење. — Дал коже на

што мож прил. инто год може, из све

НШтö ли дојде у сред ноћ?
снаге. — Што мож понесе, а што не мож

штавćње.

бстаи. — Биров удари два-три пут у
тöбош и што мож викну, да га сви

штáви се несвр. гужва се. — Овај штов ce
штави, немој га купујеш.

чују.

штагар прил. много. — Штагар и (x) је, пуна
кућа и обор. Светој треба да се смести и
угости.

штрап га ж уже, поводац за волове.

штрап узвик којим се изражава шум при
стављању стопала на земљу. — Чуе се

шта е узвик за одазивање. — Деда бKa
унука: "Власто, Власто!“ Унук ce osива:

коко војска
штрап...

"Шта е? Зо какво ме бкаш, дедо?”
штакла ж инвалидски штап са пре
чицом на горњем делу, штака. — Иде

иде:

штрап,

штрап,

штрапа несвр. корача, гази, не пази куда
иде. — Мора да се улужи кот само
штрапа.

на штакле, нема едну ногу.

штрапање с гажење, прављење штра
штетник м онај који прави интету,
разбија ствари по кући и сл. — Онај мој

ticut.

штрашка ж траг стопала. — Познâвам |
му штрапке.

штетник ће у грбб да ме отера.

штиглица ж фиг. физички нејака, мр
шава особа. — Напраил се на штиглицу,

Штрапка несвр. гази, прави штрапке.

ништа не сде.

штрапне свр. нагази, направи интрапку. —
штипé несвр. 1. стиска нешто прстима,
интипа. — Штипé ме за образ, ће ми
напраи модрицу; 2. стиска нешто
прстима и кида. — Видел сам ју коко
штипе перца от црни лук. — Мати

Штрапну с леву ногу у блато па се
заглоби.

штрб, -а, -о безуб, крезуб.
штрба-баба ж израз за крезубу особу. —

— 374 —
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шћé узв. шта ће. — Шће ми бну кућу, нећу

Еве ју иде штрба-баба.

га ВИДИМ ВИШе!

штрбља м пеј. човек крњих зуба, крезуб.

шубарка ж дем, и хип. од шубара. —Тури

— Штрбља, не разбирам га коквć врéи.

дедину шубарку на главу, да видим коко

штрбна ж пеј. крезуба женска особа.

ми стои.

штрбне свр. 1. одломи прстима (о хлебу).
— Ни едан леб не цел, сви су штрбнути; 2.
фиг. мало једе. — Нема апетит, штрбне

шугав, -а, -о пеј. сиромашан, бедан. —
Шугља, шугави, нема за коквć куче да га
увати, а овам знае да се кочопери и лáе

као маче.

на сваког.

штрк м рода. — Изр.: Избоде као штрк

шугља м 1. шугав човек; 2. пеј. сиромах,

жабу (лоше прође).

штркљање с обадање говеда.
штркља се несвр. обада се. — Волови се

гоља. — Шугља, нема за кокво куче да га
уáпе.
шугнаж 1. шугава жена; 2. пеј. бедница. —
Шугна, ништа си нема - ни у кућу ни на

штркљају.

сéб.

штрби несвр. интроји. — Оној вепрé треба
да штрбимо.

штројач м човек који штроји свиње. —
Мој деда Лила бил доб5р штројач, имал
локу руку.

штрока

ж прљавштина, нечистоћа. —

Окупи се, скини туј штрбку от себ.

шуле с лонче. — Кој бљуска шуле?
шума ж 1. шаина (кукурузовина). — Кад
оберем момурзу и исечем шуму, одма ћу
почнем да орéм за пченицу; 2. насечене
гране и гранчице са лишћем које се
сунне и дену у стог и служе за исхрану
оваца и коза у току зиме. — Зденумо
шуму у лисник.

штрбкав, -а, -о прљав, нечист. — Буди чис,
шумак м шумарак, шумски густиш. —

а не штрбкав.

Залутамо идеећи кроз неки шумак.

штрокља м пеј. прљав, нечист човек. —
Штрокљo, штрбкави, кода ће замири

шуман м бот, врста цвећа. — У градинче
имамо свакакво цвеће: и шуман, и

шеш на чисто.

кандилку, и лазаричку, и Sумбул, и...
штрбкна ж пеј. прљава женска особа.

шуманче с дем, и хип. од шуман.
шуми несвр. — Нешто ми шуми у главу

штрбкча м в. штрокља.

(осећање нелагодности).

штрпка несвр. 1. ломи прстима (о хлебу).

— Штрпка леб, 2. пасе помало, одгриза
траву. — Док бвце штрпкају траву на
пољану, овчар седи у ладовину и свири у
дудуче.

шумка ж изр.: Кому шумка шуми (ко је
сумњив обзире се).

шумоглавас, -та, -то брљив. — Иде као да е
шумоглавас.

штукне свр. 1. изненада нестане, изгуби
се. — Штукле му бвце као да су у земљу
пропале; 2. пропадне у земљу (оводи). —
Још малко па ће сва вода да штукне у
земљу.

шунтав, -а, -о који је поремећеног ума,
будаласт. — Малко е шунтав, беж од
њег.

шупљарм шупљина у дрвету. — Видел сам
коко веверица излази из шупљар.

штурне свр. имyгне, стругне, побегне,
нестане. — Кат чу тој, одма штурну. —
Куде ли штурну?

шурéње с поливање врелом водом тела
заклане животиње ради скидања
длаке (о свињи, прасету). — Деда Лили
шурéње ишло од руку.

штуца несвр. 1. нестаје, губи се. — Кудели
штуца?; 2. пропада у земљу (о води). —
Затрпај пуклотину да вода не штуца.

шури несвр. нолива врелом водом тело

— 3.75 -
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заклане животиње ради скидања
длаке (о свињи, прасету). — Кат шуриш
прасе, пази да га не запариш.

шуричић м шураково мушко дете, мн.
шуричићи шуракова деца. — Шуричићи
ми дошли у гости.

шуpњаин, -а, -о оно што припада
шураковој жени. —Дај шуpњаин капут.

шушеничку, а ми тој брзо поедемо и
тражимо још.

шуши се несвр. суши се. — Тури прање на
матину, да се шуши.
шушка ж 1. суво кукурузно стабло без
листова које су волови појели. — От
шушке смо праили разне играчке; 2.
лист који обавија клип кукуруза. —
Цепкали смо шушке за јесток.

шуpњаја ж шуракова жена. — Чćкам да
шушка несвр. говори шушкајући. — Код

ми у гости дојду шура и шуpњаја.

вреи, само шушка и никој га не ра

шуpњајче с дем, и хип. од шуpњаја. —

збира.

Вóлим да ми шуpњајче почесто добди у
шушкавац м бот, врста корова у пше

Гóсти.

ници. — Овољил шушкавац пченицу.

Кот пожњемо, мора да палимо стр

шут, -a, -o 1. који је без рогова (о овци,

Њику.

кози). — Шут с рогатога не може, 2. изр.:

Добил шут у дупе (ништа није добио,

шушљак м 1. гомила сувог лишћа и

био намагарчен).

отпада. — Збери тај шушљак на едно

место; 2. фиг. лош, прост, будаласт
свет људи. — Збрал се шушљак на збор.

шутира несвр. 1. одбацује (кога, што). —
Закрчетину сви шутирају. Неће никој
да га трпи, 2. малтретира. — Сви га у

кућу шутирају, добро е и жив, 3. удара

шуш-муш врста јела начињеног од
прасећих ногица, мало суве сланине,

ногом. — Не шутирај га, ћу те бием.

главице црног лука, неколико чена

шутирање с 1. малтретирање. — Не

белог лука, кашике брашна, алеве
па прике, соли, бибера и љутих
папричица по укусу. — Шуш-муш, три
за грош.

мóгу више да издржим снаино и синово
шутирање. Ћу си живим сам, по коквć
ми Бог дâ; 2. ударање ногом. —
Изнеспособише га са шутирање у дупе и

у мешину.
шутка ж шута коза. — Продадомо две козе
шутке.

шуш-муш изр. Они тамо шуш-муш
(кришом се договарају о некој нечасној
намери).
шушне свр. фиг. каже, проговори, писне.
— Не сме ни да шушне, а камоли да вреи.

шутком ован, јарац без рогова.
шутне свр. 1. одбаци (кога, што). — Сви га
шутнули. Остал сам; 2. избаци (кога,
што). — Шутнуше га искућу, и не да
доше му да се врне, 3. удари ногом. —
Шутну га с ногу у мешину, па му истера
ваздук, 4. фиг. попије (о алкохолу). —
Шутнуше по едну и запојаше.
шуша ж1. суша. — Да и овуј годин не буде
шуша, као што е било, 2. пеј. прост
човек. — Свака шуша тој има.
шушеница Ж }{(f диму сушено месо за

шуштер м обућар.
шушумига м ж. некарактеран човек, не
поверљива особа. — Он је шушуми га и
ништа не мож да му се верује. — По

верувал у шушумигу и награисал.

шчмрљен, -а, -о од повреде затупљен. —
Иде са (c) шчмрљен нос.

шчмрљи свр. повредом затупи. — Паде
од) точак и шчмрљи нос.

шчука свр. фиг. проћерда. — Сву муку

зиму.

шушеничка ж дем, и хип. од шушеница. —
Баба ни јутром да леб и малко от
- 376 —

шчукал по каване. — Све шчукал и остал
као гол пиштољ.

